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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Amerika Birleşik Devletlerine giden tçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun dönüşüne ka

dar içişleri Bakanlığına vekâlet etmesi uygun görülen Millî Savunma Bakanı, H. Hüsnü Do
ğan aynı tarihte yurt dışında olacağından, içişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Mahmut Oltan 
Sungurlu'nun vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumurbaşkanlıgı tezkeresi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın (6/1006), 
Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in (6/1015), 
İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın (6/1020), 
Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in (6/1024); 

Numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; soru önergelerinin 
geri verildiği bildirildi. 

Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yük
seköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin (h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifinin (2/242) (S. Sayısı: 397) maddelerine geçilmesi için yapılan oylamalarda Ge
nel Kurulda karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

Genel Kurulun 27.11.1990 tarihli 32 nci Birleşiminde alınan kararı gereğince, 1991 Malt 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1989 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarını görüşmek için, 
10 Aralık 1990 Pazartesi saat 09.00'da toplanmak üzere, birleşime 15.50'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Yıldırım Avcı 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Edirne Bursa 

İsmail Üğdül Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Kâtip Üye 
Balıkesir 

Ali Sami Akkaş 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

10.12.1990 Pazartesi 

Teklif 
1. — tzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; Gıda Mühendisliği Hakkında Kanun Teklifi (2/447) 

(Adalet ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 4.12.1990) 

Tezkere 

1. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar, Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy, Diyarbakır 
Milletvekili Salih Sümer, istanbul Milletvekilleri Abdullah Baştürk, Kenan Sönmez, Mehmet 
Ali Eren ve ismail Hakkı Önal, Ankara Milletvekili Arif Sağ, Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver, Mardin Milletvekili Adnan Ekmen ile Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1480) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.1990) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Sarıyer Beşiktaş maçının TRT'den naklen 
yayınlanmamasımn nedenine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1730) (Başkan
lığa geliş tarihi: 6.12.1990) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır ili Lice ilçesi tarım arazilerinin 
kadastro çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1731) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 6.12.1990) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır tüne bağlı bazı köylerin güvenlik 
nedeniyle boşaltıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (1/1732) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 6.12.1990) 

4. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Lice İlçesine bağlı bazı köylerde sağlık ocağı 
ve sağlık evlerinin kapalı olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1733) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.1990) 

5. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır ili Lice ilçesine bağlı bazı köyler
deki ilkokulların eğitime kapalı tutulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1734) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.1990) 

6. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi Yukarı Tıluran 
Köyünde çobanlık yapan bir vatandaşın gözaltına alınmasının nedenine ilişkin içişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1735) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.1990) 

7. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars Süt Fabrikasının özel sektöre devredilme
sinin nedenlerine ve çalışan işçilerin ücretlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1736) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.1990) 

8. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının "66/e" 
maddesi hükmüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1737) (Başkanlığa geliş tarihi: 
7.12.1990) 
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Genel Görüşme Önergesi 

1. — Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çetin ve 23 arkadaşının, Körfez kriziyle ilgili yeni 
gelişmeler ve bu konuda izlenen politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/34) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 6.12.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 09.00 

BAŞKAN : İsmet Kaya Erdem 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sangttl (İstanbul), Ertugrul özdemlr (Ordu) 

1 • 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, 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. — 1991 Malî Ydı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/752) (S. 
Sayısı: 488) 

2. — 1989 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarma Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1989 Mali Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/732, 3/1398) (S. Sayısı: 495) 

3. — Katma Bütçeli idareler 1991 Malî Ytlt Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/753) (S. Sayısı: 489) 

4. — 1989 Malt Ytlt Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarma Ait Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1989 Malî Yılı Katma Bütçeli idareler Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/733, 3/1399) (S. Saytst: 493) (1) 

BAŞKAN — Gündemimize göre, 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanun Tasarılarıy
la, 1989 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu tasarılarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Tasarılar, bastırılıp, sayın üyelere dağıtılmıştır. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporlarının okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım: Raporların okun

masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Hükümet adına, bütçeyi Genel Kurula sunmak üzere Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın 
Adnan Kahveci'yi kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Kahveci. (ANAP sıralarından alkışlar). 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; 1991 yılı konsolide devlet bütçesiyle 1989 yılı kesinhesap kanunu tasarıları 
Yüce Heyetinize sunulmuş bulunmaktadır. Bu husustaki görüşlerimizi belirtmek üzere huzu
runuzda bulunuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

(1) 488, 495, 489 ve 493 S. Sayılı Basmayazuar tutanağa eklidir. 
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Huzurlarınızda bulunan tasarılar, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından büyük bir özenle 
incelenmiş ve bütçemize, ülkemiz ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilecek bir yapı ve içerik ka
zandırılmıştır. Komisyonun değerli Başkan ve üyelerine, uzun ve yorucu çalışmaları ve yapıcı 
katkıları için teşekkürlerimi sunmak isterim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; takdir edersiniz, ekonomik olayları, siyasî ve sosyal 
olaylardan ayrı düşünemeyiz. Ülke içindeki gelişmeleri, dünyadaki gelişmelerden ayırmak da 
mümkün değildir. 1990, dünya için çok önemli bir yıldır; Türkiye için de çok önemli bir yıldır. 
On yıl önce, "Avrupa'nın hasta adamı" diye konuşulan Türkiye'den, bugün "örnek ülke" di
ye bahsediliyor. On yıl önce, bize, örnek diye gösterilen ülkeler vardı. Romanya, Yugoslavya, 
Polonya, Sovyetler Birliği, on yıl önce bize örnek olarak gösteriliyordu; bugün ise onlar Türki
ye'yi örnek alıyorlar. 

Dünyada ne oluyor; Türkiye'de ne oldu ki, bizi örnek almak istiyorlar? 
1990 yılında, komünizm ve komünist partiler başarısızlıklarını ve iflaslarını kabul ettiler; 

piyasa ekonomisine ve demokrasiye geçmeye karar verdiler. Çok önemlidir; on yıl önce, Ro
manya, Polonya, ağır sanayisi ile Türkiye'ye örnek olarak gösteriliyordu. O ağır sanayi, o ka
dar ağırdı ki, ağırlığı ile o ülkeleri bastırdı!.. Şimdi, Romanya ve Polonya, Türkiye'yi inceliyor
lar, Türkiye'yi örnek almak istiyorlar... Daha bir hafta önce Romanya Cumhurbaşkanını tele
vizyonda izlediniz... 

Biz bu ülkede yaşadığımız için, değişiklikleri, iyileşmeleri belki fark etmiyoruz; ama, ya
bancılar bunu çok iyi görüyor. Türkiye'nin ne kadar değiştiğini anlatmak için, komşumuz Yu
nanistan ile Türkiye'yi karşılaştırayım. Karşılaştırmayı da yapan ben değilim, Frankfurter All-
gemeine Zeitung Gazetesi. 

On yıl önce, Yunanistan'ın ihracatı bizim iki mislimizdi; bugün bizim ihracatımız Yuna
nistan'ın ihracatının iki misli. (ANAP sıralarından alkışlar) On yıl önce, Yunanistan'ın turizm 
geliri, bizim turizm gelirimizin beş-altı mislimizdi; bugün bizim turizm gelirimiz, Yunanistan'
ın turizm gelirini geçti; Körfez krizi olmasaydı belki iki misli olacaktı. On yıl önce -Frankfurter 
Allgemeine Zeitung Gazetesinden veriyorum- Yunanistan'da elektrik kesintileri yoktu, bizde 
programlı elektrik kesintileri vardı; bugün bizde programlı elektrik kesintisi kalmadı; ama, Ati
na'da günde 8 saate varan programlı elektrik kesintileri var. On yıl önce, Türkiye'ye gelen tu
ristler Avrupa'ya telefon etmek için Yunan adalarına giderlerdi; bugün Yunan adalarına giden 
turistler, Avrupa'ya telefon etmek için, Türkiye'ye,geliyorlar... (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Gazeteci Zafer Mutlu'nun bundan bir kaç ay önce bir yazısını okumuştum; Yunan adala
rında beş yıldızlı bir otele gidiyor, ingiltere'yi telefonla arıyor, çıkaramıyor, yatına gidiyor ve 
yatındaki araba telefonundan, Türkiye üzerinden ingiltere'yi arıyor... 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Bravo Sayın Kahveci; amma attın ha!.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — On yıl önce, Tür

kiye, borçlarını ödeyemiyordu. Bugün ise, Yunanistan borçlarını ödeyemiyor, erteletmek için 
uğraşıyor... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Nereden geldi yavrum!.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Yunanistan'ın iç 

ve dış borçları 100 milyar doları aştı; Türkiye'nin ise iç ve dış borçları, millî gelire göre, azalı
yor. Yunanistan'ın millî geliri de bizim yarımız kadar... 
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On yıl önce, Yunanistan'ın havaalanları, Türkiye'den daha modern, daha iyi işliyordu; 
Yunan Havayolları Olimpic de Türk Hava Yollarından daha iyi çalışıyordu; bugün, hem hava-
alanlarımız daha iyi işliyor, hem de Türk Hava Yolları daha başarılı... 

Yunanistan'ın toplam millî geliri, Türkiye'nin yarısı kadar onlarınki 60 milyar dolar civa
rında, bizimki ise 120 milyar dolar civarındadır. Onların bu yılkı bütçesi 125 trilyon Türk Lira
sı, açıkları 40 trilyon lira; bizim bütçemiz 104 trilyon, açığımız ise 20 trilyon. 

Peki, ne oldu da, Türkiye ile, NATO üyesi komşumuz Yunanistan arasında bu farklar oluştu? 
AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — Yunanistan'dan başka ülke yok mu?.. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Diğer ülkelerle de karşılaştır. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Diğer ülkelerle de 

karşılaştıracağım. 
Türkiye, on küsur yıl önce kefene girmişti; herkes bize, "Avrupa'nın hasta adamı" diyor

du. Ne oldu da, nasıl oldu da, kefeni yırttık? 

Değerli milletvekilleri, gelin şu tespiti yapalım: Bu bütçe görüşmeleri sırasında biz tktidar 
olarak, ülkenin ne kadar iyiye gittiğini, siz de muhalefet olarak, işlerin ne kadar kötüye gittiği
ni söyleyeceksiniz. Tabiî olarak, muhalefetimizin görevi, tenkit etmektir; ama, bütün dünya, 
"Türkiye iyi" derken, muhalefetimiz "Her şey kötü" diyorsa, o zaman inandırıcılık azalır. 
Biz şunu diyoruz: Türkiye çok mesafe aldı, epey meselesini çözdü veya hafifletti. Sorunlarımız 
yok mu? Var... Türkiye dikensiz gül bahçesi mi? Hayır... Daha yapacak çok işimiz var; ama, 
diyoruz ki, yaptığımız işlere dönüp baktığımızda, epeyce iş yapmışız. Dost düşman pek çok 
ülke, bizim yaptığımızı örnek alıyor, tşte, yine geçen hafta Ermenistan Cumhuriyetinin bir ba
kanını televizyonda izlediniz; ne diyordu bu bakan: "Türk ekonomisi gelişmiş ve güçlü bir eko
nomi. Biz sizinle işbirliği yapmak istiyoruz." -

Şimdi, bizim muzip muhalefetimiz, herhalde kalkıp, "Bu Ermeni bakanın beynini yıkadı
nız, ona da İcraatın İçinden programını izlettirdiniz" diyecek!.. Hadi, Ermeniler Türkiye'ye 
yakın, İcraatın İçinden programını izliyorlar, beyinlerini yıkadık; peki, bu Romenlere, Rusla
ra, Polonyalılara, Yugoslavlara ne oluyor, onların beynini kim yıkıyor?!.. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Onların beynini yıkadık ama, maşallah, muhalefetimizin beynine en 
ufak bir etki yapamadık; bu da bizim başarısızlığımızdır!.. (ANAP sıralarından alkışlar) 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — O zaman seçime gitmek lazım!.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Değerli milletve

killeri, işin şakası bir yana; ama, Türkiye çok zor bir ortamda mücadele veriyor. Son on yıla 
bakın... Türkiye, ihracatını artırmaya çalıştı... Ama, ne zaman? Dünya ticaretinin yerinde say
dığı bir dönem... Buna rağmen, Türkiye, ihracatını 4'e katladı. Eskiden Türkiye'nin ihraç ede
cek malı yoktu; bugün hangi malda ihracat yapmak istesek, yabancı, önümüze engeller koyu
yor, "Arkadaş, sen bana çok fazla mal satıyorsun; yavaş git, ben piyasalarımı sana kaptırmam" 
diyerek, kotalar koymaya çalışıyor... Buna rağmen, Türkiye ilerliyor. Çünkü, Türk Milleti, zo
ru başarmasını bilen bir millet. Kotalara ve diğer engellere rağmen, dış pazarlarda çok başarılı 
bir mücadele veriyor... 

Türkiye, son on yılda, yüz yıl önce yapması gereken şeyi öğreniyor; Türkiye, dış pazarlar
da pazar payını artırmanın, hayatta kalmak için en önemli faktör olduğunu öğrenmiştir. 

Değerli milletvekilleri, size bu konunun önemini anlatmak için tarihten bir örnek verece
ğim: 1899 yılında İstanbul'da bir Alman Büyükelçisi var, adı Marschal Von Bieberstein -fiyakalı 
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bir ismi var- O zamanki Alman Başbakanı olan Hohenlöhe Schılhng Fürst'e gizli bir mektup 
yazıyor, yıllar sonra, bu gizli mektup, Almanların gizli arşivlerini açmasıyla ortaya çıkıyor... 
Bakın, ne yazıyor bu mektupta? Konu da, tstanbul-Bağdat demiryolu..." Sayın Başbakanım, 
tstanbul-Bağdat demiryolunu yapalım ki, Osmanlıya hem ray, hem lokomotif satalım, hem 
de demiryolunun geçtiği yerler, Alman iktisadî nüfuzu, yani Almanların ekonomik kontrolü 
altına girsin." 

100 yıl önce, bir Alman Büyükelçisi böyle düşünüyor; Almanya'nın güçlenmesi için, ihra
catın şart olduğunu biliyor. Türkiye ise, ihracatın önemli olduğunu, ancak 1980'lerden sonra, 
yani 100 yıl gecikmeyle öğrendi. Ben buna, "100 yıllık yanlışlık" diyorum. 

İhracatımızı artırmanın Türkiye için hayatî önemi olduğunu, 1980'lerden sonra bu toplu
ma öğrettik; ama, şimdi de karşımıza dış pazarlarda kotalar çıkardılar. 

Bakın, 100 yıl önce, Bismack'dan sonra gelen bir Alman Başbakanı var, ismi Caprivi... 
Ne diyor Almanlara: "Almanlar ya mal ihraç etmeyi öğrenecek ya şimdiki gibi, insan ihraç 
edecek" Yani, mal ihraç etmeyi öğrenmezse, insan ihraç edecek. Bunu 100 yıl önce söylüyor. 
Keşke, bizim insanlarımızı, paralı köle gibi, 1960'Iarda, 1970'lerde Almanya'ya gönderenler bu 
akılda olsalardı... 

EROL AGAGİL (Ankara) — Sen Amerika'ya niye gittin o zaman? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — 1990 yılı, Türkiye 

için, büyümede çok başarılı bir yıl olmuştur. Körfez krizine rağmen, dünyanın en hızlı, belki 
de en fazla büyüyen ülkesi, yüzde 9,1 ile, Türkiye olmuştur. Küçümsenemeyecek bir başarıdır. 
Bu zor dünyada, bu sıcak bölgede, yıllık yüzde 9'luk bir büyüme sağlama başarısını kimse 
küçümsemeye kalkmasın. 

Körfez krizinden en çok zarar gören ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. 
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Mecbur muydu görmeye?! 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bunun yanında, 

son on yılda -müsaadenizle bir detaya gireceğim- tran-Irak Savaşında da en fazla zarar gören 
ülke Türkiye olmuştur. 

Çin'inden Amerikası'na, Sovyetler Birliği'nden İsrail'ine, İsveç'inden İsviçre'sine, Alman
ya'sından Brezilya'sına, Kore'sine kadar tüm ülkeler, iki tarafa veya bir tarafa silah ve mühim
mat satarken, Türkiye, tek kuruşluk silah satmadı, "Yurtta sulh, cihanda sulh" prensibinden 
ayrılmadı. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Körfezde ne işiniz var o zaman? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) - Çünkü, iki komşu 

ülkenin savaş için harcadığı paraların, o ülkeleri fa kiri eştirdiğini gördü. Savaşı durdurmak için 
çok gayret gösterdi. 

Türkiye'nin, silah satmadğı için, 20 ila 40 milyar dolarlık, yani Türk parasıyla 60 ila 120 
trilyon liralık bir kaybı var. Savaş olmasaydı, bu paralar, o ülkelerin imarına ve refahına harca
nacaktı ve Türkiye'de, ihracatçısıyla, inşaatçısıyla bu pazardan önemli bir pay alacaktır. 

Söylemek istediğimiz şudur: Türkiye, tran-Irak savaşında, iki tarafa da silah satmayarak 
dostlukların en büyüğünü göstermiştir; ama, büyük bir ekonomik darbe yemiştir. Savaş olma
saydı, bugün, Türkiye, 20 ila 40 milyar dolar daha zengin olurdu. Tabiî, İran ve Irak da, savaşa 
harcadıkları paraları refaha harcayacakları için, daha mutlu ve zengin olabilecekti. 

İşte bu zor şartlar altında bile büyüme hızını yüksek tutmuş, geçmişten devraldığı borçla
rının rahatlıkla servisini yapmıştır Türkiye. Bunun içindir ki, Türkiye, bu zor şartlar altında 
gösterdiği gelişmeden dolayı örnek ülke olarak gösteriliyor. 
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Bu zor şartlar altında dahi, dış dünyada kredi itibarını, son on yılda en fazla artıran ülke, 
yine Türkiye'dir. Bu zor dünya şartları altında, hâlâ, çok hızlı nüfus artışına rağmen, sırtı yere 
gelmeyen, döviz dengelerini iyileştirebilen -unutmayın, 1987'de "Dış borçları ödeyemeyeceksiniz" 
diye büyük kampanya açmıştınız- Türkiye'den başka kaç ülke sayabilirsiniz?. Hem çevrende 
sıcak savaş olacak, hem geçmişten miras dış borcun olacak, hem nüfusun hızlı artacak... Bü
tün bu zorluklarla mücadele edip, büyüyebilen, ihracatını artırabılen, altyapısını tamamlayan 
Türkiye'den başka ülke sayabilir misiniz?.. Yiğidi öldürün; ama, lütfen birazcık hakkını ve
rin... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Yiğit nerede!.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Değerli milletve

killeri, Türkiye, artık, ihracatını artırmak için dış kredi de verecek güce ulaşmıştır. 1980'lere 
kadar devamlı dış borç alan Türkiye, artık, Avrupa, Amerika ve Japonya gibi ülkelerin yaptığı 
gibi, kredi verebilmektedir. Toplam açtığımız dış krediler 4 milyar dolar civarındadır. Açtığı
mız yeni kredi ile, Sovyetlere verdiğimiz kredi, 1 milyar dolara yaklaşmıştır. Keşke, millî kay
naklarımız daha fazla olsaydı da, daha fazla yabancı ülkelere borç verebilseydik... Çünkü, borç 
verdiğiniz anda, kendi çifçinizin, kendi üreticinizin malını satıyorsunuz. Bütün ülkeler, bizden, 
daha fazla kredi istiyor. Ne kadar çok kredi verebilirsek, o kadar daha hızlı ihracatımızı artıra-
biliyoruz ve Türkiye'nin gündemindeki en önemli konulardan biri de, daha fazla ihracat kredi
si verebilmektir. Eğer Japonlar mallarını veresiye satıyorlarsa ve siz peşin para istiyorsanız, ma
lınızı satmanız zorlaşır. Türkiye'nin yabancı ülkelere verdiği bu kredileri, millî kaynaklardan 
artırma konusunda daha fazla gayret göstermesi gerekir. 

Değerli milletvekilleri, şimdi de müsaadenizle, Türkiye ekonomisindeki gelişmelere deği
neyim: Türkiye ekonomisi, 1989 yılı ortalarından itibaren ekonomik canlılık kazanmıştır. Dev
let İstatistik Enstitüsünün tahminlerine göre, 1990 yılında büyüme hızımız yüzde 9.1 olacaktır. 
Gayri safî millî hâsılamız, carî fiyatlarla 284 trilyon lirayı aşacak, fiyat deflatörü ise yüzde 52.7 
olacaktır. Kişi başına millî gelir ise, sabit fiyatlarla yüzde 6.4 oranında bir artış hızına ulaşmış
tır. 1990 yılı genel nüfus sayımının ilk sonuçlarına göre nüfus artış hızı yüzde 2.3'tür. 

Sektörel gelişmelere gelince: Tarımsal üretimde bu yıl yüzde 11 büyüme bekliyoruz. Yine 
bu yıl, hububat üretiminde yüzde 26, bakliyat üretiminde yüzde 36, buğdayda yüzde 23, arpa
da yüzde 60, yulafta yüzde 23 civarında artış beklenmektedir. 

Tarım kesiminde, bir yandan, sulama, ilaçlama, kaliteli tohumluk kullanımı gibi, verim 
artına çalışmalar yaygınlaştırılırken, sektörün teşvikine ve desteklenmesine de devam edilmek
tedir. Bu yıl tarımsal üretimin ve özellikle hayvancılığın geliştirilmesi için, Geliştirme ve Des
tekleme Fonundan 130 milyar liralık imkân sağlanmıştır. Destekleme Fiyat İstikrar Fonundan 
(DFİF) gübre sübvansiyonuna 1990 yılında 1,3 trilyon lira kaynak aktarıyoruz. 1990 yılı içinde 
100 bin hektar alanda sulama, 16 bin hektar alanda taşkın koruma, 6 bin hektarda drenaj ve 
kurutma, 20 bin hektarda tarla içi geliştirme ve 13 bin hektar alanda da toplulaştırma faaliyeti 
sonuçlandırılacaktır. 

1991 yılında, tarım yatırımları içinde toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesine ait proje
lere öncelik ve ağırlık verilmiştir. Elbette ki, GAP kapsamında yer alan projeler büyük öncelik 
taşımaktadır. 

Değerli milletvekilleri, GAP bizim için hayatî önemi haiz büyük bir projedir. Anavatan 
Hükümetleri, şimdiye kadar, GAP'a -inanılması güç ama- bugünkü fiyatlarla 18 trilyon liralık 
kaynak ayırmışlardır. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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Yedi yılda 18 trilyon harcadık ve daha henüz bunun üretime geçtiğini görmedik. Acaba 
hangi iktidar, bu kadar parayı, bu kadar yıl sonuç almadan bir projeye geçmişte verebilmiştir. 
GAP, Anavatan İktidarının kendi zararına da olsa, ülke için ne kadar büyük bir fedakârlık 
yaptığının örneğidir. Çünkü, bu dev proje için harcanan trilyonlar, halihazırda hiçbir üretim 
vermiyor ve Urfalı, Güneydoğulu vatandaşım, "GAP'a bu kadar para harcıyorsun; ama, yedi 
yıldır meyvesini yemedim" diyor, istanbullu, Ankaralı, Burdurlu, Ağrılı vatandaşım da, "Ey 
Hükümet, GAP'a 18 trilyon verdin; onu oraya vermeseydin de bana verseydin, seni daha çok 
takdir ederdim" diyebiliyor. 

Bir Hükümetin bu kadar büyük bir parayı, tek bir projeye, yedi yıl üretim almadan ver
mesi, çok büyük bir fedakârlıktır. GAP, ANAP Hükümetlerinin, kendi siyasî geleceklerini yıp
ratma pahasına; ama Türkiye'nin siyasî geleceğini garantilemek için yaptıkları büyük bir feda
kârlığın eseri olacaktır; bunu hiç unutmayalım. 

Sanayi sektöründe beklediğimiz büyüme hızı yüzde 9,7'dir. imalat sanayiinde bu oran yüzde 
10'dur. tmalat sanayii, ekonomide sürükleyici güç olma niteliğini korumaktadır. 

1989 yılı ortalarından itibaren, talepteki canlanmayla birlikte, ekonomik konjonktürün 
de değiştiği gözlenmektedir. Üretim endeksleri olumlu gelişmeler kaydetmekte, imalat sanayi
inde kapasite kullanımı yükselmekte, enerji kullanımı artmakta, hammadde ve yatırım mallan 
ithalatı büyümektedir. Esasen, ödemeler dengesi ve altyapı sorunlarının hafiflemesi ve talebin 
de teşviki ile imalat sanayii yeniden canlanmış, özel sektör yatırımları artmaya başlamıştır. 

Kamu yatırımlarının altyapıya yönlendirilmesi politikamıza devam ediyoruz. Bu cümle
den olarak, 1991 yılında konsolide bütçe yatırımlarının yüzde 96'sı, ekonomik ve sosyal altya
pının gelişmesine ayrılmıştır. Bu yatırımların finansman ihtiyacının karşılanmasında fon kay
naklarının önemli rolü olmaktadır. Ayrıca, bu yatırımların gelirlerine karşı çıkartılan gelir or
taklığı senetleriyle de hem yeni kaynak yaratılmış, hem de sermaye piyasasına yeni malî araçlar 
arz edilerek, bu piyasanın gelişmesine katkıda bulunulmuştur. 1991 yılında da fonların kamu 
altyapı yatırımlarına önemli ölçüde destek sağlanması öngörülmektedir. Kamu yatırımların
da, 1990 yılında yüzde 8,5 artış beklenmektedir. 1991 yılı için ise yüzde 6,4 artış programlan
mıştır. 

1991 yılı bütçesinde, özellikle eğitim ve sağlık yatırımlarına önem verilmiştir. Konsolide 
bütçe ödeneklerinin yüzde 16,2'si eğitim, yüzde 6,2'si ise sağlık yatırımlarına ayrılmıştır. Cum
huriyet tarihimizde ilk defa 1990'da, ikinci defa olarak 1991 yılında Millî Eğitim Bakanlığının 
bütçesi, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden fazla olmaktadır. Biz, Hükümet programımız
da, "Eğitim ve sağlığa en büyük önemi vereceğiz" dediğimizde, pek çokları bunu gerçekleşti
rebileceğimizi tahmin edemedi, işte, bu sene de Millî Eğitim Bakanlığı, bakanlıklar arasında 
tekrar bütçe rekortmeni olmuştur. Fonlardan.aldığı kaynaklar da sayılırsa, Millî Eğitim Ba
kanlığının payı yüzde 20'lere yaklaşmıştır (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

İktidarımız döneminde, Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılayacak projeler üzerinde de önem
le durmaktayız. Elektrik enerjisi üretim kapasitesini artıracak yeni santralterin yapımı ve dev
reye alınması, bizim için ayrı bir övünç kaynağı olmaktadır. 1990 yılında elektrik enerjisi üre
tim kapasitesi, 1989 yılına göre yüzde 4.7 oranında artarak 79.2 milyar kilovat/saate ulaşmış
tır. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Kömüre gel, Zonguldak'a gel... 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — 1991 yılında dev
reye alınacak santrallarla, elektrik enerjisi üretim kapasitesinin 83.8 milyar kilovat/saate ulaş
ması beklenmektedir. Şu anda 57 milyar kilovat/saat olan elektrik enerjisi üretiminin ise, 62.4 
milyar kilovat/saate ulaşması hedef alınmıştır. 

Değerli milletvekilleri, sanayileşme üzerinde önemle durmak istiyorum. Bir ülkenin eko
nomik gücü, modern tarım ve modern sanayie bağlıdır. Anavatan hükümetlerinin sanayileşme 
politikasının temel noktası, Türk sanayisini dünya devleriyle rekabet edebilecek fiyat ve kalite 
düzeyine çıkarmaktır. Bu, söylendiği kadar kolay bir iş değildir; çok zor bir hedeftir. Kaynak
ları Türkiye'den çok daha zengin olan ülkelerin sanayileriyle boy ölçüşmeye kalkışmak, zor 
bir iştir; ama, Türk sanayicisi bunu şimdiye kadar başarmıştır. Bundan sonra da bu mücadele 
başarılı olacaktır. Kontrollü ithalat liberasyonuyla, Türk sanayicisi, hızla dış rekabete dayan
ma gücüne kavuşmaktadır. 

Size, müsaadenizle şunu sorayım: Kalite ve fiyat yönünden, Türk sanayi ürünleri 7 yıl ön
cesine göre hızla iyileşmediler mi? Türk mallarının uluslararası kalitesi yükselirken, uluslara
rası fiyatları rekabet fiyatlarına yaklaşmıyor mu? Tabiî ki, yapılan iş kolay değildir; ama, güç
lü bir Türkiye için, güçlü bir Türk sanayii için başka bir çıkış yolu var mıdır? 

Değerli milletvekilleri, şimdi de müsaadenizle dış ticaret ve ödemeler dengesi hakkında 
bazı özet bilgileri arz edeyim. 

Ekonomimizdeki gelişmeye paralel olarak dış ticaret hacmimiz de artmaktadır. 1990 Ey
lül sonu itibariyle toplam ihracat 8 milyar 581 milyon dolar, ithalatımız ise 15 milyar 43 mil
yon dolar olmuştur. Ticaret dengesi açığımız 6 milyar 462 milyon dolardır. Dış ticaret hacmi
nin gayri safi millî hâsılaya oranı 1978 yılında yüzde 12,9 iken, 1989 yılında yüzde 34'e yüksel
miştir. 

İçinde bulunduğumuz 1990 yılında ihracat artış hızında yavaşlama olmuştur. Bunun se
bepleri açıktır. Her şeyden önce, vergi iadesi ve döviz kuru desteği gibi, ağırlıklı teşvik unsurla
rı kaldırılmıştır. Ayrıca, Iran-Irak Savaşının sona ermesi, 1989'da tarımda misli görülmemiş 
bir kuraklık ve nihayet Körfez olayları gibi dış faktörlerin de ihracatımız üzerine olumsuz ekti
leri olmuştur. Buna rağmen, ocak-ekim dönemi itibariyle karşılaştırma yapıldığında, ihracatı
mızda, 1989 yılına göre azalma değil, yüzde 9,4 artış vardır ve en önemlisi, ekim ayı ihracatı 
-ki, ekim ayı, Körfez krizinin ağırlığını hissettirdiği bir aydır- geçen sene 1,1 milyar dolar iken, 
bu sene 1,3 milyar dolara çıkmıştır ve ekim ayı artışı yüzde 19'dur, Körfez krizine rağmen, 
Irak'a, Kuveyt'e ve diğer ülkelere tek kuruşluk mal satmamamıza rağmen... 

Değerli milletvekilleri, ihracatımız konusunda anlatmam gereken birkaç nokta var: 
Körfez krizi dolayısıyla Irak ve Kuveyt pazarını tamamen kaybettik. Ayrıca, Suudi Ara

bistan, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri pazarları da büyük ölçüde etkilendi. Buna rağmen, 
ihracatımızda artış olması, ihracatımızın ne kadar geliştiğinin bir göstergesi değil midir?... Unut
mayalım, 1983 yılında bu ülkede tek bir renkli televizyon fabrikası yoktu; şimdi ise, Avrupa'ya 
en fazla renkli televizyon satan ülkelerden biri haline geldik. Bu, sanayileşmenin ve ihracatın 
ne kadar geliştiğinin bir örneğidir. 

Beş, on yıl sonra, Türkiye, Avrupa'ya ve bütün dünyaya büyük miktarda araba ihraç et
meye başlarsa, hiç şaşmayalım. Çünkü, bildiğim kadarıyla, halen, Türkiye'de imal edilip, Ja
pon markasıyla dünyada satılan video bant imalatı var. Bir gün gelecek, Türk malı arabalar 
da, dünyanın çeşitli yerlerinde satılacaktır. Türk sanayiinde bu gücü ve potansiyeli görüyoruz 
ve destekliyoruz. 
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Değerli milletvekilleri, cari işlemler dengemize bakarsak, 1989 yılı Ocak-Eylül dönemin
de net 1 milyar SSl milyon dolar olan turizm gelirleri, 1990 yılının aynı döneminde yüzde 56 
artmış ve 2 milyar 425 milyon dolara çıkmış. Aynı dönemde işçi dövizlerinde de azalma yok; 
1989 yılı Ocak-Eylül döneminde 2 milyar 283 milyon dolar olan yurtdışı işçi gelirleri, bu yıl 
2 milyar 412 milyon dolar olmuş. 1990 yılı Eylül ayı itibariyle cari işlemler dengesi açığı 1 mil
yar 850 milyon dolardır. 

Ülkemize gelen net yabana sermaye, 1980 öncesi yıllarda, yılda 30 küsur milyon dolara 
düşerken, 1989'da 663 milyon dolara çıkmıştır, 1990'da da bu rakam 1 milyar dolara yaklaş
maktadır. 

Değerli milletvekilleri, bu vesileyle, geçmişte yapılan bir hataya dikkatinizi çekmek iste
rim: Biliyorsunuz, yıllarca, bu ülkede yabancı sermayeye karşı çıkıldı, "İhtiyaç yok, kendi ba
şımıza kalkınırız" denildi; ama, ne oldu? 1960'h yıllardan bu yana, Almanya'ya, Fransa'ya, 
Avusturya'ya, Danimarka'ya, tsveç'e, Belçika'ya, Hollanda'ya işçi gönderdik; el kapılarında, 
vatandaşlarımızı, ikinci, üçüncü sınıf insan yaptık... 

Niçin? Burada iş bulamadıkları için. Peki, bu insanlar oraya gönderilmeyip, o fabrikalar 
buraya getirtilseydi, Türkiye ne kazanırdı ne kaybederdi?.. (ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

tşte, size bir hesap yapayım, bir örnek vereyim: Elimdeki bu kalemin fiyatı, diyelim ki 
10 mark. Bu kalemi, Almanya'da çalışan bir Türk işçisinin ürettiğini düşünün. İşçilik ücreti 
de nedir? 1 Mark. Dolayısıyla, bu kalemin üretiminden Türkiye'nin kazancı en fazla 1 mark 
olur. Bu paranın bir kısmını da orada harcayacak... Ama, kalemi üreten fabrika Türkiye'de 
kurulsaydı ve bu kalemi Türk işçisi burada üretseydi -olsun, yabancı sermayeli fabrika olsun, 
ne olacaktı?- bunun hammaddesi 2 mark... 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Size kalsa memleketi parça parça satacaksınız. Allah'
tan korkun, Allah'tan!... 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — ...kârı 1 mark; eder 
3 mark. 7 markı Türkiye'de kalıyor... öbür tarafta, Almanya'dan 1 markı zar zor Türkiye'ye 
geliyor; Türkiye'de üretilse, 7 markı burada kalıyor!.. 

DOĞAN BARAN (Niğde) — Türkiye'de kalem fabrikası var... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Şimdi size soru

yorum: Kim sömürülüyor? Türkiye mi sömürülüyor, Türk işçisi mi sömürülüyor?.. Bu mu hiz
met, bu mu yabancı sermayeye karşı olmanın getirdiği fayda?.. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Zonguldak'a gelelim, Zonguldak'a. Kaç para vereceksi
niz işçiye? 

MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Yıllardır, çağ dışı 
politikalarla, yabancı sermayeyi Türkiye'ye sokmadık. Alman bizden daha mı akıllı? önce Ame
rikalıyı getirdi, ülkesinde yatırımı yaptırdı, sonra da o fabrikaları satın aldı... 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Zonguldak işçilerine ne vereceksin, oraya gel. 
MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — ... O fabrikaları 

Türkiye'de kurdurmuş olsaydık, bugün, bizim vatandaşlarımız, bizim işçilerimiz, zenginleşip, 
o fabrikaları, hisse senedi piyasasından satın alacak güce erişecekti, tşte, çağ dışı politikaların 
faturasını, el kapılarında yaşamak zorunda bırakılan vatandaşla, onun ürettiği katma değeri 
kaybeden ülkemiz ödüyor. Şunu bilir, şunu söylerim: Yurt dışında bulunan milyonlarca insanı
mızın çalıştığı fabrikalar Türkiye'de olsaydı, bugün en az iki misli ihracat yapardık, işsizlik çok 
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daha az olurdu. Çünkü, o fabrikalar burada kurulsaydı, ihtiyacı olan ham ve ara maddeleri 
de Türkiye'de yan sanayi üreteceği için, tahminlerin de ötesinde büyük sanayileşme olacaktı. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — On senedir iktidar kim? 
MEHMET ÇAKIROGLU (Trabzon) — On senedir ne yaptınız? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Sizlere soruyorum: 

Yıllarca yurt dışına gönderilen bu gurbetçiler için tören düzenleyip, mutluluk nutka atanların 
aklına, sömürü niçin gelmedi? 

babana sermayeden korkmayınız. önemli olan, kapitülasyon vermemek, onları tekel du
rumuna getirmemektir. Osmanlının yaptığı hata buydu... Birçok Avrupa ve Uzakdoğu ülkesi 
yabancı sermaye kullanarak yeni istihdam imkânları, yeni pazar imkânları yaratmıştır. Biz, 
"Türkiye'ye gelsin mi, gelmesin mi?" tartışması yaparken, diğer ülkeler, yabancı sermayeyi 
ülkelerine çekmek için, önlerine kırmızı halı döşüyorlardı. 

Ekonomi, sloganlarla, ideolojik saplantılarla yönetilmemelidir. Türkiye, geçmişte kaybet
tiği mesafeyi daha hızlı telafi etmenin yollarını araştırmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, ekim ayı itibariyle net döviz rezervlerimiz 12 milyar doları aşmış
tır. Döviz, artık, kıt kaynak olmaktan çıkmıştır. Türkiye'de, ANAP hükümetleri, hiç kimsenin 
hayal edemediği bir reform yaptı. Şimdi size çok basilmiş gibi geliyor; 10 yıl önce cebimizde 
Alman Markı veya Amerikan Dolarıyla yakalanmak, hepimizin korkulu rüyasıydı; şimdi ise 
hayal gibi geliyor. 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Her sene aynı lafı söylüyorsunuz!.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Biz, Almanya'dan 

getirdiği dövizi yanlışlıkla cebinde unutup, kaçakçı diye yakalanan, hapse atılan, çok Türk iş
çisi, işçi ailesi, yakını tanıyoruz... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) İşte görüyo
ruz; nereden nereye!.. 

Bugün, Türk vatandaşları, döviz ve kambiyo açısından, Avrupa'nın ve dünyanın en rahat, 
en iyi uygulamalarından birine sahiptir. Artık, Almanya'da çalışan bir Türk işçisi, Türkiye'ye 
gelirken cebinde ne kadar döviz getirdiğini söylemek mecburiyetinde değildir. Parasını, artık, 
Alman bankalarına yatırmak mecburiyetinde değildir. İstediği Türk bankasında, istediği döviz 
hesabını açtırabiliyor. İsterse, dövizini buradan başka bir yere, banka havalesiyle gönderebili
yor. Bankalarımızın hemen hemen hepsi bilgisayara geçiyor; artık, Türkiye'de çağdaş bankacı
lık da yapılıyor. 

Döviz konusunda yaptığımız en önemli yeniliklerden biri de, Türk Lirasını önce dalgalan
maya bırakıp, sonra da konvertibl, yani değiştirilebilir hale getirmektir. Türk Lirası; dolar, mark, 
İsviçre Frangı gibi konvertibl paradır. 1990 yılının Mart ayında IMF ile yapılan anlaşma sonu
cu, Türk Parası, konvertibl olarak tanınmaya başlandı ve bakın neler oldu... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Hiçbir yerde bozmuyorlar o paraları!.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Mademki laf at

maya devam ediyorsunuz, müsaadenizle size bir cevap vereyim 
Biliyorsunuz, 1984 yılında, vatandaşa döviz alma hakkı verdik, "Bankaya gidip şu mikta

ra kadar döviz alabilirsiniz" dedik ve bankalara koştunuz... Tabiî, bankalarda o sırada, nakit 
döviz yoktu veya her bankada yoktu... Diyelim ki, Mamak'taki bir banka şubesinde dolar yok
tu... 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Kaç kişide o para var? Vatandaş ekmek bulamıyor! 
BAŞKAN — Sayın Türkcan, lütfen müdahale etmeyin. 
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NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Sayın Başkan, o kadar aüyor ki, müdahale etmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Lütfen hatibi dinleyelim. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — İşte, "Efendim, 

Hükümetin bu kararı sahtekârlıktır" dediniz, "Bankalarda döviz yok" dediniz. Şimdi ne ol
du; bugün, istediğiniz bankadan, istediğiniz miktarda döviz alabiliyor musunuz?.. 

Bakın, aynı şeyi konvertibilite için yapıyorsunuz: "Türk parası dünyanın hiçbir ülkesinde 
geçerli değil" diye birtakım iddialar var bugün. Japonya'ya götürmüşsünüz, Japon bankaları 
Türk parasını kabul etmemiş, özür dilerim, kasıtlı değilse, bu kadar cahilce bir davranış ola
maz!.. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bugün, Türk parası, diğer konvertibl paralar gibidir; ama, eğer Japonya'da veya Avustral
ya'da bir bankaya giderseniz, tabiî ki, Türk Lirasını almak istemeyecektir veyahut çok düşük 
fiyat verecektir. Çünkü... 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Almanya'da geçiyor mu? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — ...bu parayı ala

cak, oradan Türkiye'ye belki uçakla, belki özel kurye ile gönderecektir. Tabii ki, bu işlemin 
masrafı yüksek. Japon Bankasına veya Almanya'daki bir köy bankasına, bir ufak şehir banka
sına kırk yılda bir, Türk Lirası gelir; ama, Türk Lirası ile daha fazla iş yapan bankalarda, Türk 
Lirası şakır şakır konvertibldir. Türk Lirası, artık, bütün havayollarında geçmeye başlamıştır. 
Ama, Türkiye'de yapılan bu tarihî olayı, muhalefet olarak yine küçümsemek için, elinizden 
geleni ardınıza koymuyorsunuz... lütfen bunu yapmayın!. 

1979 yılında iflasla karşılaşan, Avrupa'nın hasta adamı haline gelen bir ülkeyi on yıl son
ra ayağa kaldırıp, 12 milyar dolar döviz rezervine yükselterek, parasını dalgalanmaya bırakıp 
konvertibl hale getiren bir hükümete, bir yönetime, en azından bir teşekkür gerekir. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Bizde muhalefet, ne zaman Batı ülkelerindeki gibi dengeli tenkit yapacak, ne zaman kal
kıp da "İktidar, şunları şunları yanlış yapıyor; ama, şunları da doğru yapıyor" diyecek? 

Türkiye'nin, özellikle döviz politikasında sağladığı başarıları bütün dünya gıpta ile izli
yor; hatta kuzey komşumuz Sovyetler Birliği, parasını dalgalanmaya bırakıp, konvertibl olma
dan önce, Türk tecrübesini çok yakından incelemiştir. Türkiye gibi bir ülke, bütün bu ülkelere 
örnek olabiliyor; ama, içeriden tek bir takdir gelmiyor!,. Bu üzücüdür ve düşündürücüdür... 

Değerli milletvekilleri, müsaadenizle, şimdi de, para-kredi ve sermaye piyasaları hakkında 
özet bilgiler arz edeyim: 

Ekonomideki parasal büyüklüklerin, üretimdeki artış ile orantılı olması, ekonomik istik
rarın temel şartıdır. Bu nedenle, ekonominin parasal kesiminde kontrollü bir genişleme politi
kası izlenmektedir. 1989 yılının ikinci yarısından itibaren izlenen ekonomi politikaları, üretim 
ve yatırımlarda 1990 yılında hızlı bir canlanma yaratmıştır. Ekonominin reel sektöründe bu 
hızlı değişme, istikrar politikamıza uygun bir para politikası ile dengelenmiştir. Ekim ayı sonu 
itibariyle, 1990 yılının 10 aylık döneminde emisyon hacmindeki genişleme yüzde 61,4 oranın
dadır. 1989 yılının aynı döneminde emisyon hacmindeki genişleme, yüzde 83,5 olmuştur. 

Toplam mevduat hacminde, 1990 yılının 10 aylık dönemindeki genişleme yüzde 30,4 dü
zeyinde gerçekleşmiştir. Aynı dönem için vadeli mevduattaki artış hızı ise yüzde 36,2 oranında
dır. Gerek toplam mevduat, gerekse vadeli mevduat artış hızının, 1990 yılının 10 aylık döne
minde, 1989 yılına oranla yavaşladığı izlenmektedir. Bu yavaşlamada, alternatif tasarruf im-
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kânlarının, özellikle sermaye piyasası nedeniyle çoğalmış olması etkili olmuştur. 
Merkez Bankası kredilerinde ekim ayı sonu itibariyle 10 aylık dönemdeki genişleme yüz

de 3,4 olmuştur. 1990 yılında ekonominin üretim cephesinde yaşanan hızlı büyüme temposuna 
karşılık, parasal büyüklüklerde genişleme, kontrol altına alınmıştır. Diğer yandan, sermaye pi
yasası da hızla genişlemektedir, thraç edilen menkul kıymetlerin toplamı, eylül sonu itibariyle 
18,5 trilyon liraya ulaşmıştır. Sermaye piyasasında özel sektörün ağırlığı, giderek artmaktadır. 
Özel kesim menkul kıymet ihraçlarının, toplam ihraçlar içindeki payı da, eylül 1989'da yüzde 
12,3 iken, bu pay, Eylül 1990 sonu itibariyle yüzde 15,6'ya yükselmiştir. 

Değerli milletvekilleri, "sermaye piyasası, hisse senedi piyasası" deyip geçmeyelim... His
se senedi piyasası, yıllardır, Türkiye'de ve diğer ülkelerde, Marksistlerin, "üretim araçları" de
diği fabrikalara halkın ortak olması demektir. Bu piyasalar geliştikçe, fabrikalar hızla halkın 
eline geçecek; halk yönetimde, yer alacak, kârından pay alabilecektir, tşçi, memur, çiftçi, es
naf, sanatkâr ve emekli, tasarruflarıyla, fabrikaların hisselerine sahip olabilme imkânını bula
caktır ve şimdiden bulmaya başlamıştır. 

Parasını bankada faize yatırmak istemeyenler için de, hisse senedi piyasası çok büyük bir 
fırsattır. Esasında, hisse senedi, bir kâr payı senedi gibidir. Hisse senedi sahibi, hem kâra, hem 
de zarara ortaktır. 

Hisse senedi borsasını kurarak, Türkiye'ye çok büyük bir fayda sağladığımız inancında
yız. Çünkü, sermayenin, halkın eline geçmesi, sermayede demokrasiyi getirir; sermayede de
mokrasi oldukça da, Türkiye'de demokrasi güçlenir. 

Bu arada sözler duydum; "Türkiye'de, vatandaşın sermaye piyasasına yatıracak parası var 
mı?" dendi. 

Size çok çarpıcı bir örnek vereyim: Türkiye, dünyadaki gayri safî millî hâsılanın binde 4'ünü 
üretiyor. Yani, dünyada üretilen gayri safî hâsıla 1 000 ise, Türkiye bunun 4'ünü üretiyor. 

MUSTAFA NAZtKOĞLU (Rize) — Bravo bravo... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika... Bu, 

o kadar fazla önemli değil; daha "Bravo" diyecek yerler var. (Gülüşmeler) 
Şimdi, dünyadaki gayri safî millî hâsılanın binde 4'ünü üreten Türkiye, dünyadaki altının 

binde kaçını alıyor zannediyorsunuz? Binde 90'ını alıyor. Gayri safî millî hâsılanın binde 4'ünü 
üretiyor; ama, dünyadaki altının binde 90'ını alıyor. 

Demek ki, Türkiye'de, Türk halkının bir tasarruf gücü var; Tasarrufunu, güvendiği yatı
rımlara yapıyor; geleceğe güven duyduğu yatırımlara yapıyor. 

tşte, sermaye piyasası bu imkânı getirmiştir. Hem, halkımıza, geleceğe dönük bir güvenli 
yatırım ortamı sağlamıştır; hem de, ülke kaynaklarının, ülke kalkınması için kullanılması fır
satını getirmiştir. 

Değerli milletvekilleri, şimdi de fiyatlara değineyim; Fiyatlar genel seviyesinin kontrolü, 
ekonomi politikasının öncelikli hedefleri arasında yer almaya devam etmektedir. Nispî fiyatla
rın, ekonomideki bütün karar birimleri için doğru bir gösterge olması gerekir. Enflasyonun 
asıl ekonomik yönü, ekonomiye yansıyan yönüdür. Nispî fiyatlar, tüketici talep yapısının temel 
göstergesidir, Üretim buna göre yönlendirilecek, yatırım kararları ve kaynak dağılımı buna gö
re belirlenecektir. 

Ekonomide, talep ile, üretimi dengeleştirmenin başka yolları da denenmiştir; fiyat mekaniz
masından daha iyisi bulunamamişUr. \apılması gereken şey, bu mekanizmayı iyi işletmektir. Enf
lasyon, bu mekanizmayı bozucu bir faktördür; her şeyden önce, bu nedenle önlenmesi gerekir. 
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Bilindiği gibi, fiyatlar genel seviyesinde yukarı tırmanma, büyüme hızındaki düşme ile bir
likte 1988 yılında başlamış ve toptan eşya endeksi yüzde 32,1'den, yüzde 68,3'e yükselmiştir. 
Bu gelişme, istikrar politikasına ağırlık kazandırmış ve tırmanış 1989 yılında durdurulmuştur. 
Dikkat edilirse, 1989 yılında tüketici fiyatları düşmüştür, imalat sanayiinde de düşme söz ko
nusudur. Ne var ki, tarımsal ürün fiyatlarındaki beklenmedik yükseliş, toptan eşya endeksi
nin, yine 1988 seviyesinde seyretmesine sebep olmuştur. 

1990 yılının ilk yarısında ise, fiyat konjonktürünün tersine döndüğü belirgin şekilde göz
ükmektedir. Kasım ayı sonunda, toptan eşya fiyat endeksinde, aralık ayına göre değişme, 1989 
yılında yüzde 62,7; 1990'da ise, yüzde 45,4'tür. Bu oranlar tarımda, yüzde 85,6'dan, yüzde 
44,6'ya; imalat sanayiinde, yüzde 54,1'den, yüzde 45,4'e düşmüştür. Tüketici fiyat endeksle
rinde de, aynı şekilde, düşme görüldüğünü belirtmek isterim. Aralık-Kasım döneminde, 1988 
yılında yüzde 68,6 olan tüketici fiyat artışı, 1989 yılında yüzde 63'e, 1990 yılında ise yüzde 57'ye 
inmiş bulunmaktadır. 

Enflasyonun önlenebilmesi için, bir yandan likidite genişlemesi kontrol altına alınmış, ayrıca 
da toplam arzı artırıcı teşvik tedbirlerine ağırlık verilmiş; iç ekonomide üretim teşvik edilirken, 
toplam arzdaki tıkanıklıkların, ithalat yoluyla giderilmesi çareleri aranmıştır. Geçmişte, döviz 
kurlarının hızla yükseldiği dönemlerde yaşadığımız ithal girdilerindeki fiyat artışından kay
naklanan enflasyonist baskılar, artık sözkonusu değildir. 

Körfez krizinin getirdiği ani petrol fiyat artışlarına rağmen, fiyat artış hızının kesilmesi, 
enflasyonla mücadele politikamızın başarılı olduğunu ortaya koymaktadır. Takdir edersiniz ki, 
fiyatların aşağı çekilmesi, bütün ticarî muamelelerin ve makro ekonomik büyüklüklerin, daha 
küçük nominal değerlerde dengelenmesi anlamına gelmekte, bu da belirli bir zamana ihtiyaç 
göstermektedir. 

Ekonominin diğer bir önemli konusu da, devlet borçlarıdır. 
önce dış borçlar hakkında bilgi arz ediyorum: 
Dış borçlarımız 42 milyar 801 milyon dolardır. Bunun yüzde 83 'ü orta ve uzun vadelidir. 

Orta ve uzun vadeli dış borçlarımızın yüzde 59'u konsolide bütçe, yüzde 19,5'i Merkez Banka
sına, yüzde 11,5'i Kamu iktisadî Teşebbüslerine, yüzde 4,5'i ise özel sektöre aittir. 

Kısa vadeli dış borçlarımızın ise yüzde 88'i özel sektöre aittir. 
Ortak ve uzun vadeli borçlarımızın yüzde 25,3'ü uluslararası kuruluşlardan, yüzde 29,8'i 

ikili anlaşmalarla, bir o kadarı da ticarî bankalardan temin edilmiştir. 
Kısa vadeli borçlar ise, büyük ölçüde, ticarî banka kaynaklıdır. 
Kısa vadeli özel sektör borçları, kabul kredileri, döviz kredileri ve döviz tevdiatiıesapla-

rından teşekkül etmektedir. DÇM borçları, bilindiği üzere, ödenerek kapatılmıştır. 
Dış borçlarımızın gayri safî millî hâsılaya oranı, 1988 yılından itibaren düşmeye başlamış

tır. Toplam döviz gelirlerimizin dış borçlara oranı ise, artmaktadır. Yani, dış borçlarımızın öden
mesi, giderek kolaylaşmaktadır. 

1990 yılı sonunda, yaklaşık 7 milyar dolarlık dış borç ana-para ve faiz ödemesi gerçekleş
tirilmiş olacaktır. Döviz gelirlerindeki olumlu gelişmeler sonucunda, 1989 yılında yüzde 32,5 
olan dış borç servis oranının, 1990 yılında yüzde 29,1, 1991*de ise yüzde 26,8 oranına gerileye
ceği hesaplanmaktadır. 

tfade ettiğim gibi, dış borçlarımızın ödenmesinde hiçbir güçlük bulunmamaktadır. 
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Değerli milletvekilleri, şimdi de, müsaade ederseniz, bütçe uygulama sonuçları ve 1989 
yılı bütçe kesinhesabıyla ilgili rakamları arz edeceğim: 

Kesinhesap sonuçlarına göre, 1989 yılında konsolide bütçe harcamaları, 38 trilyon 871 milyar 
lira olarak gerçekleşmiştir. Konsolide bütçe harcamalarının yüzde 32,2'si personel giderleri, 
yüzde 10,4'ü cari giderler, yüzde 15,1'i yatırım, yüzde 42.2'si ise transfer harcamalarına aittir. 
1989 yılı konsolide bütçe gelirleri ise 31 trilyon 369 milyar liradır. Bu tutarın yüzde 81,5'i vergi 
gelirleridir. 

Katma bütçeli kuruluşların harcamaları 6,7 trilyon lira olarak gerçekleşmiş ve bunun 5,4 
tirlyon liralık kısmı, Hazine yardımıyla karşılanmıştır. Gayri Şaft millî hâsıla içinde konsolide 
bütçe giderlerinin payı yüzde 22,7; gelirlerinin payı ise, yüzde 18,4 olmuştur. Konsolide bütçe 
vergi gelirlerinin, bütçe giderlerini karşılama oranı ise, yüzde 80,7 olarak gerçekleşmiştir. 

1990 yılı bütçe uygulama sonuçlarını ise şu şekilde özetleyebiliriz: 1990 yılı bütçesiyle 64 
trilyon 400 milyar lira ödenek tahsis edilmiştir. Ekim sonu itibariyle ödenek büyüklüğü 66 tril
yon 586 milyar liradır, ödenek artışının 1 trilyon 529 milyar lirası özel kanunları uyarınca gelir 
karşılığı kaydedilen ödeneklerden kaynaklanmaktadır. 

Bütçe gelirlerimiz Ekim ayı sonu itibariyle vergi gelirleri 35 trilyon 332 milyar vergi dışı 
normal gelirler 2 trilyon 319 milyar, özel gelirler ve fonlar 5 trilyon 441 milyar lira olmak üzere 
toplam 43 trilyon 62 milyar liradır. 

Bütçe harcamaları ise, ekim ayı sonunda 50 trilyon 116 milyar lira olarak gerçekleştiril
miştir. Bunun 21 trilyonu personel, 3,8 trilyonu diğer cari, 6,7 trilyonu yatırım, 18,9 trilyonu 
transfer harcamasıdır. 

Harcamaların, geçen yılın ekim ayı sonuçlarıyla karşılaştırılması halinde, personel harca
malarında yüzde 120, cari harcamalarda yüzde 63,6; yatırım harcamalarında yüzde 67,5 trans
fer harcamalarında yüzde 44,2 oranında artışlar söz konusudur. Ekim ayı sonu itibariyle bütçe 
açığı 7 trilyon 54 milyar liradır. 

1991 yılı program hedefleri ve bütçe büyüklüklerini ise şu şekilde özetleyebiliriz: 

Gayri safî millî hâsılanın 1990 yılı sonunda cari fiyatlarla 286 trilyon 306 milyar liraya 
ulaşacağım ve büyüme hızının yüzde 9 civarında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 

1991 yılında ise gayrî safî millî hâsılanın yüzde 5,9'luk bir büyüme ile, 439 trilyon 637 
milyar lira olması hedeflenmiştir. 

1990 yılında gayri safi millî hâsıla zımnî fiyat deflatörünün yüzde 54 dolaylarında gerçek
leşmesi beklenmektedir. 1991 yılı için bu oran yüzde 45 olarak öngörülmüştür. 

1990 yılı sonunda, cif değerinden 20,1 milyar dolar olması beklenen ithalatın, 1991 yılın
da 23,1 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu gelişme yüzde 14,9'Iuk bir artışı ifade 
etmektedir. 

1990 yılında fob değeri 12,2 milyar dolara ulaşması beklenen ihracat tutarının, 1991 yılın
da, yüzde 15,6'lık artışla 14,1 milyar dolara yükselmesi beklenmektedir. 

1990 yılı içinde 2 997 lira olarak hedeflenen ortalama dolar değerinin, döviz pozisyonu
muzda görülen iyileşme sonucunda 2 660 lira olacağı tahmin edilmektedir. 1991 yılı içinde bu 
değer 3 680 lira olarak hedeflenmiştir. 

1991 yılı bütçe büyüklükleri, Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli katkıları ile yeni biçi
mini alarak huzurlarınıza gelmiş bulunmaktadır. Buna göre, genel ve katma bütçeli kuruluşla
ra personel harcamaları için 36 trilyon 2 milyar, diğer cari harcamalar için 2 trilyon 852 milyar, 

• 
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yatırım harcamaları için 15 trilyon 53 milyar, transfer harcamaları için 42 trilyon 80 milyar 
olmak üzere toplam 105 trilyon 987 milyar ödenek teklif edilmiş bulunmaktadır. Ancak, Plan 
ve Bütçe Komisyonu, bu ödeneğin yüzde 6,5 kesilmesini kararlaştırmıştır. Böylece, genel ve 
katma bütçeli idarelerimize tahsis edilen ödeneğin miktarı 104 trilyon 298 milyar lira olmakta
dır. 

Konsolide bütçe gelirlerine gelince: 1991 malî yılında toplam bütçe gelirlerinin 84 trilyon 
130 milyar liraya ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bunların 69 trilyon 950 milyarı vergi gelirleri
dir. Vergi gelirleri içinde Gelir Vergisi 28 trilyon, Kurumlar Vergisi 6,6 trilyon, dahilde alınan 
Katma Değer Vergisi 12,6 trilyondur. Vergi dışrnormal gelirler 7,2 trilyon, özel gelirler ve fon
lar 6,1 trilyon, katma bütçe gelirleri ise 770 milyar liradır. 

Konsolide bütçeye ait bu gelir hedefleri, 1990 yılı son gelir tahminine göre, vergi gelirle
rinde yüzde 56,9'luk, vergi dışı normal gelirlerde yüzde 48,6'lık bir artışı öngörmektedir. 

öngördüğümüz gelir tahmini sonucu, 90 yılında yüzde 15,6 olan vergi yükü, 1991'de yüz
de 15,9'a yükselecektir ki, buna, belediyelere verilen paylar ve fonlara giden miktarlar dahil 
değildir. 

Vergi esnekliği 'T ' in üzerinde gerçekleştirilecek, vergi gelirlerinin, bütçe giderlerini karşı
lama oranı yüzde 66'ya ulaşacaktır. 

tfade edilen bu gelir ve gider tahminlerinden anlaşılacağı üzere, 1991 yılı bütçe açığı, Hü
kümetimizin teklif ettiği açığa göre 482 milyar lira azalarak, 20 trilyon 168 milyar liraya düş
müş bulunmaktadır. 

1991 bütçesinin diğer özelliklerine gelince: Plan ve Bütçe Komisyonunda da ifade ettiğim 
gibi, 1991 bütçesi, özetle, bir eğitim, sağlık ve personel bütçesidir. Personel masraflarının kon
solide bütçe içindeki payı yüzde 34 tür. Bütçenin transfer tertipleri içinde yer alan ve yıl içinde 
personel giderleri için kullanılabilecek ödenekler de dikkate alınınca, bu oran daha da yüksel
mektedir. ödeneklerin sektörel dağılımında eğitim ve sağlık ön planda tutulmuştur. Konsolide 
bütçe içinde eğitim ve sağlığın payı yüzde 20'nin üzerine çıkmıştır. Millî eğitim ve üniversitele
re ayrılan ödenekler, kpnsolide bütçe büyüklüğünün yüzde 18,4'üne ulaşmıştır. 1991 yılında 
konsolide bütçe giderlerinin yüzde 42,2'si, diğer cari giderlerin yüzde 7,9'u, yatırımların yüz
de 16,5*i bu eğitim kurumlarımıza ayrılmıştır. Eğitim-Sağlık Vergisi, Ek Taşıt Alım Vergisi ve 
Akaryakıt Tüketim Vergisinden doğrudan eğitime ayrılan miktarlarla, yedek ödenek içinde üni
versitelere ayrılan miktar bu oranlara dahil değildir. Bu ilave kaynaklar da dikkate alındığın
da, eğitime verdiğimiz önem açıkça ortaya çıkmaktadır. Üniversitelerimizin konsolide bütçe
den aldıkları pay yüzde 4,3 olmuştur. Bu kuruluşlara ayrılan ödeneklerdeki artış, konsolide 
bütçe toplamındaki artışın üzerindedir. Konsolide bütçe içindeki genel artış yüzde 64 iken üni
versitelerimizin bütçesindeki artış yüzde 87 olmuştur. 

Diğer taraftan, üniversitelerimizin cari hizmet maliyetlerine devlet katkısının daha iyi bir 
şekilde görülebilmesi için, yeni bir tasnif tarzı oluşturduk. Buna göre üniversitelerimizin cari 
hizmetlerine 1991 yılında 3,2 trilyon lira devlet katkısı, diğer faaliyetlerine 1,4 trilyon lira Ha
zine yardımı ayırmış bulunmaktayız. 

1991 yılında, sağlık için, konsolide bütçeden ayrılan kaynaklar yüzde 4,2 olmuştur. Bu 
orana Eğitim-Sağlık Vergisi, Ek Taşıt Alım Vergisi ve Akaryakıt Tüketim Vergisinden doğru
dan tahsis edilen ilave kaynaklar dahil değildir. 

Konsolide bütçeden iç ve dış borç faizleri için ayrılan pay, geçen yıla göre azalmıştır. 1990 
yılı bütçesinin yüzde 22,7'si borç faizlerine tahsis edilmişken, 1991 yılında bu pay yüzde 19,5'e 
düşmüştür. 
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1991 bütçe tasarısında yüzde 39,7 paya sahip olan transfer ödeneklerinin yüzde 9,5'i yıl 
içinde meydana gelecek ekonomik gelişmelere paralel olarak, başta personel harcamaları ol
mak üzere, diğer kalemlere dağıtılacak yedek ödeneklerden; yüzde 2,4'ü kamulaştırma öde
neklerinden; yüzde ll,7*si kamu iktisadî teşebbüsleri ve devlet iştiraklerine yapılacak katkılar
dan; yüzde 6'sı, idarelerin geçen yıl borçları ile yurt dışındaki öğretmen, din görevlisi, muhtar 
aylığı ve özerk bütçeli kuruluşların personel giderlerinden; yüzde 10'u (önemli bir bölümü, 
ücretlilere ödenen vergi iadesi olmak üzere) vergi iadelerinden; yüzde 4'ü Emekli Sandığına 
yapılacak yardımlardan meydana gelmektedir. 

Bilindiği gibi, bütçe uygulamasında temel prensip, kamu harcamalarında tasarruf ve büt
çe kaynaklarının öncelikli ihtiyaçlar için kullanımıdır. Bu amaçla, önce ödenek akışını kontrol 
altına almış bulunuyoruz. Bilindiği üzere, harcama izni, önce ödenek tahsisi ile verilmekte, na
kit hareketi bunun arkasından gelmektedir. Bakanlığımızca ödenek akışı, hem idareler hem 
de harcama kalemleri itibariyle, mikro seviyede, tek tek kontrol edilmektedir. 

ödeneklerin serbest bırakılması veya kullanımının kısıtlanması, aktarılması, artırılması, 
büyük ihalelerin vizesi gibi bütçe operasyonları ile, bir yandan kaynak dağılımı yönlendiril
mekte, diğer yandan Hazine üzerindeki nakit baskısı ile denge kurulmaktadır. 

Bütçe uygulamasında diğer bir önemli husus da kamu personeli istihdam rejimidir. Kamu 
kesimi personel istihdamında, mevcut personelin verimli biçimde kullanılması esas alınmıştır. 
Bu çerçevede kadro ihdasında, serbest bırakılmasında ve kullanılmasında tasarruf ve verimli
lik temel ilke olmuştur. Konsolide bütçe kadro toplamının, Ocak/Ekim döneminde ancak yüz
de 1,4 artmasına müsaade edilmiştir. Amacımız, özel kesimi daha çok istihdama özendirmek, 
kamu kesimini gereksiz personel baskısından kurtarmak, toplam personel giderlerini makul 
seviyelerde tutmak, personel giderlerinden memur başına daha çok ödeme imkânı yaratmaktır. 

Kamuda taşıt kullanımına da yeni bir düzen getirmeye çalışıyoruz. Kamu kurum ve kuru
luşlarının ellerinde bulunan yabancı menşeli taşıtları yerli taşıtlarla değiştirme çalışmaları 1991 
yılında da sürdürülecektir. Bu alandaki ilk uygulamayı Maliye ve Gümrük Bakanlığı gerçek
leştirmiştir. Yabancı markalı taşıtlar satılarak yerli otomobil alımına gidilmiştir. Bu sayede, hem 
yerli sanayi teşvik edilmekte, hem de araçların bakım, onarım ve işletme giderleri azaltılmakta 
ve ithal yedek parça kullanımına son verilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, müsaadenizle şimdi de vergi politikasıyla ilgili görüşlerimizi özet 
olarak arz edeceğim: Türkiye, vergi konusunda, özellikle, 1984'ten sonra büyük reformlar ya
şamıştır. Yıllarca gündemde olan, konuşulan, tartışılan; fakat bir türlü gerçekleştirilemeyen Kat
ma Değer Vergisi gibi bir uygulama, bu dönemde başlatılmıştır. 57 yıldır Meclisin gündeminde 
olan bir Yeminli ve Serbest Malî Müşavirlik Kanunu, bu dönemde çıkarılmıştır. 

Türkiye'de vergi sisteminin oturup oturmadığına dair en güzel somut göstergeyi, size ey
lül ayı itibariyle yaptığımız bir çalışmadan arz edeyim: Eylül ayında 15 bin küsur işyerinde 
paralı denetim yaptık. Paralı denetimin amacı şudur: Vergi memurları, vatandaş gibi, gider 
alış veriş eder. Bu 15 bin işyerinin yüzde 61'inde -ki fena bir rakam değil- mükellef, talep edil
meden belge vermiştir; yüzde 39'unda talep edilmeden belge vermemiştir; ama talep edildiğin
de belge verilmiştir. Bir de 1984 öncesini düşünün, 1980 öncesini düşünün... Acaba, kaç vergi 
mükellefi talep edildiğinde fatura veya fiş verirdi? Bu sayıyı 1990 Eylül'ünde yüzde 61'e çıkar
dık. Yüksek bir rakam değildir; ama 1980 öncesine göre çok iyi bir gelişmedir. 

Bu arada şunu da belirtmek isterim: Burada ve dışarıda çok tenkitler yapıldı, denildi ki 
"KDV adil bir vergi değildir." Hatta bazı bilim adamlarımız da bunu söyledi. Evet, kitapta 
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olduğu şekliyle, KDV adil vergi değildir. Çünkü, fakir de aynı vergiyi öder, zengin de aynı ver
giyi öder. 

Oturup bir çalışma yaptık; acaba gerçekten KDV, Türkiye'deki uygulaması ile, adaletli mi, 
adaletsiz mi?.. Kendi kendimize çok basit bir soru sorduk: Bir kişi düşününki asgarî ücret ka
dar kazanıyor, bir kişi daha düşünün asgarî ücretin iki misli kazanıyor, bir kişi daha düşünün 
asgarî ücretin üç misli, dört misli, beş misli kazanıyor. Yani, değişik gelir grupları var... Ortaya 
çok önemli bir sonuç çıktı: Türkiye'de asgarî ücretli, asgarî ücretin iki misli kazanan, asgarî 
ücretin üç misli kazanan vatandaş tek kuruş KDV ödemediği gibi, devlet, üstüne para veriyor 
ve biliyorsunuz bunun adına "faturalı vergi iadesi" diyoruz* Dünyanın hiçbir ülkesinde, bu 
şekilde, dar gelirliye yük getirmeyen bir KDV sistemi yoktur. Bunu geliştiren ilk ülke Türkiye'
dir; bununla da iftihar ediyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) Asgarî ücretin bir misli, iki misli 
ve üç misli net kazanan vatandaş, Türkiye'de kesinlikle KDV ödemiyor -yeni artırdığımız oran
larla da ödemiyor- tam tersine, devlet, bu dar gelirli vatandaşına, üstüne para vererek yardım 
ediyor. 

TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Ayda 40 bin lira! 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Şimdi laflarınız 

değişti, "KDV adaletsiz" demiyorsunuz, "ayda 40 bin lira" diyorsunuz, rakamı küçümsüyor-
sunuz. önemli olan, KDV ödemiyor. 

Değerli vatandaşlar... (Gülüşmeler; ANAP sıralarından alkışlar) Değerli milletvekilleri, 
esasında vermek istediğim mesaj vatandaşa... Çünkü, önem verdiğimiz konu, vergi psikolojisi. 
Vergiyi bir zabıta olayı olarak kesinlikle düşünmemek gerekir. Vergi ödeyen vatandaşla, devlet 
arasında bir anlayış bağının kurulması gerekir. Bu amaçla, kitle haberleşmesinin bütün im
kânlarından faydalanarak, vatandaşlarımızda bir vergi bilinci oluşturmaya çalışıyoruz. Bu amaç
la, vergi dairelerinde ve defterdarlık bünyelerinde, her ayın ikinci çarşamba günü bir toplantı 
düzenliyoruz ki, vergi mükellefiyle vergi idaresi personeli arasındaki ilişkiyi düzenleyebilmek, 
mükellefe kanunları daha iyi öğretebilmek ve ayrıca, Maliyenin, Gelirler İdaresinin personeli, 
mükellefi tanısın, daha iyi bir diyalog kurabilsin ve sorunlar azalsın... 

Radyoda, tamamen vergi mükelleflerine yönelik bir program başlattık. Yakında telefonda 
da 079 diye bir vergi danışma numarası oluşturuyoruz. 079 numaralı telefonu çeviren vatandaş 
veya mükellef, sorununa cevap bulabilecek. Çünkü, inanıyoruz ki, bir devletin, devlet olması
nın gereği, adil, iyi çalışan bir vergi düzeni kurmasıdır. Bunu kuramayan devletler, güçlü dev
let olamamışlardır. 

Değerli milletvekilleri, Genel Kurulunuzun tasvibine sunulan 1991 Malî Yılı Bütçe Kanu
nu Tasarısıyla, devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin aylıklarının hesaplanmasında kul
lanılan aylık katsayısı yüzde 10 artırılarak, 320'den 352'ye; taban aylığı katsayısı ise yüzde 35,2 
artırılarak, 355'ten 480'e; yan ödeme katsayısı da yüzde 12,5 artırılarak, 120'den 135'e çıkarıl
mıştır. 

Görüldüğü üzere, taban aylığı katsayısındaki artış daha fazla tutulmak suretiyle, düşük 
derecedeki memurların aylığında daha yüksek artış olması sağlanmıştır. Bu artışlardan sonra, 
yılın ilk yarısı için kamu görevlilerinin aylıklarında, ortalama yüzde 22 oranında artış sağlan
mıştır. Ayrıca, iktidara geldiğimiz 1983 yılını baz alırsak, ortalama reel ücretlerde 1990 yılı so
nu itibariyle, önemli artışlar sağlanmıştır. Bu da, İktidarımız döneminde, kamu görevlilerimizi 
sadece fiyat artışlarına karşı korumakla kalmadığımızı, aynı zamanda onlara reel olarak refah 
artışından da pay verdiğimizi göstermektedir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan katsayı değişikliklerine göre, bazı devlet memuru 
ve diğer kamu görevlilerinin eline geçecek aylıklar, konuşmamın sonunda sizlere dağıtılacak 
metnin ekinde gösterilmiştir. Bu ödemelere, çalışanların tasarrufa teşvik edilmesi amacıyla ya
pılan devlet katkısı ile, konut edindirme yardımı ve vergi iadesi ile sağlanan imkânlar dahil 
değildir. 

Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz Türkiye'de memur ve maaşları, devamlı tartışılan bir 
konudur. Her yıl memurlara verilen artışlar siyasî tartışma konusu olmuştur veya yapılmak 
istenmiştir. Biz iktidara geldiğimiz zaman, memurun durumunu iyileştirmek için önemli bir 
politika saptadık. Bu politikamızın ana hatları şu: Memurun alım gücünü, istikrarlı bir şekil
de yukarıya götürmek. Bunu yapmanın yolu da bütçe ve vergi gelirlerini artırmak, vergi kaça
ğını azaltmaktır. Elde edilen gelirle de, memura, giderek daha yüksek bir satın alma gücü sağ
lamaktır. 

1984'ten 1990'a kadar neler oldu: 1984 yılında memura verilen para, yani personel gider
leri, gayri safi millî hâsılanın yüzde S'i idi. Bu oran 1990 yılında gayri safi millî hâsılanın yüz
de 9'una çıktı. Bu arada gayri safi millî hâsıla, yani millî gelir de yerinde saymadı, yani pay 
S'ten 9'a çıktı, ama millî gelir de arttı. Sabit fiyatlarla vereceğim bu rakamları: 1984'te millî 
gelir sabit fiyatlarla 245 milyar lira, 1968 yılı sabit fiyatlarıyla. 1990'da 344 milyar lira. Biri 
245 milyar liranın yüzde 5'i, öbürü 344 milyar liranın yüzde 9*u. 

Bunu sabit fiyatlarla anlamakta zorluk çekiyorsak, yabancı para birimleri üzerinden de 
bir karşılaştırma verebilirim: 1984 yılında bütçeden personele ayrılan ödeneğin miktarı 2,5 milyar 
dolardı. 1990 yılında ayrılan para ise 10 milyar dolardır. 1984'e göre personel giderleri için ayır
dığımız para, gördüğünüz gibi, takriben dört misli artmış. 

Unutmadan şunu da söyleyelim; 1984'ten 1990'a kadar memurun sayısı takriben sadece 
200 bin artmış, yani 1,2 milyondan 1,4 milyona çıkmış. Memur sayısındaki artış yüzde 15 civa
rındadır. Buna rağmen memurun satın alma gücü devamlı yükselmektedir; ama bunu yeterli 
görmeyenler olabilir, normaldir. Bugün en düşük kademedeki memur, asgari ücretin iki misli
ni kazanmaktadır. 

Şu şikâyetler geliyor: "Bu para yetmiyor..." Esasında burada, açık, doğru sözlü politika 
yapmak gerekirse, şunu söylemek mecburiyetindeyiz... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Naklen yayındayız, haberin var mı?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Ekonomik ger

çeklerle, sosyal gerçekler, sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok ülkesinde bağdaşmıyor. 
Ekonomik ve sosyal gerçeklerin bağdaşması ne demektir?.. Sadece Türkiye'de değil, dünyada
ki tüm insanlar, daha iyi, daha mutlu yaşamak istiyor. Bizim insanımız da, tabiî ki, Batılı in
san gibi, bir Alman gibi, bir İsveç vatandaşı gibi yaşamak isteyecek. 

Bir ülkenin imkânları yeterli, millî geliri yüksek, gelişmişlik düzeyi, ihracatı, dövizi, döviz 
gelirleri yeterli değilse, insanlarını özlem duyulan refah düzeyine çıkaramaz. Bugün kim "in
sanlarımıza gül bahçesi yaratacağız" derse, gerçeği söylemiyor. Şunu gönül rahatlığı ile ve ina
narak söyleyebiliriz: Türkiye Cumhuriyeti tarihinde memura mutlak değer olarak ve hatta oran 
olarak, bütçeden verilen en büyük pay, 199̂ 0 yılında olmuştur; 1991 yılında da böyle olacaktır. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Atma, atma din kardeşiyiz. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bu, devletin, me

muruna ne kadar büyük önem verdiğinin bir göstergesidir. İnanıyoruz ki, memura ne kadar 
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çok imkân verirsek, devletine o kadar çok sahip çıkacak, vatandaşa o kadar iyi hizmet edecek
tir. Memurlarına en iyi imkânları veren ülkeler çok daha güçlü, daha iyi çalışan bir devlet oluş
turmuşlardır. Ama, şunu bilhassa bilmemiz gerekir: Açık politika yapmak istiyorsak, açık po
litika yaptığımızı söylüyorsak ve savunuyorsak "Memuru biz çok seviyoruz, ama ANAP 
sevmiyor1' diyenlere bir diyeceğim var: tki gün önce yine tngiliz gazetesi Financial Times'te, 
yine Yunanistan ile ilgili bir haber var. Meclisin kütüphanesinden bakabilirsiniz. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Ne örnek verirsen, dışarıdan veriyorsun!.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Yunanistan'ın bütçe 

açıkları, konuşmamın başında da bahsetmiştim, bizim iki mislimizdir; millî gelirlerine oran
larsanız, bizim dört mislimizdir. Memurlarına verdikleri artış ise, enflasyonun yarısı bile değil, 
enflasyonun üçte biridir. Türkiye bu yollardan geçmedi mi? 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Sen yüzde kaç veriyorsun?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Milleti ve memu

ru kimse kandıramaz. Memurun alım gücünü istikrarlı bir şekilde artırıyoruz. Gerçeği göre
lim; hesapsız, kitapsız harcamanın yükünü ve suçunu, yine memur ve sabit ücretliler çekmiştir 
geçmişte. Biz millete bu kötülüğü yapamayız. Türkiye'yi 1970'lerin sonunda düştüğü uçuruma 
düşürmeye, tekrar düşürmeye kimsenin hakkı yoktur ve olmamalıdır. 

Asgarî ücret, 1.8.1990 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir. 16 yaşın üs-
tündekiler için günlük asgarî ücret 7 500 liradan, 13 800 liraya; yani aylık brüt 414 bin liraya 
çıkmıştır. 

1991 yılı bütçesiyle ilgili açıklamalarımı burada sona erdirirken, bütün dünya ekonomisiy
le birlikte, ülkemizi de etkileyecek, irademiz dışındaki gelişmelerin söz konusu olduğunu bir 
defa daha hatırlatmak isterim. 

önümüzdeki 1991 yılı, zor bir yıl, bütçemiz de zor bir bütçe olacaktır. Türk Milleti, Türk 
Devleti, her türlü zorluğu başarıyla göğüsleyecek güce sahiptir. 

Türkiye'nin 1990 yılındaki ekonomik performansı, dünya konjonktürünün önünde git
mektedir. Dünya ekonomilerinde daralmanın başladığı bir dönemde, Türkiye ekonomisi bü
yüme göstermiştir. Türkiye, dünyadaki ekonomik ve siyasî konjonktürün yönünü çok önceden 
görebilmiş ve politikalarını buna göre değiştirerek uygulamaya koyabilmiş şanslı ülkelerden bi
ridir. Bir çok ülke ekonomileri için, bugün ciddî bir sorun teşkil eden yeniden yapılanma ola
yında, Türkiye büyük bir mesafe katetmiştir. Ekonomimiz, doğabilecek bütün muhtemel şok
ları karşılayabilecek güce ulaşmıştır. 

Elimizdeki imkânlarla, milletimizin ihtiyaçlarını azamî ölçüde karşılamaya çalışıyoruz; ama 
hepimizin bildiği gibi, ekonomide kaynaklar sınırlı, buna karşılık ihtiyaçlar sınırsızdır. Hükü
metlerin görevi, bu kaynakların gerek bugünkü, gerekse gelecekteki nesilleri tatmin edebilecek 
bir şekilde kullanılmasını sağlayacak ortamı yaratmaktır. 

Değerli milletvekilleri, Yüce Heyetinizin katkılarıyla en mükemmel şeklini alacağından emin 
bulunduğum bütçemizin, milletimize ve devletimize hayırlı olmasını diler, hepinize saygılarımı 
sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Maliye Bakanı. 
1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanun Tasarılarıyla, 1989 Malî Yılı 

Kesinhesap Kanun Tasarıları üzerindeki görüşmeler, Genel Kurulun 27.11.1990 tarihli 38 inci 
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Birleşiminde alınan karara uygun olarak ve basılıp, dağıtılan programa göre yapılacaktır. 
Başlangıçta, bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde, siyasî parti grupları ve Hükümet 

adına yapılacak konuşmalar 2 saat, kişisel konuşmalar ise 20'şer dakikadır. 
Bütçenin tümü üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin adlarını, sıra

sıyla okuyorum: 
Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Süleyman Demirel; 
Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Sayın Ülkü Güney, Anavatan Partisi 

Grubu adına Grup Başkanvekili Sayın Onural Şeref Bozkurt 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Genel Başkan Sayın Erdal tnönü; 
Şahısları adına; lehinde; Konya Milletvekili Sayın Kadir Demir, Muş Milletvekili Sayın 

Alaattin Fırat; 
Aleyhinde; Ankara Milletvekili Sayın \aşar Yılmaz, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç; 
Üzerinde: Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Kul, Diyarbakır Milletvekili Sayın Salih 

Sümer. 

Bu sıraya göre, ilk söz, Doğru Yol Partisi Grubu adına Genel Başkan Sayın Süleyman De
mirel'in; buyurunuz Sayın Demirel. (DYP sıralarından ayakta alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, basınımızın değerli mensupları, televizyonları başında bu müzakereleri izleyen sevgili 
vatandaşlarım; hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 1991 yılı bütçesinin devletimize, mille
timize, ülkemize, hayırlı, uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ederek, Doğru Yol Partisi 
Grubunun düşüncelerini ifade için huzurlarınızdayım. 

Bugün 10 Aralık, insan Hakları Günüdür; tnsan Hakları Beyannamesinin kabul edildiği
nin yıldönümüdür, tnsan Hakları Beyannamesi, bugün dünyayı bir arada tutmaya yetecek ka
dar önemli unsurları içinde toplayan bir beyannamedir, tnsan Hakları Beyannamesi, Avrupa 
tnsan Hakları Konvansiyonu, daha sonra Helsinki Şartı, daha sonra Paris Şartıyla birlikte, 
asrın ana dokümanları içerisindedir. Bir Birleşmiş Milletler Müessesesi, bir Cemiyeti Akvam 
durumuna düşmemiş; geçen yarım asra yakın süre içerisinde bazı başarılar, bazı başarısızlık
larla, bu müesseseye hayatiyet veren bu beyannameyi ayakta tutmayı başarabilmiştir. 

tnsan Hakları Beyannamesi bizi çok yakından alakadar eder; çünkü, bu beyannamedeki 
haklar, çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin kendi vatandaşlarına sağlamakla; evvela kendi ahlakı 
için, kendi erki için, daha sonra da işbirliği içerisinde bulunduğu dünya ülkeleriyle beraberlik 
için yükümlü olduğu haklardır. Bu hakların içerisinde, kişinin, yaşama hakkı, insan gibi yaşa
ma hakkı, hür olarak yaşama hakkı, yargı hakkı, refah hakkı ve bunların topunun temelini 
teşkil eden, tnsan Hakları Beyannamesinin 21 inci maddesinde yer alan, yönetime katılma hakkı 
yer almaktadır. 

Türkiye, bu bütçe müzakerelerini yaparken, bu hakları gerçekleştirmekle yükümlü oldu
ğunu bilerek herkesin önünde duruyor. "Türkiye'de bu haklar ne kadar gerçekleşmiştir? Daha 
gerçekleşmesi için ne yapmak lazımdır?" sorunu, siyasî bir sorun değildir, herkesin sorunu
dur. (ANAP sıralarından "1979'dan önceyi de mukayese ederek" sesleri) 

1979'la mukayese ederek, 1969'la mukayese ederek, 1959*Ia mukayese ederek, 1949'la mu
kayese ederek... Ne oldu? Türkiye'nin, 1980'den öncesini kabul mü etmiyorsunuz? Yani, Milat 
1980'den sonra mı başlıyor?! (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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tyisiyle, kötüsüyle, Türkiye'nin geçmişi bizimdir; diyeceğiniz odur. Yalnız geçmişi kötüle
me, bugünü kurtarmaz. Binaenaleyh, bugün eğer bir hoşnutsuzluk varsa, bunu "Canım ta
hammül edin, eskiden de böyleydi" diyerek işin içinden çıkamazsınız... "öyle miydi, değil miy
di?" ayrıca tartışma konusudur. 

1991 bütçesinin sunuşunu dinledik. Bu sunuşa göre, Türkiye bir örnek ülkeymiş; herkes 
Türkiye'yi örnek alıyormuş; on sene evvel Türkiye hasta adammış; hasta adamdan örnek ülke 
haline gelmişiz! (ANAP Sıralarından "Doğru" sesleri) "Doğru" diyorsunuz, değil mi? O za
man, tabii, tabii, "yoğurdum kara" diyen olmaz, "doğru" diyeceksiniz. Yalnız, 1990 Türki
ye'sini, eğri oturalım, doğru konuşalım, iyi bir değerlendirelim... Yani, "doğru mu, eğri mi?" 
ile işin içinden çıkamayız. Ne doğru, ne değil, onlara bir bakalım... 

Efendim, iktidarların hedefi, kendi halkını hoşnut etmektir. Çünkü, burada konuşulan 
bütçe, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bütçesi ve burada konuşulan tedbirler, Türkiye Cum
huriyeti vatandaşlarını hoşnut etme tedbirleri... Binaenaleyh, Türkiye'nin bugünkü halini Yu
nanistan ile kıyas ederek ibra etmeye kalkamaz kimse veya Türkiye'yi, Frankfurter Allgemeine 
Zeitung'da çıkan yazılara göre değerlendiremezsiniz. Neye göre değerlendireceğiz? Vatandaş 
Ali Coşkun veya İsmail Demir; vatandaş Emine Hanım ne diyor? Onlara kulak vereceksiniz. 

"Efendim, ekonomik devletle, sosyal devlet ayrı ayrıdır; zaten bunları beraberce gerçek-
leştirebilen henüz yoktur" diyorsanız, zaten kulağınız o vatandaşa tıkalıdır. 

Biz, devletin, tnsan Hakları Beyannamesinde olduğu gibi, halkın refahı için, halkın mut
luluğu için, halkın geleceğe güvenle bakması için var olduğuna kaniiz; rejimin de bunun için 
var olduğuna kaniiz. Binaenaleyh, bu ülkenin insanları, eğer bugünkü hayatlarından memnunsa 
ve geleceğe güvenle bakıyorsa, o ülkede başarılı bir yönetim vardır, başarılı bir rejim vardır, 
başarılı bir devlet idaresi vardır. Burada, gayet tabiî ki, Hükümet adına bu tartışmaları cevap
landıracak olan kimse, muhterem zatın, gelip, bu ülkenin insanlarının, köylülerinin, işçileri
nin, memurlarının, işsizlerinin, emeklilerinin, dullarının, yetimlerinin, yaşlılarının, gençleri
nin, öğrencilerinin, öğretmenlerinin, velhasıl ülkenin en uzak köşesindeki kişisinin; şehrinin, 
köyünün, kasabasının insanlarının mutlu ve memnun olduğunu söylemeleri lazımdır. 

ADÎL ERDEM BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Söylüyoruz. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Siz söyleyin demiyorum ben, biraz sonra cevap 

verecek kimse, diyorum. 
ADÎL ERDEM BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Millet de söylüyor, 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Eğer, hakikaten Türkiye'de herkes bugünkü ida

reden memnunsa, ülkenin bugünkü idare ediliş şeklinden memnunsa, onu herkesin bilmesi lâ
zım; birtakım yanlış yargılardan herkesin kurtulması lazım. Meğer halk halinden memnun ol
ması lazımmış da, memnun değilmiş gibi birtakım yargılar yerine, halkın neden, hayatından, 
gününden memnun olması lazım geldiğinin söylenmesi lazımdır. 

Şimdi, gayet açıklıkla söyleyeyim: Biraz evvel yapılan sunuş, yanılgılarla doludur, çarptır
malarla da doludur. 

"Efendim, yabancı sermayeye vaktiyle karşı çıkılmış ve onun için bugün Türkiye'nin fab
rikaları yokmuş ve onun için vatandaşlarımız dış ülkelere gitmişler!.." 

Bu, fevkalade yanlış bir şeydir. Yabancı sermaye dediğimiz, gayet nazlıdır. Yabancı serma
yeye... (ANAP sıralarından "Yararlı değil mı?" sesleri) Tabiî, tabiî; şimdi dinleyin.. Yabancı 
sermaye eğer bir ülkenin kalkınmasının çözümü olsa, o zaman başka bir şey yapmaya hacet yok; 
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aç kapıları gelsin yabancı sermaye; ondan sonra, iş isteyene iş, aş isteyene aş bulsunlar, siz de 
rahat rahat oturun!.. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Sonra, neyiniz varsa, alsın 
götürsünler, sizin halkınız yine zengin kaynakların fakir bekçileri olarak, karnı aç, ayağı çıplak 
beklesin!.. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu kalkınma vetiresi, Sayın Bakanın burada izah ettiği kadar basit değil... 
MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Yani, yabancı sermayeye karşısınız!.. 

Duymak istiyoruz... 
ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — tnsan ihraç ettiniz. 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Bir dinleyin, bakın, ne söylüyorum: 
1990 Türkiye'sinde eğer hudutları açarsanız, milyonlarca vatandaş dışarıya gitmeye hazır; 

1990 Türkiye'sinde, eğer müsaade ederseniz, bu ülkenin onbinlerce vatandaşı, Suudi Arabis
tan'da hayatını kazanmak için savaşa gitmeye hazır!.. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ADİL ERDEM BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Yemen'e baraj yapıyor. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — 1990'da, 1990 Türkiye'sinde, bu ülkede Hakkâ

ri'ye 70 kadro verildiği zaman, buna 1 700 kişinin müracaat ettiği orta yerde... 1990 Türkiye'
sinde, Aydın Belediyesi 6 çöpçü almaya kalktığı zaman, buna 569 kişinin müracaat ettiği orta 
yerde... 1990 Türkiye'sinde, nihayet, Zonguldak'ta "35 kişi Sosyal Sigortalar Kurumuna 
alınacaktır" dendiği zaman, buna 4 bin müracaatın bulunduğu da bir gerçek... 

Madem ki yabancı sermaye bir çareydi; mademki başkaları yabancı sermayenin yolunu 
tıkadı, onun için iş olmadı Türkiye'de, onun için dışarıya vatandaşlar gönderildi; öyleyse on 
senedir kapıları adına kadar açtığınıza göre, ortadaki durum ne, bu durum ne?.. 

Burada gelin söyleyin şimdi, Doğu illerinde niçin 50 bin tane kadro verme mecburiyetinde 
kalıyorsunuz? Yani acaba, devlet fabrikalar yapsaydı da; yahut birisi gelip yapsaydı, yabancı 
sermaye yapsaydı, yerli sermaye yapsaydı da; devletin memuru veya müstahdemi yapacağınıza, 
bu insanlar işsiz kalmasaydı, onlar çalışsaydı?.. 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Sizin hatanızı düzeltmek için yaptık. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Mesele o değil. Meseleyi, bugünkü Hükümetin 

hiç anlamadığı görülüyor, hiç anlamamış. 
YALÇIN KOÇAK (Sakarya) — Adam ihraç ettiniz, adam... 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Evvela şunu söyleyeyim: Almanya'ya işçi gönde

rilmesi 1962 senesinden sonradır. 1965 yılına geldiğimiz zaman dışarıda, Türkiye'nin -dışarıya 
(yani Almanya'ya) işçi gönderilmesi- takriben 60 000'e yakın işçisi vardı; bu sayıyı 1 milyon 
200 bine, 1 milyon 300 bine, bizim hükümetlerimiz çıkartmıştır. Binaenaleyh, eğer, "Bu yanlış 
olmuştur" diyen varsa, "Bu lüzumsuz olmuştur" diyen varsa, bunun cevabını ben vereceğim. 
(ANAP sıralarından "Biz de fabrika kurduk" sesleri) 

Müsaade buyurun kardeşim... Fabrika kurmak, karamela şekeri mi yani, cebinden çıkar 
çıkar koy?!. (DYP sıralarından alkışlar) Bu kadar kolaysa, "Niye yapmadınız?" derler ada
ma. 

Bakın bir dinleyin, Türkiye'nin çok büyük bir olayı var burada... 
YALÇIN KOÇAK (Sakarya) — Adam ihraç ettiniz, adam. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Şimdi, bir ülkenin sokaklarında, bugün olduğu 

gibi, her köyde 50 kişi işsizse ve bu ülkede, üniversite bitirmiş, askerlik bitirmiş çocukları, kız
ları, erkekleri, lise okumuş çocukları, kapı kapı dolaşıp da "Anama, babama yük olmaktan 
kurtulmak istiyorum" diyerek iş arıyorsa, bu önemli bir olaydır... Bu, bugün de vardır, yarın 
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da olacaktır; yalnız, bunun derecesi önemlidir. 
Eğer, bir yere çöpçü olabilmek için iltimasa ihtiyaç varsa, bu, önemli bir olaydır. Eğer, 

bir devlet dairesine girecekler önceden belli ve sadece imtihan açmak suretiyle falan birtakım 
vatandaşlar aldatılmaya gidiliyorsa, bunlar, devletin vatandaş nezdindeki itibarını azaltmak
tan başka bir şeye yaramaz. 

Şimdi bakınız, ne diyor sunuş yapan Sayın Bakan: Efendim o zaman yabancı sermayeye 
Türkiye açılsaydı, bu fabrikalar Türkiye'de yapılırdı ve bu insanlar dışarıya gitmezdi. 

Şu hesaba bakın bir bakalım: Türkiye'nin nüfusu yüzde 2,5 artıyor, o zamanlar yüzde 2,5 
idi, şimdi yüzde 2,3'e inmiş. Türkiye, bütün gücüyle, ekonomik gücüyle, yüzde 1,1'e iş bulabil
me imkânına sahip. Binaenaleyh, her sene Türkiye'de artan nüfusun yüzde 1,4'üne daha iş 
bulma durumundadır. Hadi buna çare bulun... Bu makası kapatamadığınız sürece, "Bu işsiz 
adamları nereye koyacağız?" diye düşünmek, sadece sizin hükümetinizin değil, bütün hükü
metlerin işidir. 

Buraya gelip de, "Almanya'ya göndermeseydiniz" diyorsunuz. Peki, Almanya'ya gönder
medik; Amerika geldi de Almanya'nın fabrikalarını mı yaptı? Hayır, Almanya kendi fabrika
larını kendi yaptı... 

ADİL ERDEM BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Biz de kendi fabrikalarımızı kendimiz ya
pıyoruz. 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Gidin bakın Siemens fabrikalarına, gidin bakın 
Ford fabrikalarına, gidin bakın Almanya'nın bütün fabrikalarına; Ruhr havzasındaki fabrika
lara gidin bakın... 

RIFAT DÎKER (Ankara) — Hangi sermaye ile? 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Sermaye... İsviçre'ye kaçmıştı sermaye, Alman ser

mayesi... 
RIFAT DİKER (Ankara) — Nereden biliyorsun? 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Ben 40 senedir bu işin içindeyim, nereden mi bili

yorum?! (DYP sıralarından gülüşmeler) 
Sen bilmiyorsan, benim bilmemde ne zarar var yani?! (DYP sıralarından gülüşmeler) 
Hiç kendinizi, böyle yıkılıp, yerle bir edilip 15-20 sene içinde yeniden 19 500 dolar gelir 

seviyesine çıkabilmiş Almanya ile falan mukayese etmeye kalkmayın!.. Orayı Amerika filan yap
mış değildir; Almanlar kendileri yapmıştır ve Japonlar da kendileri yapmıştır. Biz de kendimiz 
yapacağız, tamam, kendimiz yapacağız... 

ALÎ SAMÎ AKKAŞ (Balıkesir) — Niye köstek oluyorsun yabancı sermayeye? 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Yabancı sermayeye bir şey diyen yok. Yalnız, ya

bancı sermaye, kimsenin kara gözü için bir memlekete gelmez. 
Yabancı sermayeye memleketi soydurmayacaksınız; memleketten yüksek kârlar elde et

mesine mani olacaksınız, tekeller kurmasına mani olacaksınız. Yabancı sermayenin, Türkiye'
de, kendi memleketinde ettiğinden daha fazla kâr etmesi mümkünse gelir; değilse niye gelsin? 
Söylüyorum... Yani, "Kapıları açtık, gelin..." Sonra, her on senede bir defa hükümetlerin zor
la değiştiği bir ülkede, henüz siyasal stabilitesini yapamamış ve adam başına gelir seviyesi 1 
000 doları bile bulmamış bir Türkiye'de; o zamanlar 300 dolar seviyede bir Türkiye'de, "Niye 
kapıları açıp da yabancı sermayeyi getirmediniz, onun yerine bu ülkenin vatandaşlarını dışarı
ya gönderdiniz?" demek, bence abesle iştigaldir, abestir!.. (DYP sıralarından alkışlar) 

Şimdi bir de ona bakalım. Bugün keşke, Batı ülkeleri -Avusturya dahil- Türkiye'den işçi 
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alsa... Türkiye'den işçi alsa da, her gün sokak sokak, kapı kapı dolaşan benim vatandaşlarım, 
uzun gurbette, hayatlarını kazanmanın, namusluca hayatlarını kazanmanın yollarını bulabil-
seler. Burada adamı aç bırakacağınıza, bırakın gitsin dışarılarda çalışsın!.. 

Şimdi bakınız, şurasını iyi dinleyin... 
ADİL ERDEM BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Moskova'ya hastane yapılıyor, oraya da 

bizim işçilerimiz gidiyor... 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — Sen sus, öküz!.. 
tBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) -— Kes ulan, seni mi dinleyeceğiz!. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Müsaade edin, ben gayet ciddî bir meseleyi söy

lüyorum ve siyaset boyutu olmadan söylüyorum. 
Şimdi bakınız, Türkiye, dışarıya 1,5 milyona yakın vatandaşı göndermiştir. Yunanistan, 

1890'dan beri; İspanya, asrın başından beri; İtalya asrın başından beri Avrupa'ya insan gönderir... 
Şimdi, Ortak Pazarın üyesi olacak bir Türkiye, Ortak Pazarın üyesi olduğu zaman ne ola

cak?.. Mal serbest dolaşacak, insan serbest dolaşacak, hizmet serbest dolaşacak, sermaye ser
best dolaşacak... Ortak Pazarın üyeliğine 1959'da müracaat etmiş Türkiye; daha sonra araya 
istikrarsız yıllar girmiş... 1963 EylüFünde imza edilmiş, 1964'ten itibaren Ortak Pazarın üyesi 
olacak bir Türkiye, eninde sonunda, insanları, sermayesi, hizmetleri, malları serbest dolaşan 
bir Türkiye olmayacak mı?.. Olacak. Neyi tenkit ediyorsunuz, neyi, Hükümet olarak kendi 
bütçenizi savunacağınıza, yirmi sene geride kalmış işi ortaya getirip de?.. Ne yapsaydı ki, o 
günün hükümetleri?. Sizin yaptığınız gibi, vatandaşların bir kısmına "Bendendir" diye iş ve
rip, bir kısmına kapıları kapatıp aç mı bıraksalardı, ülkenin insanlarını?!.. 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Kotaları kime ayırdınız, dövizleri ki
me tahsis ettiniz? 

BAŞKAN — Sayın Çaparoğlu... 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Değerli milletvekilleri, kalkınma, İkinci Dünya 

Harbi sonrasında bir vetiredir. Efendim, 1950'de Türkiye'nin 789 milyon kilovatsaat elektriği 
var. Bir milyardan aşağı ve evet 1990'a gelmişsiniz, bilmem 79 milyar, 80 milyar kilovatsaat 
kapasiteniz var. 

Herhalde bu, bir günde olmadı; 40 senede oldu. Ben devir falan kötülemiyorum; ben o 
devirlerin içinden geliyorum. Benim söylediğim gerçektir... 1950 yılında Türkiye'nin, henüz bir 
kilometre yüksek transmisyon hattı yok; sadece, Çatalağzı-tstanbul arası yapılıyor, tşte, ondan 
ibaret... Bugün eğer 45 bin kilometre yüksek voltajlı hava hattı varsa, bu da bir günde olmadı. 
Bunu yapan Türkiye Cumhuriyeti... Arada şu kadar da hükümet değişmiş... Yapmayı, Türkiye 
Cumhuriyeti hükümetleri çağdaşlığın gereği olarak önüne koymuş... Az yapmış, çok yapmış; 
iyi yapmış, kötü yapmış... Birbirini eleştirerek gelmiş... Bu kürsünün hikmeti bu, zaten birbiri
nizi eleştirerek gideceksiniz. Buraya geleceğiz ve biz diyeceğiz ki, "Biz bunları sizden iyi yapa
rız, siz bunu yapamadınız."; sfz diyeceksiniz ki; "Hayır, biz bunları iyi yaptık." Biz öyle de
meye devam edeceğiz ve bunda ülkenin yararı vardır. Çünkü, gerçekten, yapılanın daha iyi ya
pılması lazım ki, ilerleme olsun. Başka türlü olmaz o iş... (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, acaba 1960'Iı yıllarda, henüz Türkiye'nin otuzda biri kırkta biri hatta ellide biri 
ancak elektriğe, yüksek tansiyonlu elektriğe kavuşmuşken, hangi yabancı sermayeye, hangi ucuz 
elektriği vererek getirecektiniz ve henüz izmir'de Hopa'ya gidilemezken, acaba hangi ulaşım 
imkânlarıyla bunları yapacaktınız? Limanlarınız henüz yeni yeni yapılmakta... Yeni yeni 
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mal yüklemeye, mal boşaltmaya müsait hale gelmek üzereyken, kim gelecekti size yabancı ser
maye olarak?.. 

1950'de, Türkiye'de, yabancı sermaye taraftarları yanında, yabancı sermaye aleyhtarları 
da bulunmasını ayıplamayın. Biz, yabancı sermaye taraftarlarının yanında olduk; daha doğru
su, biz yabancı sermaye taraftarı olduk; ama, bunun karşısında olanlar oldu. Bunu kesinlikle 
ayıplamayın. Neden mi? Çünkü, Türkiye Cumhuriyetini kuranlar, Türkiye Cumhuriyetini bir 
alevden çıkarmışlardır ve Türkiye Cumhuriyetini kuranların, "yabancı" olayı karşısında, 
"yabancı" kelimesi karşısında, yabancı insan karşısında, yabancı tüccar karşısında, yabancı 
sermaye karşısındaki hassasiyetlerine, bugün değil, o gün bakın!.. (DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) Söylüyorum; biz de bunları eleştirerek geldik; ama o gün bakın!.. Niye? Çünkü, yan
mış yıkılmış bir Türkiye'den... 

Değerli milletvekilleri unutmayınız, kimse unutmasın ve bu ülkenin hiçbir vatandaşı unut
masın: 500 sene bizim ülkemizin bir parçası olan Balkanların -bizim idaremizde yaşamış 
diyemiyorum- kopmasının en önemli sebeplerinden biri, Düyunu Umumiye İdaresidir. Düyu
nu Umumiye İdaresini bilenler, Düyunu Umumiye Komisyonunun Balkanlarda oynadığı oyunları 
bilenler... İstanbul'un suyundan, İstanbul'un elektriğine kadar yabancılara yaptırır!.. Biz ne 
yapacağız? Biz çobanlık yapacağız bu ülkede, biz çiftçilik yapacağız!.. Bize bunları layık gö
renleri acaba... 

Ülkeyi yangın içerisinden çıkarmış insanlar... 
"Az gördüler, uzak gördüler, uzak görmediler.." ne derseniz deyin; ama, onların birinci 

sorunu, ülkenin yeniden yabancıların eline düşmemesi hassasiyetiydi; bir sağduyuydu o... (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi efendim, senelerce Halk Partisinin yürüttüğü politikaları Demirel övüyor, yahut sa
vunuyor falan değil; ben bir tarihi gerçeği savunuyorum. Tarihi gerçek bu... (DYP ve SHP sı
ralarından "Bravo" sesleri alkışlar) 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Çarşambaya hazırlık mı bunların hepsi? 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — 1950 de Demokrat Parti işbaşına geldi. Demok

rat Parti devletçiliğe aleyhtar olarak geldi... 
RJFAT DİKER (Ankara) — Devlet müdahalesine marke. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Devletçiliğe aleyhtar olarak geldi.. Ve 1950'ye ka

dar yapılmış bulunan işlerden daha çoğunu devlet yaptı, devlet yaptı.. 1965*te biz geldik. Biz 
de devletçiliğe karşı geldik. 1965'ten sonra da, ondan evvelki devirlerden daha fazlasını da, 
devlet olarak biz yaptık... 

Şimdi siz diyorsunuz ki, "Efendim, bunları şahıslara bıraksaydınız, onlar yapsaydı!" 
Efendim, 1980 öncesinde Türkiye'de komünist rejim mi vardı? Türkiye'de serbest ekono

mi düzeni yoktu da, ne vardı? Soruyorum, ne vardı? Serbest ekonomi düzeni var: Almak ser
best, satmak serbest, mülkiyet hakkı serbest, teşebbüs kurmak serbest... 1980-1990 arasındaki 
ihracatı artıran fabrikaları acaba, 1983 'te sizin iktidarınız gelirken yanında getirdi de, bir yer
lere mi koydu? (DYP sıralarından alkışlar) Şimdi gelin bakın, geriye iyi bakalım. Evet bugün 
1990 dünyası tamamen değişik bir dünyadır. 1950'de değişik bir dünya idi, 1960'da değişik bir 
dünya idi, 1970'de değişik bir dünya idi, 1980'de değişik bir dünya idi... 

ADİL ERDEM BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Değişmeyen, tek, Demirel'in kafası!.. 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, lütfen müdahale etmeyelim. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, bu Mecliste iki Bayazıt var, lütfen tasrih 

edin. (Gülüşmeler) 
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BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Bursa) — O, öküz Bayazıt. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Lütfen tasrih edin, zabıtlara geçirin. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bakınız 1990'da artık dünya 

şartları değişmiştir. 
1950'li yıllarda ben 25 milyon dolar arıyorum!.. Niye? Dünyada para yok... 1970'li yıllar

da, petrol şokuyla, 1 trilyon dolar, petrol üreten ülkeler dünyayı soymuş 1 trilyon dolar ve Lond
ra'nın yarısını, New York'un bilmem nesini, bu para satın almış... Paradan çok bir şey yok, 
paradan geçilmiyor... Geçen 20-30 sene zarfında, savaş sonrasında, sanayileşme dirilmiş... Bu
gün dünyada 7 tane sanayi ülkesi var... Niye 70 tane değil? Para bollaşrmş, para bulmak kolay
laşmış ve nitekim 1980 Mayıs'ında, hatta Nisan'ında Atatürk Barajının finansmanı için bize 
gelip 4 milyar doları taahhüt edenler oldu ve o 4 milyar doların 2 milyar doları ile Escher Wyss 
ve Brovvn Boverî'den elektrik teçhizatı alınacaktı, 2 milyar dolarına da inşaat yapılacaktı; hava 
hatları dahil hepsi yapılacaktı. Biz onu kabul ettik, protokollerini imzaladık ve bilhassa elek
trik makine kısmı için; ama daha sonra gelen devir, onu bir süre için kabul etmedi, ileriye bı
raktı ve nihayet 3 Kasım 1983'te, yani 6 Kasım seçiminden önce, Atatürk Barajının temeli atıl
dı; daha sonra o 1980 yılındaki -2 milyar dolar, 1 milyar dolar, miktarı ne ise- o dolarlarla 
Escher Wyss ve Brovvn Boveri Şirketinden o makineler satın alınmıştır, öyle değilse, gelip bu
rada söylesin Hükümet!.. 

Binaenaleyh, efendim on yıl evvel öyleymiş... Hayır efendim. 
1979... Evet, sıkıntılı yıllarıydı Türkiye'nin.. 
MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — 70 sente muhtaç olduğu yıllar!.. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — 1980'de, o sıkıntıları ortadan kaldırmak için biz, 

didindik, çırpındık... 1980 Ağustos'una gelindiği zaman, Türkiye'deki aylık enflasyon, 1990 
enflasyonundan, ağustos enflasyonundan daha iyiydi... Zaten öyle olmasa, müdahale olmaz
dı... Ve 1980 Ağustosuna gelindiği zaman -bu kürsüden birçok kere söyledim- Türkiye, dışarı
dan kredi bulmada en ileri memleketlerden biriydi. 12 Eylül 1980 tarihli bir raporda, bugünün 
Sayın özal'ının, dünkü Sayın özal olarak, o gün Çankaya'ya gidenlere verdiği raporda aynen 
şöyle der: 

"Türkiye 7 milyar dolarlık, -1980 dikkat edin- yeni kredi bulma imkânlarına kavuşmuş
tur." 

MEHMET DELtCEOĞLU (Adıyaman) — Krediyi kim bulmuş?. (DYP sıralarından "Baba 
buldu, baba" sesleri) 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Krediyi şahıslara vermezler. Krediyi devlete verir
ler. Şahıslar bugün vardır, yarın yoktur. Sonra, siyasette kimin başına ne geleceği de belli ol
maz... Onun için, kredi verenler -parayı kimse sokakta bulmamıştır- devlete verir krediyi, dev
lete. 1980'de biz Türkiye'nin idaresindeyiz... Şahsen bana da vermiş değil; Türkiye Cumhuri
yeti Devletine vermiş, devletime vermiş. (DYP sıralarından alkışlar) 

Şimdi buradan sesleniyorum: 1983'te ihracat ne kadar?, tşinize geldiği zaman 1980'i, işi
nize geldiği zaman 1983'ü söylersiniz... Ne kadar ihracat?.. Bilen yok mu içinizde?.. (DYP ve 
SHP sıralarından gülüşmeler) Ben söyleyeyim: 1983'te ihracat 5 milyar doların üzerinde. Daha 
siz yoksunuz orta yerde. 1980'de ne kadar?. 2 milyar 900 milyon dolar. Binaenaleyh, zaten 
1980'den 1983'e kadar Türkiye ihracatı bir defa katlamış. 

ALt SAMt AKKAŞ (Balıkesir) — özal'ın sayesinde.. 
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SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — Canım bırakın özal'ı falan şimdi, adam burada 
yok, yani şimdi beni bulaştırıp ne yapacaksınız? Burada kendisini savunma durumunda de
ğil... Yedi sene şurada oturdu, hâlâ gölgesinde mi yaşıyorsunuz canım!. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

> MEHMET DELÎCEOGLU (Adıyaman) — Sen onun gölgesinden de korkuyorsun!.. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — 1970'den 1980'e ihracat kaç kat artmış?.. 1970'de 

bizim, 1980'de bizim... 1970'te Türkiye'nin ihracatı 588 milyon dolardır; 1980'de 3 milyar do
lara yakındır... 5 kat artmış mı? 2,9 milyar dolar. Beş kat artmış mı? Evet. 

Şimdi 1980'de 2,9, 1990'de aynı 5 kat artsa ne olacaktı? 15 milyar. Şimdi ne kadar? 12 
milyar. Daha o da belli değil ne olacağı; ama 12 milyar. Sizin 3 milyar dolar daha ihracat im
kânı bulmanız lazım ki, 1970-1980 trendini yakalayabilesiniz. Ne ile övünüyorsunuz?!. (DYP 
sıralarından alkışlar.) 

ŞAKtR ŞEKER (Sivas) — Küçük rakamların büyümesi kolay, büyük rakamların büyü
mesi zordur. 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — tyi ama canım, bu bağırıp çağırma ile olacak iş 
değil.. İşte rakamlar.. Gelirsiniz, "öyle değil" dersiniz. 5 kat katlamanız lazım ki, 1970-1980 
dönemini bulaşınız!.. (ANAP sıralarından gürültüler.) 

Şimdi müsaade edin, senin dönem, benim dönem hikâyesi değil.. 1990'daki dolarların içinde 
de, bizim yaptığımız işler var... 

Şimdi bakın, neticede ne oluyor: 1970'den 1980'e kadar para kaç defa eskimiş? 9 lira 15 
kuruştan 75-80 liraya gelmiş, 78 liraya gelmiş. Diyelim ki 10 defa... 1980'den 1990'a kadar kaç 
defa eskimiş? 50 defa... 10 defa parayı eskiterek, sizin yaptığınızdan çok daha yüksek bir baş
langıç rakamı mühimdir. Biz size 3.milyar dolar başlangıç rakamı bırakmışız. 1983'te 5,5 mil
yar dolar başlangıç rakamı bulmasanız, bizim gibi 400 milyon dolar başlangıç rakamı bulsanız 
ne yapacaktınız?!.. 

Biz 400 milyon dolar başlangıç rakamı bulduk diye, bizden evvelkileri kadıya mı götür
dük? Türkiye'nin imkânları o idi... 

"Sanayi" diyorsunuz... 1970-1980 arasında Türkiye sanayi kurmuştur; 1960'lı yıllarda, 
1970'li yıllarda... 1950'li yıllarda altyapıyı yapmaya çalışmıştır; sanayie de çok heveslidir Türkiye... 
1960'h, 1970'li yıllarda kurulan sanayidir ki, onun kapasitesidir ki, Türkiye'nin 1990'daki ih
racatını öyle yapabilmişsinizdir. 

Şimdi eğri oturup doğru konuşalım: 1988'deki Türkiye'nin ihracatı ne kadar? 11,5 milyar 
dolar. 1989'daki ihracatı ne kadar? 11,5 milyar dolar. 1990'daki ihracatı ne kadar? tşte, gene 
11,5 milyar dolar... 12 milyar olsa ne yazar? Yerinde sayıyorsunuz; gelin, bu vakıaya bakın. 
1 milyar dolarlık demir-çelik ihraç edeceksiniz, 1,3 milyar dolarlık demir-çelik alacaksınız; re-
eksport bu. Sizin, burada üretimde bir katkınız yok; reeksport yapıyorsunuz. Eğer Türkiye'
nin doğru şeyini bulmak istiyorsanız, her ikisini de, ithalattan da ihracattan da düşün. Tabiî 
bunun sebebi var; yassı mamul yapamıyorsunuz. Türkiye'nin 3 tane çelik fabrikası vardı, gene 
3 tane çelik fabrikası var. Evet, hurdadan çelik yapan yerler var; tamam. Tekstil sanayiinin yüzde 
90'u 1980 öncesinde kurulmuştur. Yine bugün "Sanayi mamulü" diye satılan, eylül yahut ağustos 
sonu itibariyle 6 milyar dolarlık sanayi ürünleri ihracatının aşağı yukarı yüzde 40'ını tekstil 
teşkil ediyor. Hani makine ihracatı?.. Makine ihracatınız 300 milyon dolar civarında. Makine 
ihraç etmeyen bir ülkenin, "Sanayileştim" demesi mümkün değildir. Binaenaleyh 1980'den 
1990*a, aslında -biraz sonra söyleyeceğim- Türkiye'nin sanayi yatırımları azalmıştır; Türkiye'nin 
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yatırımları distorsiyona uğramıştır, konuta kaymıştır, tşte onun içindir ki, Türkiye'nin birta
kım sıkıntıları var. 

Yabancı ülkelere işçi gönderme meselesiyle ilgili bir cümle daha söyleyeyim; olay şu: Evet, 
Türkiye'nin daima bir ödemeler dengesi sorunu olmuştur. Bu sorun, sizin, gelip buradan, "Böyle 
bir sorun kalmamıştır" demiş olmanıza rağmen, bugün, dünden daha kötü bir şekilde vardır. 
"Efendim, bankalarda 12,5 milyar dolar döviz var." Kimin bu? Bunu siz mi biriktirdiniz, yani 
1950 veya 1960 öncesinde olduğu gibi, bunu siz mi biriktirdiniz? Bu 12,5 milyar doları nereden 
buldunuz? tyi dinleyin, bakın; Türkiye'nin işsizlik sorunundaki gibi, çok önemli bir sorununa 
işaret etmek istiyorum; makastan bahsetmek istiyorum. Türkiye'de kur serbest mi? Yok. Kur 
ile enflasyon arasındaki fark, bugün Türkiye'de yüzde 30'dur; yani kuru yüzde 30 artırıyorsu
nuz, enflasyon kendiliğinden yüzde 60 artıyor. Dışarıdan birisi para getirirse -ak para, kara 
para hangi cins olursa olur- işte bu aradaki yüzde 30 faiz farkını alıyor. Faizler yüzde 60 civa
rında; o faiz farkım alıyor. Bunun yüzde 10'unu dışarıya veriyor, yüzde 20'si transfer edilebili
yor, o yüzde 20'sini dışarıya götürüyor. Bu 12.5 milyar doların önemli bir kısmının üzerinde 
büyük bir faiz olayı var; yani Türkiye, dışarıya yüzde 20 civarında faiz ödemek suretiyle soyu
luyor. 

8 milyar dolar, bu sene ihracatınızla ithalatınız arasında fark olacak. 7 milyar dolar da 
borç ödeyeceksiniz, 15 milyar dolar eder. Bu 15 milyar doları ne ile kapatacaksınız? Bunu ka
patacaksınız, ondan sonra da rezerv olacak... Bunu ne ile kapatacaksınız? "Efendim, turizm
den para geliyor.." Evet, Yunanistan bir şeyi kötü yaptı ise, bu, bize de kötü yapma hakkını 
verir mi? "Mademki Yunanistan'ın bütçesinde bu kadar açık var, bizimkinde de olsun" de
mek mümkün olur mu? Olmaz. "Mademki Yunanistan'da adam başına gelir şöyle, bizimki 
de böyle olsun" demek mümkün olur mu? Olmaz. 

Bakın, buradaki makas olayına dikkatinizi çekerim. Makas olayı, aslında bir sıcak top. 
Bu topu, belki siz başka birisine vermek imkânını bulursunuz; yani iktidar elinizden gittiği 
zaman, bu topla beraber gidecek. Çok da memnun olacaksınız topla beraber gittiği için; ikti
darın elinizden gitmesine çok memnun olacaksınız; çünkü top elinizden gidecek. O top, sizin 
elinizi yakacaktır. Sizinkini yaksa, gider tamir ettirirsiniz, ama milletin elini yakacak!.. 

Bu topu anlatalım. Efendim, bunlar kitaplarda yazılı.. Bu, Nijerya olayıdır. Burada mü
racaat eden Brezilya ve Şili olayıdır. Şili'de, Brezilya'da, kuru aşağı tutup, enflasyonu aşağı 
çekmek suretiyle bunları bir yerde buluşturmak politikası takip edilmiştir. Başarılı olunma
mıştır. Eğer, kur bir yerde sabit tutulduğu takdirde, enflasyon gelip ona yapışsaydı; yani enf
lasyon yüzde 30'lara inebilseydi, o zaman başarılı olurdu. Ne oldu şimdi?.. Enflasyon yüzde 
60'larda, kur yüzde 30'larda. tşte aradaki fark, Türkiye'nin gelirini süpüren bir farktır; direne 
ediyor Türkiye'yi. 

Şimdi, 15 milyar dolar açığınız var... Bunu nereden kapatacaksınız? Turizmden. Türkiye'
ye gelen turistler 600-650 dolar bırakıyor, bizim hesaplarımıza göre, Yunanistan'daki 300 do
lar bırakıyor... Ben, "Bu hesaplar tümüyle yanlıştır" da demiyorum; farz edin ki doğru... 3 
milyar dolar çıkar buradan. Bakın şimdi, hâlâ dışarıdaki işçiler, 30 sene sonra Türkiye'nin öde
meler dengesinin düzeltilmesine yardımcı oluyor. 2 milyar dolar, 2,5 milyar doları da koydu
nuz; bir de bilinmeyen kalemler var. Bilinmeyen kalemler ne kadar? 10 milyar mı? Olmaz, öy
leyse, şimdi burada -siz hesap falan yapmışsınızdır, yaparsınız, kağıtlarda da var zaten- 4,5 milyar 
dolar Türkiye yeni kredi bulmaya mecbur. Bunu, kısa vadeli bulur, uzun vadeli bulur, şöyle 
bulur, böyle bulur, bankalardan bulur; 4,5 milyar dolar kendisi dışarıdan kredi bulmak 
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mecburiyetinde bulunan bir Türkiye, acaba dışarıya kredi verir hale nasıl gelmiştir? 
ADÎL ERDEM BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Akılcı sistemle. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Evet, bu, cami kapısında dilen, bilmem çeşme 

kapısında dağıt; işte odur o. Gelin bunu söyleyin, 4,5 milyar dolar dışarıdan para bulma mec
buriyetinde... "Efendim, biz dışarıdan bulduğumuz ve yüksek faiz verdiğimiz kredileri başka
larına vermek için kullanıyoruz ki, ticaret artsın... Ne ile artacak ticaret? Türkiye'nin yatırım 
kapasitesine, daha doğrusu, Türkiye'nin üretim kapasitesine bir şey eklemediniz... Evet; gelin, 
"ekledik" deyin! Türkiye'nin dışarıya satacağı malı yok. Yeni, çeşitlenmiş, üç bin kalem ol
muş da, bunları alt alta koyduğunuz zaman bu üç bin kalemi birkaç 100 milyar tutmaz. Onun 
için, Türkiye'nin bugün bir ödemeler dengesi meselesi vardır; akuttur. Bakın, makası kapatın! 
Çok büyük sıkıntıya girecek Türkiye; makası kapatmasa da girecek, yani, faizle, dışarıdan ge
len paranın enflasyon nispeti arasındaki farkı eğer kapatırsanız. 

Şimdi şuna geliyoruz: "Efendim, Rusya bile bizim sistemimizi benimsiyor, bütün Batı -
daha doğrusu- Doğu Avrupa ülkeleri bizim sistemimizi benimsiyor" deniyor. 

Neymiş sizin sisteminiz, neye örnekmişiz? Piyasa sistemi... Neyin piyasası?.. Elektrik fi
yatını siz tayin edersiniz, petrol fiyatını siz tayin edersiniz, kâğıt fiyatını siz tayin edersiniz, 
demir-çelik fiyatını siz tayin edersiniz, faizi siz tayin edersiniz, kuru siz tayin edersiniz... Son
ra, bir gecenin içinde bir karar çıkarırsınız, ertesi sabah birçok kişiyi zengin edersiniz veya bir 
gecenin içinde bir karar çıkarırsınız, ertesi sabah birçok kişiyi batırırsınız!.. 

ADİL ERDEM BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Eski günleri hatırladın. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Bunun neresi serbest piyasa sistemi? Bankalarda

ki imkânların yarısını emersiniz; "Efendim, yüksek faizli köprü hissesi sattım, Keban Barajı 
hissesi sattım" diye övünürsünüz! Nesini satıyorsunuz Kebanın? Köprünün nesini satıyorsu
nuz? Kebanın geliri nasıl olur?.. 22 liraya mal ettiğiniz elektriği 165 liraya satarsanız gelir olur 
ve bunu da birtakım adamlara, hisse senedi sahiplerine -tşte fakir fukara demeden, elektriği 
kullananların tümünden alıp, sanayi demeden alıp- oraya para yatırana vermekten ibarettir... 
O, istikrazdır. Devlet, istikraz yapabilmek için ne Kebanı koymak, ne köprüyü koymak ihtiyacı 
içerisinde değildir; şakır şakır istikraz yapar. 

Şimdi burada diyorsunuz ki: "Yabancı ülkelere işçi gönderme işi yanlış olmuştur" Neden 
sonra diyorsunuz? 

O yabancı ülkelere giden işçiler, geçen otuz sene zarfında direkt olarak 50 milyar dolar 
para gönderdiler. Eğer, Türkiye'nin sathındaki bugünkü varlık var ya -kendi getirdikleri ayrı-
o işçilerin getirdiği o tasarruflar olmasaydı, Türkiye'nin borcu bugün 50 milyar dolardan fazla 
olurdu, bugünkü varlık için. Bu 50 milyar doların faizi falan da yok. Adam getirdi, bozdurdu, 
ödediniz, kullandınız... 50 milyar doların Türkiye'nin kalkınmasında büyük hizmeti olmuştur. 
Bunları bir kenara bırakalım; esas büyük fayda şudur: "Efendim, dünya ile entegre olalım" 
diyorsunuz... Niye gittiniz Paris Şartını imzaladınız, dünya ile entegre olalım diye? Yani, dün
yaya açılalım, dünya ile bütünleşelim, Batı ile bütünleşelim... Batıyla bütünleşme nasıl ola
cak? Batı toplumunun değer yargılarını bileceksiniz, kendi değer yargılarınızı tahrip etmeden, 
Batıyla bütünleşmeye gideceksiniz, tşte, oraya gönderdiğimiz 1,5 milyon insan -ki bunların önemli 
bir kısmı orada işadamıdır şimdi, yani, küçümsenmeyecek sayıda işadamı vardır- o toplumun 
içinde bir Türk kolonisi teşkil etmişlerdir. (DYP sıralarından alkışlar) 
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"Efendim, biz dünyaya açılırsak kaybolur gideriz..." 
Niye kaybolalım? Ama, çocuklarımızın bir kısmı Türkçe bilmiyor... Evet tabiî, her işin 

bir zorluğu var. öğretin; ama o toplumun içerisinde... Düşünün: Avrupa'da Türkçe konuşan 
bir toplum; Anavatanı Türkiye!.. Bugün Yunanistan'ın dışarıdaki kolonileri, hem Yunanistan'ın 
haklarını kullanmakta, hem de Yunanistan'ı ayakta tutmakta çok büyük rol oynuyor. 

Bakın, Alman toplumunun adam başına gelir seviyesi 19 500 dolar, bizim gelir seviyemiz 
1 500 dolar, "2 000" diyeceksiniz tabiî... Ben şimdi oraya geleceğim zaten. Şimdi, ne kadar 
fark var arada? 12 misli, 13 misli fark var. Demek ki, Türkiye'de 12 milyon insan çalışırsa, 
Almanya'daki 1 milyon insan kadar bir servet sahibi olur, bir gelir meydana getirir. Bizim çalı
şanımız zaten 17 milyon. Dışarıya gönderdiğimiz 1,5 milyon insan, Türkiye'de çalışan 17 mil
yon insan kadar bir iktisadî valör, bir kazanç ortaya koymaktadır. (DYP sıralarından alkışlar) 

Bu nedir, biliyor musunuz?.. "Yardım ver, para ver, bana biraz daha borç ver" filan diye 
el uzatıp durmaktansa, "Bizden sebze meyve al, bizden çalışacak insan al, bizden birtakım 
malları al, hizmetleri al, bize turist gönder" diye başlattığımız bir politikanın eseridir ve bu 
politikanın sahibi biziz. Yani, başkaları değildir manasında söylemiyorum, ben bunu, savun
ma yahut aydınlatma ihtiyacını gördüğüm için söylüyorum. 1966'da Türkiye'yi ziyaret eden 
o günkü Alman Başbakanı Kurt Kissinger'e benim söylediğim bu. Ben ödemeler dengesi ola
yıyla uğraşıyorum; Avrupa Konsorsiyomu toplanacak her sene muayyen para verecek, bana 
muayyen politikaları da dikte edecek!.. Ben ondan kurtulmaya çalışıyorum. Ne yapacağım?.. 
Arkadaş, ben senin parandan geçtim, sen benden işçi al, sen benden mal al, sen benden, başka 
yere satamadığım sebze, meyve gibi birtakım şeyler al... Bundan yirmibeş sene evvel olmuş ha
diseleri, bilmeden, buraya gelip söylemenin bir manası yok ki!. 

Evet, sözümün başında da söyledim, keşke bugün Türkiye dışarıya 1,5 milyon insan gön-
derebilse; 4,5-5 milyon işsizler ordusunu hafifletiriz. 

ADİL ERDEM BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Bunları eğitecek öğretmen de göndersey
diniz, dediğiniz doğruydu; ama göndermediniz. 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Canım, onu da on senedir siz gönderseydiniz!.. 
ADÎL ERDEM BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Gönderdik. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Gönderdiyseniz mesele yok; sağ olun, var olun. 
Değerli milletvekilleri, bakın, bizim bu iktidarı, daha doğrusu Türkiye'deki hükümeti, dı

şarısı çok beğeniyormuş!.. 
Bu, iyi bir şey yani; bizim hükümetimizin dışarıda beğenilmesinden, biz şikâyetçi olma

yız. 
ALÎ SAMt AKKAŞ (Balıkesir) — Rahatsız olmayın... 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Rahatsız da olmayız. 
ALİ SAMÎ AKKAŞ (Balıkesir) — Oluyorsunuz, oluyorsunuz... 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Nesiyle beğeniyormuş?.. Döviz meselesini çözmüş

ler... Tabiî, vaktiyle Osmanlı idaresine borç para veren Galata bankerleri de Osmanlı idaresini 
beğeniyordu!.. Parayı (altın) veriyordu, yüzde 18 faiz alıyordu... Evet, dışarıya şimdi yüzde 20 
faiz veriyor Türkiye. Dışarısı beğeniyor; çünkü, Türkiye, aldığı borçları ödüyor, ödemesi de 
gayet tabiîdir, gayet doğaldır. Yâlnız, Türkiye, Avrupa bankalarının veya Avrupa'nın veya Ame
rika'nın neredeyse sermayesine faiz yetiştirmek, ona kazanç yetiştirmek gibi bir görevle mükel
lef değildir. Ne ile mükelleftir? Kendi halkını hoşnut etmekle mükelleftir. 
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Gene dönüyorum... Peki, döviz meselesini mademki bu kadar hallettiniz; bu 50 milyar 
dolar borç ne? Evet, 1980'de 13 milyar dolar... 1990'da bu 50 milyar dolar borç ne? Yani, niye 
Türkiye'nin borçları 13 milyar dolardan 50 milyar dolara çıktı? Peki, aradaki bu 37 milyar do
larla neler yapıldı ki, Türkiye'de? Şunları bir gösterin, şu yapıldı, bu yapıldı diye.. Gösterin; 
ne yapıldı, alt alta koyun?.. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Gayri safî millî hâsıla ile de bir mukayesesini yapın. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Evet, onunla da mukayese edelim, gayri safî millî 

hâsıla ile de mukayese edelim. 1980'den 1990'a Türkiye'nin gayri safı millî hâsılası, kişi başına 
4,3 artmış. Bundan 2,5 nüfus çıkarın, 1,8 olur. 

Türkiye yüzde 1,8'Iik bir büyüme ile zenginleşemez. Halbuki, 1965'ten 1980'e Türkiye'
nin gayri safi millî hâsılası yüzde 6,5 civarında artmış. Bundan, yüzde 2.5 çıkarın, yüzde 4 
var. tşte, beğenmediğiniz devirler o... Burada biraz sonra bunun sıkıntılarını söyleyeceğim. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Büyüme... Sonra, siz diyorsunuz ki; yani yedi sekiz sene evvel söylediğiniz şeyleri, şimdi 
pek telaffuz etmiyorsunuz da. "Enflasyonun olduğu yerde kalkınmak olmaz" diyorsunuz ve 
1965'ten 1980'e Türkiye'nin enflasyonu yüzde 15-20 arasındadır. Yine siz 1983 Hükümet Prog
ramınızın başında diyorsunuz ki, "Türkiye 1963-1977 yılları arasında dünyada örnek gösteri
lebilecek kalkınma hızlarından birini gerçekleştirmiştir." Sözcüleriniz buraya gelsin, "öyle 
değildir" desin. Evet, Hükümet programınızın başında... Peki, neyi kötülüyorsunuz? Efendim, 
o devirler unutulmuştur, şu televizyonu dinleyen, seyreden insanları zaten çok yanılttınız; bıra
kın da doğruları öğrensinler. Doğruları nasıl öğrenecek? Bu televizyonla öğrenecek. Bu tele
vizyon, sadece bugün, senede bir defa iki saat süreyle açık ya, bu, bütün seneye eşit!. Böyle 
bir televizyonla da bir yere varamaz Türkiye. Gelin, bu televizyona da özel televizyon kurma 
yetkisini getirelim; Anayasayı değiştirelim. Madem her şeyde özelcisiniz, niye bunda özelci de
ğilsiniz? Gelin!.. 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — O zaman hemen kaçarsınız. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Değerli milletvekilleri, şimdi Türkiye'de bakınız 

ne oluyor: Efendim, adam başına gelir seviyesi 1981'de 1 400 dolar civarında; 1988'de yine 1 400 
dolar civarında. 1989'da Türkiye geriye gitmiş: 1,8 büyüme olmuş, 2,3 nüfus artmış; arasında
ki fark kadar geriye gitmiş. Ona rağmen, bakıyorsunuz, "1990'da Türkiye'nin gayri safi millî 
hâsılası adam başına 2 000 dolar" diyorsunuz. , 

Şimdi bakınız, bence burada büyük bir keşif var!.. Türkiye'nin hiçbir şey yapmasına ihti
yaç yok!.. Sıfır büyüme; hiç büyümeye gerek yok. Nüfus artışını şimdilik kale almayalım, çok 
büyük tesiri olmayacak; çünkü, iş meselesi değil, bir hesabı basitleştirmek için söylüyorum. 
Eğer kuru bu şekilde götürürseniz, yani her sene kura yüzde 30 fark verirseniz, enflasyon da 
yüzde 60 giderse, gelecek seneki gayri safı millî hâsıla, 1 500'den 2 000'e çıktığı gibi 2 OOO'den 
3 000'e çıkacak; ondan sonrakini aynı hesapla yaptığınız zaman -yani bunları hep 1,30'la 
çarpacaksınız-1992 yılında Türkiye'nin adam başına gayri safi millî hâsılası 4 000 doları bula
cak. Büyüme yok, büyüme sıfır; sadece makası öyle tutun. Adam başına gayri safı millî hâsıla 
4 000-4 500 doları bulduğu zaman, zaten biz ileri memleketlerin seviyesine yetişmiş olacağız. 
Ne kadar güzel değil mü. Ne hedefi?! Bu, Con Ahmet'in devri daim makinesi. (Gülüşmeler, 
DYP sıralarından alkışlar) Gelin, gelin, elinizi şakağınıza koyun, bunu bir düşünün... 
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Evet, bu bir aldatmacadır. Bakınız, dünyayla bütünleşmek mi istiyorsunuz; kurunuz ser
best olacak, faiziniz serbest olacak, işçi ücretleriniz dünya seviyesinde olacak, kârlar dünya 
seviyesinde olacak.. Bunları yapamazsanız, dünyayla falan birleşemezsiniz ve bugün Türkiye'
de pazar ekonomisi falan yoktur. Dua edin ki Türk köylüsüne, Türk işadamına, Türk müte
şebbisine... Eğer Türk köylüsü sabahın erken saatlerinden gecenin yarılarına kadar bu toprağı 
tırnağıyla kazmasa, Türkiye aç kalır. Evet... 

Şimdi gelelim, ne yaptınız Türk köylüsüne, ne yaptınız Türk işçisine, ne yaptınız Türk me
muruna, ne yaptınız Türk öğrencisine, ne yaptınız Türk ailesine; onlara bir bakalım. Yani, Yu
nanistan veya Allgemeine Zeitung veya bilmem Almanya'nın Bismark'tan sonraki Başbakanı 
sizi kurtarmaz. Bunların hepsine bir bakalım. 

Türkiye örnek ülke alınıyormuş!.. Nesiyle örnek ülke alınıyor?.. Türkiye, geçen on sene 
zarfında, 129 ülke içinde, pahalılığı en yüksek olan 10 ülkeden birisi, "öyle değildir" deyin... 
Bununla mı örnek?.. Türkiye, geçen on sene zarfında, 129 ülke içinde, gelir dağılımı en bozuk 
7 ülkeden birisi. Bununla mı örnek?.. 

Efendim, gelir dağılımına gelmişken, bakınız, elimde iki tane rakam var: Türkiye'de bi
rinci 11 milyon insanın adam başına geliri 14S dolar, ikinci 11 milyon insanın geliri 400 dolar, 
üçüncü 11 milyon insanın geliri 600 dolar, dördüncü 11 milyon insanın geliri 850 dolar ve be
şinci 11 milyon insanın geliri de 4 bin dolardır. Binaenaleyh, Türkiye'de 850 dolar gelir seviye
sinin altında 44 milyon insan ve 4 bin doların üstünde gelir seviyesine sahip olan 11 milyon 
insan vardır. Sanayi toplumu işte bu 11 milyon... Türkiye'nin 11 milyonu sanayi toplumu, 44 
milyonu da, ortalamasını aldığınız zaman, 500 doların altında gelir seviyesine sahip. Türkiye 
ikiye bölünmüş; bir, 500 doların altında yaşayan 44 milyon ve bir de... 

ALt SAMt AKKAŞ (Balıkesir) — Böl, böl... 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Ben bölmedim, devir bölmüş; işte netice bu.. Bu
raya gelip "Bunlar yanlıştır" diyeceksiniz; size düşen bu. Ben bulmadım bunları; araştırma 
müesseseleri yapıyor. Bakınız, 500 doların altında gelir seviyesine sahip 44 milyon insan ve 4 
bin doların üstünde 11 milyon insan... Biz istiyoruz ki, Türkiye'nin nimetlerinden, sadece bu 
ülkenin bir avuç insanı değil, hepsi sahip olsun, hepsi faydalansın, tşte bu, bugün kutlanmak
ta olan, tnsan Hakları Beyannamesindeki refah hakkıdır. 

Refah, benim ülkemde herkesin hakkı; refah, herkesin hakkı. 44 milyon insanın refah içinde 
bulunduğunu söyleyemezsiniz. Eğer söyleyebiliyorsanız, gelin söyleyin; bu halk duysun bunu; 
yarın bunların karşısına çıkacaksınız. Gerçi ödünüz kopuyor bunların karşısına çıkmaya ama; 
bu halkın karşısına çıkmaya ödünüz kopuyor ama, nasıl olsa çıkacaksınız!.. Korkunun ecele 
faydası yok!.. (DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

Şimdi bakınız, bir rakam daha verelim. Bu ülkedeki nüfusun yüzde 20'si, gayri safi millî 
hâsılanın yüzde 4'ünü alıyor, bu ülkedeki nüfusun ikinci yüzde 20'si gayri safı millî hâsılanın 
yüzde 7'sini alıyor, üçüncü yüzde 20'si yüzde 13'ünü alıyor, dördüncü yüzde 20'si yüzde 21'ini 
alıyor; binaenaleyh, bu ülkenin insanlarının yüzde 80'i gayri safi millî hâsılanın yüzde 45'ini, 
yüzde 20'si de yüzde 55'ini alıyor!.. Böyle bir Türkiye olmaz beyler... 

ALt SAMt AKKAŞ (Balıkesir) — On sene evvel nasıldı? 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — On sene evvel nasıl olduğu seni kurtarmaz. Sen 

gel, bunlara cevap ver. "Bu iyidir" deyin canım; "Çünkü, on sene evvel de bozuktu, onun 
için iyidir" deyin.. Ben cevap arıyorum. Böyle bir Türkiye olmaz. Bakınız, Türkiye, Avrupa'nın 
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en fukara memleketi ve Türkiye'de siz ne ile övünüyorsunuz?.. Halkın yüzde 50'si sosyal gü
venlik şemsiyesinin dışında bulunan bir Türkiye, evet; öbür yüzde 50'sinin de, Bağ-Kur'lunun, 
işçi emeklisinin, memur emeklisinin hali malum; onların hali malum. 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Niye yapmadınız zamanında? 
EYÜP CENAP GÜLPINAR (Şanlıurfa).— Sizin yeriniz neresi? 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Zamanı iktidarınızın durumu nasıldı Sayın Demirel?. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Zamanı iktidarımın hesabı verilmiştir; ben o he

sapları verdim. Şimdi hesap, ülkeyi kim idare ediyorsa onun, sizin; gelin hesabını verin. Siz 
benim bütçemi konuşuyor değilsiniz, biz sizin bütçenizi konuşuyoruz; işi tersine çevirmeyin. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Evet, şimdi bakıyorsunuz, Türkiye'de -gerçi nispetler değişiyor; ama, biz gene bildiğimiz 
nispetleri kullanalım- çalışanların yüzde 50-55 'i tarımda çalışıyor ve gayri safi millî hâsılanın 
yüzde 15'ini alıyor. "Efendim, iyi iyi; tarımın gayri safi millî hâsıladaki nispeti azaldı" diye
mezsiniz; çünkü, nüfus azalırsa o zaman bir şeye yarar o. Peki, bu, Almanya'da ne kadar? 
Yüzde 5'in civarında. İngiltere'de ne kadar? Yüzde 6-7'nin civarında. Birleşik Amerika Dev
letlerinde ne kadar? Yüzde 3'ün altında. Ortak Pazarda ne kadar? Yüzde 6,5'un altında; Or
tak Pazar ülkelerinde yüzde 6,5'un altındadır tarımda çalışanların oranı. Türkiye fukaralığı
nın sebebi, tarımda bu kadar çok nüfusun olmasıdır. Gelin, tarımdan başka sahalara insanları 
nasıl kaydıracaksınız, onu söyleyin. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Kaydırıyoruz, imalat sanayiine kaydırıyoruz. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Neyi kaydırıyorsun? Yüzde 50'de duruyor işte, 

yüzde 50 civarında duruyor; neyi kaydırmışsın on senede? İşte burada... 
Gelin söyleyin, sosyal güvenlik şemsiyesini nasıl genişleteceksiniz? 600 bin lira, 4 kişilik 

bir ailenin geçim masrafı haline gelmişse ve bu ülkenin kazanç sahibi insanlarının, çalışanları
nın yüzde 80'i bunun altında ücret alıyorsa, oraya hiçbir şey yapamazsınız, öyleyse, sizi örnek 
alanlar, aslında sizin bu pahalılıktaki şampiyonluğunuzu, gelir dağılımı bozukluğundaki şam
piyonluğunuzu, her 5 kişiden 1 kişinin işsizliğindeki şampiyonluğunuzu, sosyal güvenlik şem-
siyenizdeki bu bozukluğu herhalde örnek almıyorlar; yani, "Bizimki keşke sizinki gibi olsa" 
demiyorlar, değil mi? Neyinizi örnek alıyorlar; bir söylesenize buraya gelip!.. 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Allah'tan kork; gerçeği söyle, gerçeği. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Türkiye'nin herhangi bir yerine çıktığınız zaman, 

"Fabrika isteriz, iş isteriz, aş isteriz, açız, paramız yok" diyor vatandaş; eğer çıkabiliyorsanız, 
vatandaşın dediği bu. "Hastane isteriz, doktor isteriz" diyor vatandaş. Neyinizi örnek alıyor? 
Burada 1 250 kişiye bir doktor düşecek, dışarıda 300 kişiye bir doktor düşecek; burada 10 bin 
kişiye 24 yatak düşecek, diğer ülkelerde 10 bin kişiye 150 yatak düşecek... Bu mu sağlık hiz
metleriniz?.. Üniversite kapısını çalan 650 bin kişiye üniversitenin kapıları kapalı; bunu mu 
örnek alıyor, neyi alıyor? 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Eskiden durum nasıldı? 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — "Eskiden örnek almıyordu, hastaydı, şimdi ör

nek alıyor" diyorsunuz. Ben de diyorum ki, bunları mı örnek alıyor? Bunları bir izah edin 
de, bu televizyonu seyreden, dinleyen vatandaş... 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Vatandaş biliyor, her şeyi biliyor. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Hakikaten, bakınız, Türkiye'nin örnek alınmasına 
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en çok biz seviniriz; ama standartlar bunlar. Ve nihayet, Batı, bugün adam başına gelir seviye
sini gelişmişlik için kâfi görmüyor. Hayat uzunluğunu ve kültür seviyesini, eğitim seviyesini 
nazarı dikkate alarak bir gelişmişlik endeksi geliştirmiş; bu endekste biz çok gerilerdeyiz. Evet, 
1 500-1 800 dolar gelir seviyesindeki bir Türkiye'yi, 20 bin dolar gelir seviyesindeki bir Avrupa 
ile yansır hale getirmenin yolu, yüzde 50 enflasyon değildir. 

Bakınız 1990'da yüzde 57 olacakmış bu sene enflasyon; 1991 için de deflatör 54 olacak
mış, yüzde 45 olacakmış enflasyon... Hep bunlar dinleniyor, bunun yoluna baş konuyor ve 
"Biz bunu eğer indiremezsek kellemizi koruz" deniyor, ondan sonra da bir şey çıkmıyor... Bu
yurun, yüzde 57-yüzde 60 enflasyon... Şimdi efendim, enflasyonla mücadelemiz öyle başarılı 
olmuş ki!.. Ne olmuş enflasyonla mücadeleniz başarılı olmuş da? 70'den, 60'a inmiş. Tek ra
kama inme, iddianız di?.. Evet... 

REŞtT ÜLKER (tstanbul) — 1980'de ne oldu enflasyon? 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — 1983 senesinde Türkiye'nin önüne çıkıp "Yüzde 

10'un üzerindeki bir enflasyon o ülkeyi batırır" dediniz ve "Biz bu enflasyonu tek rakamlı 
hale indireceğiz" dediniz. O nedir?.. Yüzde 10'un altına indirmek. Ne kadar zamanda indire
ceksiniz? 2 senede. Peki, ne oldu? Aradan 7 sene geçtikten sonra, yüzde 28 enflasyonu çok 
bulanlar, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991; hâlâ yüzde 50'lerde, 
60'lardasınız!... Diyeceksiniz ki, bu enflasyon iyidir. 

Bakınız, sizi, zamda şampiyon yapan, sizi pahalılıkta şampiyon yapan, gelir dağılımının 
kötülüğünde şampiyon yapan, bu enflasyondur. Bu bütçe ile, bu enflasyonu da önleyemezsi
niz. Neden?.. 104-105 trilyon bütçe, bunun 20 trilyonu faiz, 15 trilyonu yatırım.. Faiz, yatırım
dan fazla ve bunun 48 trilyonu personel giderleri, 20 trilyonu faiz; ikisini topladığınız zaman 
68 trilyon. Kılına dokunamazsınız 68 trilyonun. Sonra, transferler var, onun içinde de bir mik
tar yine bu cins masraflar var ve kamu açıkları... Türkiye'nin kamu açıkları kaç olacak 1990'da? 
Yüzde 10 civarında olacak. 

Bugünkü bütçe açığınız 20 trilyon lira, 1988'deki bütçe kadar. Bu 1991'in bütçe açığı, 1988'in 
bütçesi kadar... 1990'ın faiz ödemesi 1988'in bütçesi kadar. Acaba bu iki sene zarfında ne oldu 
da Türkiye böyle birdenbire zenginleşti? tşte bu, hep enflasyon... Bunlar olduğu sürece de, bu 
şekilde bütçe yapmaya da devam ettiğiniz sürece de; yani gayri safı millî hâsılanın yüzde 4,5 
açığıyla bütçe yaptığınız takdirde, enflasyon kaçınılmazdır. Çünkü, açık oranı, gayri safi millî 
hâsılanın yüzde 2,5'unu geçen bütçe, enflasyonisttir. Siz, halkın sırtındaki pahalılık hançerini 
çıkaracak değilsiniz, onu biraz daha batıracaksınız 1991 bütçesiyle. Yani Türkiye, bütçe yapa
maz hale gelmiş; zaten bunun 1990 tabanı da bozuk. Peki, neyinizi örnek alacaklar sizin? Yu
nanistan'la mukayese edilmemiz bir örnek olmaz. Bu sene kamu açıklarının yekûnu ne ola
cak? Yüzde 9, yüzde 10. Kamu açıklarının yekûnu yüzde 9, yüzde 10 olan bir memleket iflah 
olmaz. Onun içindir ki, yaptığınız bütçe enflasyonisttir; yaptığınız bütçe, pahalılığı, yoksullu
ğu artırmaya yarar; yaptığınız bütçe, gelir dağılımını bozmaya yarar!... 

1983 'te aldığınız Türkiye sorunlarının hiçbiri çözülmemiş, aksine bu sorunlar daha da şid
detlenmiştir. İşsizlik mi çözülmüştür, yoksulluk mu çözülmüştür, pahalılık mı çözülmüştür?.. 
Türkiye'nin insanlarıyla, bölgeleri arasında uçurum açtınız... 

Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu olayına bakacağım; Güneydoğu Anadolu ile Do
ğu Anadolu'yu birbirinden ayıracağım. Çünkü Güneydoğu Anadolu'da bir kesif yatırım yapı
lan yer var; bütün rakamları şu veya bu biçimde ve öyle bakmak lazım ona. Kars'ı, Urfa'da 
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yapılan yatırıma dahil edemezsiniz. Evet, yine Kars'a geldim. Acaba bu Kars Şeker Fabrikası 
için kaç para koydunuz bu sene, 14 sene sonra gidip, temel attığınıza göre? Kırşehir Şeker Fab
rikası için kaç para koydunuz? Koşa koşa gittiniz, ondan sonra halka ''İktidar biziz, oyu bize 
verin; biz şeker fabrikası yaparız" dediniz, planda olmayan, programda olmayan fabrikanın 
temelini attınız, t yi, iyi oldu temel attınız da; yapın diyoruz. Acaba kaç para koydunuz Kırşe
hir'e, kaç para?.. 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Merak etmeyin, yapacağız. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Yozgat'a kaç para koydunuz; bunları soruyoruz?.. 

ALÎ PINARBAŞI (Konya) — Açılışına gelmeye söz verirseniz, hemen. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Canım, burada soruyorum. Açılışında beni oraya 

kadar götürüp de, "şu kadar koyduk" demeye ne gerek var; söyleyin burada. Oraya açılışa 
gidebilmemiz için, burada kaç para koyduğunuzu bilmemiz lazım. Niye bundan rahatsız olu
yorsunuz? Ben, sizin hakkınızı savunuyorum; Kırşehir'in hakkını savunuyorum. 

Şimdi, yine bu bütçeye dönüyorum. Bakımz, 1984'te konsolide bütçe içerisindeki yatırım
ların nispeti yüzde 23, 1985* te 20, 1986'da 18,1987'de 16,8,1988'de 16,6,1989'da 16,1,1990'da 
15,2,1991'de 14; yani 1984'ten 1991'e, yüzde 23'ten yüzde 14'e inmişsiniz. Ha, diyeceksiniz ki, 
"Efendim, biz yatırım yapmayacağız, bu, konsolide bütçe; bunları gayri safi millî hâsılanın 
içerisinden özel sektör yapacak" Ona da bakacağız. 

Gayri safi millî hâsılanın yatırımlara nispeti; Altıncı Plan yüzde 24 hedef alıyor, bu seneki 
yüzde 21,9'dur... Altındasınız ve planların hepsi yüzde 24 ye üstünde. Binaenaleyh, gayri safi 
millî hâsılaya toplam yatırımların nispeti de burada 21,9. 

Peki, bunun dağılımı nasıl? Efendim, sanayileşme... Bakın, şu sanayileşmenin haline... 
1984'te imalat yatırımlarının toplam yatırımlara nispeti yüzde 24, 1985'te yüzde 22, 1986'da 
yüzde 19, 1987'de yüzde 15, 1988'de yüzde 15 -küsurlarını okumuyorum- 1989'da yüzde 14, 
1990'da yüzde 16,1991'de yüzde 15; yani kendi döneminizi söylüyorum, yüzde 24'ten 1991 yı
lında yüzde 15'e inmişsiniz. 

Beyefendiler, bütün olay burada; yatırım nispetleriniz düşmüş, genel bütçeye göre; yatı
rım nispetleriniz düşmüş gayri safî millî hâsılaya göre ve sanayileşmeye geldiğiniz zaman yatı
rım nispetleriniz yüzde 50 düşmüş. Ama, bunu devlet yapsın, özel sektör yapsın, kim yaparsa 
yapsın -nispet bakımından söylüyorum; tabiî farkı var- gayri safî millî hâsılanın yüzde 15,3'ü 
bu sene imalat sanayii yatırımlarına gidiyor, yüzde 21'i bütün yatırımlara gidiyor.. Böyle bir 
ülkenin sanayileştiğini falan söyleyemezsiniz. 

özel yatırımların kendi içindeki nispetine, kamu yatırımlarının kendi içindeki nispetine 
bakıyorsunuz, kamu yatırımlarının 1984'te yüzde 17'si imalat sanayiine gidiyormuş; bu oran 
yüzde 5,7'ye inmiş. Evet, "Devlet olarak biz bir şey yapmayacağız" diyorsunuz!.. Olabilir, ama 
bu nispet düşmüş!.. 

Ondan sonra, özel yatırımların kendi içindeki nispetine bakıyorsunuz, 1984'te yüzde 34'ü 
imiş, 1991'de bu nispet yüzde 23'e düşmüş. 

Ondan sonra, geliyoruz nüfus artışına: Türkiye'nin nüfusu yüzde 2,3 artıyor; ama nerede 
artıyor, nerede eksiliyor, ona da bir bakalım. 

Türkiye'de 15 vilayetin nüfus artışı sıfırın altında; yani nüfusu azalıyor. Türkiye'de 10 vi
layetin nüfus arüşı yüzde l'in altında; yani yüzde 2,5'a göre nüfus gene azalıyor. 10 vilayetin 
nüfus artışı yüzde 1,5'un altında; yani Türkiye'nin 35 vilayetinin 10 tanesinde nüfus azalmakta, 
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25 vilayetinde ise yüzde 1,5 'un altında artmaktadır; yani çoğalarak göç vermektedir. Binaena
leyh Türkiye illerinin yarısı göç veriyor. 

Halbuki, şu Anayasanın 5 inci maddesi, herkes için refahın önündeki engelleri kaldırma
yı, devletin görevi sayar. Ama Sayın Bakan, "Artık bu bizim görevimiz değil" diyor. Hem de 
ne zaman diyor? İnsan haklarının yıldönümünde diyor. O insan hakları ne diyor? "Refah, 
kişinin hakkıdır, insan gibi yaşamak kişinin hakkıdır" diyor. "Efendim, gayret etsin, kendisi 
çalışsın, yaşasın" demiyor; "O ortamı devletin hazırlaması lazım" diyor. 

Devam ediyoruz... Anayasanın 166 ncı maddesi, Türkiye'deki sanayileşmenin ve tarımın 
düzeltilmesini ve bunun yurt sathında olması gerektiğini söylüyor. Bakın bakalım ne oluyor; 
Samsun'dan Hopa'ya kadar Karadeniz şeridine bakın; bütün iller göç veriyor. Doğu Anado
lu'ya bakın; Kars'a, Erzurum'a, Ağrı'ya, Bingöl'e, Muş'a, Elazığ'a bakın; bunların hepsi göç 
veriyor, tç Anadolu'nun bazı illerine bakın; Kastamonu, Çankırı, Çorum göç veriyor. Binae
naleyh, ülkenin 35 ilinin göç verdiği bir Türkiye'de, sosyal barıştan bahsetmek fevkalade güç
tür. 

Bu insanlar nerelere gidiyor?.. Bu insanlar, daha çok 12 ile gidiyorlar; bu 12 ilin metropol
lerine gidiyorlar, büyük şehirlere gidiyorlar. Hoş geldiler, sefa geldiler... Yalnız, orada ne bulu
yorlar? Orada iş bulmuyor, medeni imkânları bulmuyor... Ne oluyor? Köyünü daha kötü şart
larla büyük şehirin kenarına nakletmiş oluyor, tşte, buyurun, büyük şehir olayı bu!... 

"Efendim, caddeleri pırıl pırıl hale getirdik, elektriklendirdik, parklar yaptık, yeşil saha
lar yaptık, renkli televizyon getirdik.." 

Bunlar, bu insanları doyurmaz. Bunları da yapın, bunlara bir şey diyen yok; ama, dağ
dan, taştan, topraktan kopup gelen benim vatandaşıma ekmek verin... Ben bunu kime söylü
yorum? Size değil, devlete söylüyorum. Hepimiz devletin bir parçasıyız; biz bir fonksiyonu ye
rine getiriyoruz, tşte, Türkiye'deki gelir dağılımının hali budur... Bir somun ekmeğin yarısını 
2 kişi yiyecek, öbür yarısını 8 kişiyi yiyecek; ondan sonra da siz burada gelip diyeceksiniz ki, 
"Biz örnek alınıyoruz." 

Sizi örnek falan alan olmaz... Bu, kuruntudan ibarettir veyahut da sizin sırtınızı okşamak 
suretiyle tatlı faiz almak isteyenlerin bir oyunudur bu... (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

Doğu Anadolu'da yapılmış bulunan fabrikaların yarısı kapalı; yeniden hiçbir şey yok. 
"Efendim, piyasa ekonomisi..." 
Evet, hiç kimse, bugünkü çağda rekabet gücünü inkâr edemez; hiç kimse bugünkü çağda 

teknolojiyi inkâr edemez; hiç kimse bugünkü çağda management'i inkâr edemez. Bu, sadece 
dış pazarlara gitmek için değil, kendi halkımızı da birtakım hantal idarelerin veya hantal sis
temlerin altında ezdirmemek için lazım. "Prodüktivite" dediğimiz olay, "kompetitivite" de
diğimiz olay ve "efektifnes" dediğimiz olayı, devlet idaresi düşünmeye mecburdur. Yalnız, bu
nu düşünürken, unutulmamalıdır ki, devlet, halk için vardır, hükümetler de halk için vardır. 
Yalnız, bunlar dengelerdir; dengeleri en bozulmuş ülkeyiz. Evet, millî gelirden alınan paylar 
değil sadece bozuk olan, birçok dengeler bozuk. 

Tarımda çalışan çiftçi, daha bugün 200 kilogram buğdayı bulmamış; 450-500 kilogram 
Avrupa. Avrupa'da çiftçi 400 kilo süt alıyor, benimki 60 kilo alıyor. Bunun yanında da, 4 kilo 
buğday ile bir kilo mazot alınabilen bir Türkiye'de veya 4 kilo süt ile bilmem ne kadar yem 
alınabilen bir Türkiye'de, kapıları ardına kadar açar, sütü, eti ithal ederseniz, o zaman bu ül-
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kenin besicisini ve sütçüsünü batırırsınız. Sonra?.. "Et daha ucuz, dışarıdan alırız...". Bugün 
kasabalara kadar, şurada Çubuk'a kadar, dışarıdan gelen et satılıyor. Dünyanın bin hali var, 
bir gün, et olsa da, alamayabilirsiniz!.. 

Türkiye, dışarıdan gıda maddesi ithal etmeyen 7 ülkeden biri idi, bu sene 1,5 milyar dolar
lık gıda maddesi ithal ediyor. Çok iyi bir tarım ülkesi olmasına rağmen, bu sene köylünün çok 
iyi olması gerekirken, maalesef köylü büyük şikâyetler içerisindedir. Çünkü, malını satmıştır; 
parasını almamıştır; parasını aylar sonra almıştır. Hatta bugün Rize'de, Trabzon'da, Giresun'
da, çay bölgesi Hopa'da 300 milyar lira çay parasının olduğunu bana müstahsil söylüyor. Pan
car parası da aynı şekildedir... Denecektir ki, "Pancar zaten kış içinde marta kadar verilir." 
Ama, halkın sızlanması var; çünkü, zaten 77 liradan 130 liraya çıkardığınız pancarı, köylü ek
miyor. Bugün Türkiye'nin 2 milyon ton pancar kapasitesi var; Türkiye geçen sene 600 bin tona 
yakın dışarıdan şeker almış ve buna 150 milyon dolar para vermiştir. Bu 150 milyon doları 
Türkiye'nin pancar çiftçisine verseydiniz, bunu ithal etmek mucburiyetinde kalmazdınız. Ba
kınız, kur makasının zararlarından birisi daha... Kur makası dediğimiz olayda gerçek kuru eğer 
uygulamazsanız, dışarıdan getirdiğiniz mallar ucuz gibi görünür, kendi üreticinizi, değişik şartlar 
altında yüksek fiyatla şarj ettiğiniz, girdilerini yüksek tuttuğunuz üreticinizi batırırsınız. Me
sele de öyle olmuştur. 

Evet, mademki Türkiye örnek olarak gösteriliyor, Türkiye'yi örnek olarak gösteren ülke
lerin bizi beğenmiş olmasıyla meseleyi bırakamayız. Bizim kendi halkımıza bakacağız; kendi 
halkımız ne yapıyor... 

1977 endeksi 100 alınırsa, reel endeks 1990'da 1/2; yani birinci derecenin ikinci sırasında
ki memur için yüzde 66,7, beşinci derecenin ikisindeki memur için yüzde 5,2'dir. 1979 100 alı
nırsa, 1989 iyi bir yıl olmasına rağmen, işçiler için yüzde 67'dir ve Türkiye'nin güvenlik, daha 
doğrusu sosyal güvenlik ve vergi olarak kestiği yüzde 35,2'dir. İşçisinden, memurundan yüzde 
35,2 kesiliyor. Bu, Danimarka'dan sonra, Avrupa'daki en yüksek nispettir. Portekiz'i alırsanız 
15'tir... Madem Yunanistan'la kıyaslıyorsunuz, Yunanistan'da 18'dir. Binaenaleyh, vergi yü
künü memura, işçiye, dar gelirliye taşıttırıyorsunuz. Bu, vergi adaletsizliğidir. 

"Topraklanyla ülke arasında uçurum açılmış" diyorum.. 1984'te 22 il kalkınmada önce
likli yöreymiş, 1990'da bu 32 olmuş. Haydi, bundan Sımak, Batman ve Bayburt'u çıkaralım, 
29 il; 28'miş, Zonguldak eklenmiş 29 il. Şimdi bakınız, Zonguldak'ta Türkiye'nin iki tane demir-
çelik fabrikası var, çimento fabrikası var, kâğıt fabrikası var, her türlü endüstrisi var, kömürü 
var, ormanı var; Zonguldak, adam başına gayri safi millî hâsılada, 1979'daki 4 üncü sıradan, 
1986'da 17 nci sıraya düşmüş. Zonguldak, Türkiye'de kalkınmakta gecikmiş yörelerin içme ko
nuyor. Zonguldak nüfusta, 1985'te 9 uncu sıradayken, 14 üncü sıraya düşmüş. Binaenaleyh, 
Zonguldak geriye gitmiş. Erzurum'u Bursa seviyesine, Sivas'ı Zonguldak seviyesine çıkarmaya 
çalışan bir Türkiye, Zonguldak'ı Sivas ve Erzurum seviyesine götürmüş koymuş... Bununla övü-
nemezsiniz! 

Doğu Anadolu'ya yapılan yatırımlar, gayri safi millî hâsılaya nispetlendiği zaman, yüzde 
7'ler civarındayken, aşağı düşmüş. 

Diyeceksiniz ki, "GAP Projesi..." 
Evet, Atatürk Barajı, Türk mühendislerinin, Türk işçilerinin, Türk müteahhitlerinin -millet 

olarak hepimizin- övüneceği bir abidedir. Yalnız, "Atatürk Barajına şu kadar para sarf ettik" 
demek, Türkiye'nin kalkınması anlamına gelmez ve Doğu ve Güneydoğu Anadolunun kalkın
mış olması mânâsına da gelmez. Atatürk Barajı, bir büyük entegre projenin bir parçasıdır. 
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Olay, "Siz yaptınız, biz yaptık" olayı da değildir; GAP projesinin neticesini aldığımız zaman, 
hep beraber sevinerek birtakım olaylar göreceğiz; Ona bağlamak lazım. 

Ben iddia ediyorum ki, Atatürk Barajı, GAP Projesini; GAP Projesi de, Doğu ve Güney
doğu Anadolu Projesini örtmüştür; Doğu ve Güneydoğu Anadolu kalkınmasını örtmüştür. Ne
reden iddia ediyorum bunu?.. "Doğu ve Güneydoğu Anadolu kalkınması yerinde sayıyor" de
dikçe, "işte canım, GAP'a bu kadar sarfediyoruz" diye gösteriyorsunuz. GAP'a yapılan sarfi
yat, Bingöl'ü, Erzurum'u veya Kars'ı veya Gümüşhane'yi veya Bayburt'u veya Erzincan'ı şu 
anda kurtarmıyor ki... İleride ne kadar kurtaracağı da yine ayrı; ama şu anda kurtarmıyor... 
Kaldı ki, "GAP projesi, bir entegre projedir" dedik. Şudur entegre proje: Elektrik en kolay 
yapabileceğimiz bir iştir. Nitekim, bugün Türkiye'nin 80 milyar kilovatsaat -Türkiye çünkü elek
triği kullanmıyor, sanayileşmeyi durdurduğu için- elektriği var. Mesele, elektrik meselesi de
ğil... Mesele ne? O barajın arkasında toplanacak sularla ovaları sulamak. Sadece Atatürk Ba
rajı değil, onun dışında Dicle, Kralkızı, Batman Barajlarım bitirip, onlardan çıkacak sularla 
Diyarbakır Ovası ndaki toprakları sulamak. 

Urfa Tüneli... Urfa Tüneli henüz yok; 14 senedir yapılıyor. Baraj bittiği zaman, tünel bit
miş olmayacak. Tünel bitse ne olacak?... Tünel bitse, aşağıda şebeke yok; yani suyu toprağa 
götürecek kanallar yok. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Var. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — "Var" diyene sesleniyorum, Urfa Tünelinin 304 

metremikâp/saniye kapasitesi var, bunun 28 metremikâbını kullanacaksınız. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Genişletiriz. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Neyi genişletirsin?.. O altında S milyon dönüm 

arazi sulayacak. Halen bir milyon dönümlük şebekenin üstünde çalışmıyorsunuz... "Var" di
yeceğinize, yapın! 5 milyon dönümlük şebeke yapmak kolay değildir, şebeke, sulama kanalları 
yapmak fevkalade zor bir iştir. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Isparta'dakile-
re baka. baka yapacağız. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — İsparta, Türkiye'nin aziz bir köşesidir; aynı Ay
dın gibi, aynı Kars gibi, aynı Edirne gibi... (DYP sıralarından alkışlar) Isparta'daki işlerin de 
çoğu yarımdır, onları da tamamlayın. Gerçi size bunları söylemek boş; ama, öyle dilimize gel
di, söyleyelim. (ANAP sıralarından gülüşmeler) 

Şimdi şunu söylüyoruz: Türkiye, Güneydoğu Anadolu Projesini daha iyi yürütmeli. Yol 
yok... "Yapılıyor efendim." Nereden yapılıyor?... Şimdi denecek -hemen Kâmran Bey not veriyor-
Gaziantep-Adana kısmı yapılıyor. Daha, onun da yüzde 10'u yapılmış. Sonra Urfa, sonra Mardin, 
sonra Habur Kapısı, sonra Hakkâri Bezirge Boğazı yapılacak. Binaenaleyh, daha çok işiniz 
var; daha yok bir şey, henüz yolun yüzde 10'u ancak yapılmış. Yol yok; havaalanına Antonofla 
gidiliyor; yani Türk Havayollarının oraya gidecek tayyaresi yok, çünkü 1 600 metrelik eski top
rak pistin -işte havaalanı dedirtmek için- üstüne 20 santimlik beton asfalt koydunuz, oldu ha
vaalanı! Gece uçak inmez, Antonoftan başka tayyare de inmez oraya; o da 2,5 saatte gidiyor. 
Prestroikanın sebebidir; gürültüden kulaklarınız patlar! (DYP sıralarından alkışlar) 

Şanlıurfa Üniversitesi; bir ziraat fakültesiyle ayakta duruyor; 10 taneye yakın öğretim üye
siyle. O yok; eğitim tesisleri yok, fabrikalar yok; şehirler büyüyor, şehirlerin imar planları yok 
ve oradan çıkacak mahsulü dünyanın her tarafına götürecek sistem yok; hiçbirisi yok... 
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Biz, bu kürsüden ve başka kürsülerden, böyle bir projeyi, millete mal olduğu için sevinçle 
karşıladığımızı ve bizimle kaim olmadığını, bizden sonra gelenlerin de, hangi idare olursa ol
sun, bu projeyi yürütmeye devam etmesini, edilmesi lazım geldiğini, hepimizin beraber sahip 
çıkmamız gerektiğini söylüyoruz. Size, "Bu projeyi niye yapıyorsunuz?'' diyen var mı?. Yok. 
"Lüzumsuzdur" diyen var mı?. Yok. "Memleketi batırıyorsunuz?" diyen var mı?. Yok. Ne 
diyen var?.. "Aman bunu daha hızlı yapın, daha çok yapın, daha iyi yapın" diyen var. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Biz burada "bunu yapmıyorsunuz" diyoruz, "ağır 
yapıyorsunuz" diyoruz, "entegre yapmıyorsunuz" diyoruz. "Bu böyle gitmez, bunun üstüne 
eğilinsin" diyoruz. (ANAP sıralarından "Nihayet söyledin" sesleri) 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Sine-i milletten vazgeç, gel katıl bize. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Zonguldak'ta bir büyük 

facia cereyan ediyor. 1980'de Zonguldak'ta toprağın altında 600 metre derinde kömür kazan 
baltacının günlük eline geçen para 780 liradır; dışarıdaki işçinin yevmiyesi ise 540 liradır. Şim
di halihazırda kazma ile kazı yapan adamın yevmiyesi 17 000 lira -bordrosu da burada- dışarı
daki işçinin yevmiyesi de 15 000 liradır. İşçi ne istiyor?. 540 lira ile 1980'de sofrasına koyduğu 
şeyleri alabilsin. Mesela ne alsın?.. 

1980'de ekmek 5 lira, binaenaleyh 540 lira alan adam 108 tane ekmek alıyor. Şimdi 15 
000 lira alıyor, ekmek 600 lira. 

ABDÜLBAKÎ ALBAYRAK (İstanbul) — Ne zaman 15 000 lira alıyor?.. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — İşte, burada bordro var... Yevmiyesini söylüyo

ruz; çıplağını, giydirilmişini, kuşatılmışını falan değil, yevmiyesini söylüyoruz... İkramiyesi fa
lan hepsi burada; 17 000 lira üzerinden hesap yapılıyor. 592 000 lira eline geçiyor. 540 liradan 
hesap yapıldığı zaman da, aynı şekilde onların ilaveleri var. Biz, yevmiye üzerinden konuşuyoruz. 

Bakın, ekmeğin tanesi 600 lira, 15 000 lira ile ancak 25 ekmek alır. Binaenaleyh, biz ne 
istiyoruz? 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — Hükümet ne veriyor Sayın Demirel? 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bir dakika, müsaade buyurun. 
İşçinin istediği şu: O gün bu para ile 5 kilo, 6 kilo peynir alabilen, bugün 1 kilo, 1,5 kilo 

peynir alabilir hale gelmiş. O gün 120 ekmek alabilen, bugün 25-30 ekmek alabilir hale gelmiş. 
İşçinin sofrasından veya 12 yaşındaki çocuğunun gırtlağından ekmek alınmış. 

"Ne verelim, ne edelim?" denebilir. Refah hakkını da bir kenara bırakın, 1980'de bu işçi
nin masasına koyduğunuz, sofrasına koyduğunuz ekmeği, sofrasına koyduğunuz peyniri, sof
rasına koyduğunuz çayı, sofrasına koyduğunuz zeytini koyun... (DYP ve SHP sıralarından al
kışlar.) 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Çay yoktu ki... Bulunmuyordu onlar. Çay yoktu si
zin zamanınızda!.. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Ne bulunmuyordu canım! Niye yoktu çay? Senin 
dünyadan haberin yok!.. Tonla vardı, tonla... Siz onu Çankaya'ya gidin sorun; 1980 Eylülünde 
ne vardı ne yoktu Türkiye'de? 

(DYP sıralarından alkışlar) 
ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Maltepe sigarası yoktu! 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Her şey vardı, her şey... 
ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Sigara yoktu. 
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SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Efendim, müsaade buyurun. 
Diyeceksiniz ki, "Burada çok işçi alınmış, ondan dolayı bu duruma gelinmiş." Hayır efen

dim, 4,5 milyon ton civarında üretim yapılırken, üretimi 2,5 milyon tona indirmişsiniz. 
İHSAN NURÎ TOPKAYA (Ordu) — "tnmiş" değil, maden ocağının şartları değişmiş. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — tnmiş, inmiş. Tamam, ne ise kardeşim; Allah Al

lah... tnmiş... Maden ocağının şartları, teknolojinin elinde değil mi, mekanizasyonun elinde 
değil mi, idarecinin elinde değil mi?! Maden ocağı kendiliğinden mi maden veriyor?" tyi idare 
edin, çıkarın" diyor adam. 

Şimdi bakınız, 3 Haziranda seçim yapılıyor... Hükümet kanadı işçinin çokluğundan şikâ
yet ediyor televizyonda veya başka yerde. 3 Haziranda bu seçim yapılacakken 2 Haziranda bir 
yayın yapılıyor: 

"Burası Karapınar Anavatan Partisi Yayın Merkezi: 
Türkiye taşkömürlerinin babası, ekmek veren, iş veren, işçi babası Devlet Bakanımız sa

yın filanca, Türkiye Taşkömürleri işçi alımını onaylayıp, gençlerimizi kandırmaya çalışanlara 
cevap vermek için yarın saat 14.00'te Karapınar'a gelerek, siz sayın halkımıza hitap edecekler
dir. Beraberinde milletvekilleri ve Türkiye Taş Kömürleri Genel Müdürü Sayın Zekâi Akçal 
da teşrif edeceklerdir." diyor. 

Karapınar seçimi için, bu iki kasabanın seçimi için, "Bugün işçi çoktur" diyenlerin, bura
ya sadece seçim maksadıyla 400 kişiyi almadıklarını, 40 kişiyi Ormana ve bir kısım insanları 
da Köy Hizmetlerine almadıklarını gelip bu kürsüden söylemeleri lazım... (DYP sıralarından 
alkışlar) Bunu buraya bırakayım; yani Hükümet adına cevap Vereceklere kolaylık için, Karapı
nar yayın merkezinden yapılan... (ANAP sıralarından gürültüler) Yok yok, böyle bir belgeyi 
tutmazsınız; bu ayıp. 

MEHMET DELtCEOĞLU (Adıyaman) — Sizden öğrendik! 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Ha benden iyi bir şey öğrenseydin, bu kadar kötü 

bir şey öğreneceğine!.. Bula bula bunu mu buldun?! 
Şimdi diyoruz ki, bu ülkedeki Hükümet de, bu ülkedeki Meclis de, bu ülkedeki muhalefet 

de, bu ülkedeki devlet te, bu ülkenin insanları için var. Bakalım bu ülkenin insanları ne diyor? 
Bakın, bu ülkenin insanları ne diyor: "Durumumuz içler acısı, sarılacak dal arıyoruz. Ürünü
müzü zor şartlar altında hasat ettik, günlerce bekledikten sonra binbir güçlükle teslim ettik; 
aylardır bedelini alamıyoruz. Alacaklılarımız her gün, alacakları için bizleri rahatsız ve huzur
suz etmekte. Gelsinler, durumumuzu görsünler. Çağı kimler atlıyor; yoksa vurgun vuranlar mı, 
yoksa emeğinin karşılığını alamayan çiftçiler, köylüler mi?" Bu, bana gelen mektuplardan bi
risi. 

tSMAtL ÜĞDÜL (Edirne) — Partililerden geliyor. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Partiliyse, bu memleketin adamı değil mi canım? 

Ben ne olduğunu da bilmiyorum. Bir dinle bakalım. Sen bunların hiçbirisini kabullenme; ama, 
bir dinle. Çünkü, seninle beraber bunu bütün Türkiye dinliyor, ben onlara tercümanım; benim 
işim o. Sizinki de o olmalı. 

Sayın Üğdül, senin çeltik mıntıkanda ahali yanmış; onu gelip burada dile getirsene! (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım lütfen. 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — "Dertli çiftçi her gün girdi fiyatlarına gelen zam
ların karşısında erimekte olup, borç yüzünden şahsiyetinden bile fedakârlık yapmak mecburi
yetinde kalmıştır. 1 litre mazotun 4 kilo buğday karşılığında alındığı ülkede haktan adaletten 
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bahsedilemez." Bu mektup da KUplü'den geliyor; senin seçim bölgenden... 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Evet, biliyoruz. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — "Köylü çok borçlu durumda. Sizden imdat bek

liyoruz. Ziraat Bankasına olan borcumuzdan dolayı icra geldi. Yataklarımızı bile satıyorlar. 
Zaten başka bir şeyimiz de kalmadı. Zulme maruzuz. Türk çiftçisinin ürettiği ürünlerin ithal 
edilmesi, Türk tarımına darbe olmuştur. Şu anda tüm çiftçiler kan kusuyor; borçlarını ödeye
mez oldu. Tarım Satış Kooperatifleri, borçlu çiftçileri haczetmektedir. 1 kilo tarım ilacı için 
43 kilo, 1 litre mazot için de 3 kilo çeltik lazım.'' 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Çift traktörü var, otomobil var alünda. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Şeker politikası böyle, ayçiçeği politikası böyle, 

çay politikası böyle, fındık politikası böyle, pamuk politikası aynen böyle, yani geçen sene 800 
liraya mazot satın alıp, yetiştirdiği pamuğu 2 000 liraya satan pamuk üreticisi, bu sene mazotu 
1 800 -1 900 liraya alıp, pamuğu 1 500 -1 600 liraya satma durumunda ve tütün çiftçisi olan 
588 bin aile de 17 bin liraya mal ettiği tütününe ne verilecek diye bekliyor. 

BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Bursa) — Soya?.. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bir vatandaşımız da, "Benim okuma yazmam yok, 

birine yazdırıyorum. Bu mektubu yazdırma gereğini duydum, çünkü açım; ekmeğe muhtacım" 
diyor. Ne olmuş ekmeğe? Evet, bir ülkede 5 liralık ekmeği 600 liraya çıkarıp 120 defa pahalı-
landırırsanız, acaba bu adamın geliri nereden çıktı? Evet, yiyecek maddelerinin 80 ile 110 defa 
pahalılanmasına karşı, gelirler 40 ve 50 defa ancak artabilmiştir. Bir de işi gücü olmayan adam 
için ne olacak? İşi gücü olmayan adam için, işte budur; "Açım, Okula giden çocuklarıma ki
tap alamadım." Bence, Allgemeine Zeitenug? bunları bilmeli!... (DYP sıralarından alkışlar.) 

Ben, Batıyı, Türkiye'deki pek çok insanlar gibi, iyi biliyorum. Gençliğimde aralarında bu
lundum, aralarında çalıştım ve benim gençliğimdeki Türkiye'nin kalkınması hasreti içindey
dik; hiçbir şeyimiz yoktu. Şükür olsun, bizden evvelki, o günkünden evvelki idarelere; bizi okut
tular, mektepler yaptılar, birçok şey yaptılar; ama, o kadarına yetişebildiler... Şimdi, biz onla
ra belki demişizdir, "Şunları, şunları niye yapmadınız?" diye;-biraz evvel Sayın Bakanın bura
dan dediği gibi, "Şunları, şunları niye yapmadınız?" Bu, doğrudan doğruya, çocuk doğar doğ
maz niye yürümediğinden şikâyet etmekten başka bir şey değildir!.. (DYP sıralarından alkış
lar). 

"Karım hasta, hastaneye gidecek gücümüz yok. Allah'tan ümit kesilmez; ama, ben dev
letten ümidimi kestim." Bu kâğıt da Adıyaman'ın Alidam Köyünden geliyor... Adamın ismini 
söylersem, bu adama eziyet edersiniz diye endişem var... 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Ben Adıyamanlıyım, senin söyledikle
rin gerçek değil; Adıyaman'da her evin önünde taksi var. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bakınız, burada da devletin yöneticilerine gönde
rilmiş, bana da gönderilmiş bir mektup var, şöyle diyor, siz de ararsanız bulursunuz: "Başarı
sızlıklarınızı, milletin karşısına geçip başarılı işler gibi yutturmaya; yalan, dolan söylemeye de
vam ediyorsunuz. Memurumuz, emeklimiz, işçimiz gerçekten sefil durumdadır. Milleti ne hale 
getirdiniz! Hiç vicdanınız sızlamıyor mu?" diyor. 

MEHMET DELİCEOĞLU (Adıyaman) — Kurtar kendini baba! 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — "Ekonomik politikanız, Nasrettin Hocanın göle 

yoğurt çalmasına benziyor: Ya tutarsa!.. Şimdiye kadar çaldığınız yoğurtların hiçbirisi tutmadı" 
diyor. 
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Ekonomik sıkıntılardan, milletimiz, patlamaya hazır bomba haline geldi. 
"Körfez krizi devletimizi etkilemedi" diyorsunuz... 
Bunların hepsinin yalan yanlış şeyler olduğunu, gelin buradan söyleyin; söyleyin de, bun

ları yazanlar da duysun!.. 
ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — kazdırıyorsunuz!.. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — ... Kışlık odun kömür alamamış, çocuklarının gı

da ihtiyaçlarını gidermede acze düşmüş, üstü başı yıllardır elbise görmemiş vatandaş, ne oldu
ğunu bilir.. "Körfez faturasını bize çıkarmayın.." diyor. 

Daha on gün olmadı, şöyle bir konuşma, bir esnafla benim aramda geçiyor: "Silifke Sa
nayi Çarşısında 310 üyemiz vardı, 190'a indik" diyor ve ben soruyorum: "120'si nereye gitti?" 
Adam bana cevap veriyor: ''iflas etti" Adam devamla şunları söylüyor: "Arabanın lastiği bi
ziz, üstümüzde onlar var, çekemez olduk..." 

MEHMET YÜZÜGÜLER (Aydın) — O sizin partinizin üyesidir! 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Canım, partinin üyesi de, bu ülkenin vatandaşı 

değil mi? Taş mı yesin? 
MEHMET YÜZÜGÜLER (Aydın) — Hayır efendim, partinizin üyesi azalmıştır... 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — "...Düştük bir kuyuya çıkamıyoruz. Aciz kaldık, 

çaresiz kaldık..." 
ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Çıkarsana... Baba, kurtar onu! 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Kurtar bizi baba! 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — "...Elime geçen, aile yardımı dahil, 520 bin lira

dır... Çocuğumun birisi ortaokula, diğer ikisi ilkokula devam ediyor. Her ay 150 bin lira ev 
kirası, 1 aylık ekmek parası 75 bin lira, aylık pazar masrafı 150 bin lira, 40 bin lira elektrik, 
sı, havagazı parası, 100 bin lira bakkal parası; toplam 515 bin lira. Acaba başka ihtiyaçlarımızı 
nasıl göreceğiz?" diye soruyor vatandaş bana. 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Baba onu halleder!.. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Gelin, bunları hafife almayın; esas Türkiye'nin 

nabzı bu. Ben size bunları getirmekle, işinizi kolaylaştırıyorum, eğer hassasiyetiniz kaybolma-
mışsa. 

"...20 yıllık memurum 670 bin lira alıyorum -hesap yapmış- ev kirası 250 bin lira, su para
sı 50 bin lira, işyerine gidiş geliş 40 bin lira... 495 bin lirası gitmiş... 670 bin liranın 495 bin 
lirasını bu şekilde ayırdıktan sonra, geri kalan 175 bin lira ile ben ne yapayım?" diye soruyor 
bir başka vatandaş. Buna Hükümetten cevap istiyoruz. Bu adam bu 175 bin lira ile ne yapa
cak? Bırakın Avrupa'nın bizi takdir etmesini falan, gelin şu adamın derdine bir çare bulalım. 

Yine bir başka vatandaştan gelen mektup: "Ben ve bizler lise mezunu 15 yıllık memuruz. 
Elimize 410 bin lira para geçiyor. Bodrum kat, 70 metrekare, 125 bin lira, -alt alta yazmış- 355 
bin lira, -yiyecek yok bunun içerisinde- ben ne yapayım?" diye vatandaş bana soruyor. 

Evet, vatandaş Ali Demir, Elazığ'dan bana yazıyor: "Ben emekli bir küçük memurum, 
yani çilekeş memurum. 6 öğrencim var; 2'si lise 2'de, 2'si ortaokulda, 2'si ilkokulda. Maaşım 
ayda 410 bin lira. Acaba ben bununla ne alayım bunlara?" diyor. 

Vatandaş tsmail Karataş'ın feryadı da şöyle: "Emekli memurum. 583 bin lira elime para 
geçiyor. Ankara Ziraat Fakültesinde okuyan bir oğlum var. Devletten, geçinecek kadar maaş 
beklemek hakkımızdır. Krizden en fazla zarar gören bizlere bakan ve düşünen yok. Yüzde 15 
zam komik" diyor. 
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Vatandaş Poyraz'ın feryadı: "Bendeniz Nisan 1990'da emniyetten ayrıldım ve 607 bin lira 
maaşım var. Ayın 14'ünde 127 bin liram kaldı, gerisini nasıl geçireyim?" diyor ve ondan sonra 
geliyor Bağ-Kur emeklilerinin faciası. 

Evet, 157 bin lira alan Bağ-Kur emeklisi, 116 bin lira alan Bağ-Kur emeklisi ve 275 bin 
lira alan SSK emeklisi, 150 bin lira alan, 15 sene çalışmış Bağ-Kur emeklisi... Bunların hepsi 
bu feryadı figanın içerisine dahildir.. 

Bence... 
HASAN EKİNCt (Artvin) — Şoför esnafı?.. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Şoför esnafı, cezadan ve bir küçük otomobilin 

deposunun dolmasının 100 bin liraya çıkmış olmasından ve kamyon esnafı ise, "Biz krizden 
hiç zarar görmedik" demelerine rağmen -gidin bakın, Mersin'le Habur kapısı arasında bütün 
yol boylan doludur- bu feryadı figanın içerisine dahildir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin sorunu, bence, Türk vatandaşını memnun etme soru
nudur. Türk vatandaşını memnun etmek, acaba bugünkü Hükümetin hiç aklından geçiyor mu? 
Yoksa, bugünkü hükümet; siz burada memnun değilsiniz, biraz sonra gelirsiniz, "muzip 
muhalefet" gibi kim bilir neler söylersiniz!.. Bunların hepsini muziplik mi telakki ediyorsu
nuz? Yoksa, size yazık olduğu kanaatinde misiniz Türkiye'de? Yani, Türkiye sizin değerinizi 
bilmiyor da, size yazık mı oluyor? Ifeni, o kanaatte misiniz? (ANAP sıralarından "Biliyorlar, 
biliyorlar" sesleri) 

Değerinizi bildikleri için orada değilsiniz, şimdi oraya geleceğiz zaten. 
Halka bir sorun bakalım!.. Halk burnundan soluyor... Binaenaleyh, bu ülkenin insanla

rı... 
ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Bu milletvekillerini buraya halk gönde

riyor. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Tabiî, yalnız, bu mektupları da halk gönderiyor, 

ben bunları oturmuş yazmış değilim. Herkesin kargacık burgacık yazısıyla burada... 

Değerli milletvekilleri, bu bütçe, Türkiye'nin refahına bir şey getirmez; faiz bütçesidir, borç 
bütçesidir ve maaş bütçesidir. Zaten takdim eden Sayın Bakan da dedi ki, "Bu bütçe eğitim 
bütçesidir, sağlık bütçesidir, personel bütçesidir... 

"Maşallah, eğitim ve sağlıkta akılları başlarına yeni gelmişi.. "Bu zamana kadar nere
deydiniz?" diye sorarlar. 1991 yılı bütçesine eğitim için, sağlık için daha çok tahsisat koymanı
zı eleştirmiyorum, bu zamana kadar koymadığınızı eleştiriyorum. Onun içindir ki, büyük şe
hirlerde dahi üçlü tedrisat, 100'er kişilik sınıflar, bir çam tahtasından yapılmış sıradan mah
rum öğrenciler ve 29 tane üniversite, gelişme bekler... 

"Efendim, Avrupa bize gıpta ile bakıyor!.." 
Esasen, bizim sağlığa, bizim eğitime ve bizim sosyal güvenliğe gayri safi millî hâsıladan 

ayırdığımız oran yüzde 6'dır. Bunu beş defa katlarsanız, ancak Avrupa'nın seviyesine gelirsi
niz. Bu haliyle yüzde 6'dır. Binaenaleyh, daha çok yolumuz var. Yalnız, eğitim, ülkemizin gele
ceğidir. Eğitimin bu zamana kadar kör topal hale getirilmiş olmasından fevkalade şikâyetçi
yim. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Şimdi de teşekkür edin. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Eğer daha çok imkân bulursanız daha çok ko

yun, iyi yaptığınız hiçbir şeye karşı çıkmayız. Ülkede iyi yapılan hiçbir şeye karşı çıkmayız. 
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Yalnız, iyi yapın, ondan emin olalım. 
Elektrik konusunda da üç beş şey söyleyeceğim. Bakın, burada herkesin nazarı dikkatini 

celp ediyorum, geçenlerde burada gündem dışı konuşmalarda bir tartışma oldu; Sayın Vefa 
Tanır'ın bir sözlü sorusuna bir sayın bakan 11 ay sonra cevap verdi, orada da gördüm... 

VEFA TANIR (Konya) — 1 sene 11 ay sonra. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — 1 sene 11 ay. Ben 1 seneyi atlamışım! 1 sene 11 

ay sonra... Bakın şu Meclisimizin haline! Bir sözlü soruya 1 sene 11 ay sonra sıra geliyor yahut 
yazılı bir soruya 1 sene 11 ay sonra sıra geliyor!.. Denetim bunun neresinde? Olmaz böyle şey. 
Önünüzdeki gündemlere bakarsanız 550 tane sözlü soru ve 40'a yakın, 50'ye yakın Meclis araş
tırması ve genel görüşme isteği var; bu Meclis denetimden kurtulmuş. Olmaz böyle şey!.. 

Elektrik konusuna geliyorum: Türkiye'nin, 2000 yılında 250 milyar kilovat/saat elektrik 
kullanması lazımdır. 250 milyar kilovat/saat kullanırsa, adam başına 3 000 kilovat/saate gelir. 
Türkiye, bunu yapamayacaktır. Binaenaleyh, daraltıyorsunuz, 160 milyar kilovat/saate getiri
yorsunuz. 160 milyar kilovat/saate daralttığınız zaman, adam başına 2 500 kilovat/saat gelir, 
70 milyonluk Türkiye'de. Türkiye'nin bugün üzerinde çalıştığı projelerin -Atatürk Barajı dahil-
pipe line'nında 25 milyar kilovat/saat elektrik var, 80 milyar kilovat/saat de kapasitesi var, 105 
kilovat/saat ediyor ki, daha 60 milyar kilovat/saatlik elektrik enerjisi lazım. 

Elektrik enerjisi kolay elde edilmiyor, en basit bir iş yedi, sekiz sene sürüyor ve dünyanın 
parasını da alıyor. Türkiye'nin bu 25 milyar kilovat/saat elektriğe ilaveten, önümüzdeki üç yıl 
zarfında bir 25 milyar kilovat/saat daha, ondan sonraki üç yıl zarfında bir 25 milyar kilovat/saat 
daha üretecek kapasiteyi koyması lazım. Yalnız, bugünkü gidişle bunu koyamazsınız. Bugün
kü gidiş bunun çok gerilerindedir. Onun içindir ki, Türkiye, elektrik programlarını, yarın elek
triksiz kalmayacak şekilde yeniden revize etmek mecburiyetindedir. 

Huzurunuza bir olayı getiriyorum. Bu olay, Afşin-Elbistan Santralıdır. Eğer Afşin-Elbistan 
Santralı olmasaydı, Türkiye geçen sene elektriksizdi. 

Afşin-Elbistan Santralı çok yerilmiştir. Evvela methedilmiştir, sonra yerilmiştir. Afşin-
Elbistan Santralı bu kürsüden 1988 yılında -yani, 1989 yılı bütçesi konuşulurken- günün Sayın 
Başbakanı tarafından yerilmiştir ve "Bu santrala sarf edilen paralar yüzünden Türkiye'de enf
lasyon oldu" denilmiştir. Biz, o zaman buna şiddetle itiraz ettik, bu santrala sarf edilen para
lar yüzünden değil, bu santralı işletemediğinizden dolayı oldu, dedik. 

Evvela övülmüştür; günün Başbakanı bu tesisi açarken, tesisi övmüştür; ikinci, üçüncü 
kademelerinin yapılması gereğini söylemiştir; aradan dört sene geçtikten sonra yermiştir! 

Milletin huzuruna bir şeyi getirmek istiyorum. Sevinçle görüyorum ki, bugün 5 000 lira
lıkların üzerinde Afşin-Elbistan Santralının resmi var (DYP sıralarından alkışlar) ve buradan 
şu neticeyi çıkarmak istiyorum: Demek ki, bir sene evvel veya iki sene evvel Afşin-Elbistan Sant
ralını yere yere yerin dibine geçirmeye çalışanlara hidayet gelmiş sonradan, gönülleri aydınlan
mış, kafaları durulmuş!.. Herhalde, Afşin-Elbistan Santralı kötü olduğu için paranın üstüne 
koymadılar!... Paranın arka tarafından -bugün aynı zamanda Hazreti Mevlana'nın anılma 
günüdür- Hazreti Mevlana'nın resmi çıkarılmış, yerine Elbistan Santralının resmi getirilmiş. 
\fcni, anlaşılan, o kadar değer verilmiş. Bir şey söylemeye çalışmıyorum, Hazreti Mevlana Türk 
ulularındandır ve Türk Parasının üstünde durmasından kimse de rahatsız olmamalıdır. Elbis
tan Santralı da Türkiye'nin can tesislerinden biridir, ondan da kimse rahatsız olmamalıdır; ama, 
milletin bilgisine sunmak için bunları söyledim. 
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H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Ne kadar önemli şeyler(?!) 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bizim iki sene evvel söylediğimizi siz bugün para

nın üstüne getirmişsiniz... Bunun önemsizliği nerede? 
Değerli milletvekilleri, tnsan Hakları Günü kutlanırken, dünyada bir barış süreci açılmış

ken, Avrupa'da büyük değişiklikler olmuşken ve dünyada yeni bir nizamdan bahsedildiği dö
nemde, Körfez krizinin çıkmış olması fevkalade üzüntü vericidir. Körfez krizi nasıl neticelene
cek, kimse bilmiyor; ama, bugün Türk vatandaşının kafasını işgal eden şey, Körfez krizi şayet 
savaşla neticelenirse, Türkiye'nin ne yapacağıdır; bunu da kimse bilmiyor. Yine, vatandaşın 
kafasını işgal eden şey, "Körfez krizi için, acaba, Türkiye'yi yönetenler bir taahhütte bulundu
lar mı, bir yükümlülüğe girdiler mi?" bunu da kimse bilmiyor. Binaenaleyh... (ANAP sırala
rından "Gittik, öğrendik" sesleri) Siz de bilmiyorsunuz... Ben bilmiyor değilim sadece, Hükü
metiniz de bilmiyor, siz de bilmiyorsunuz, kimse bilmiyor... 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Davete gitmediniz. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Yeri burası onun, yeri... Yeri burası... Ne zaman

dan beri, Türkiye'de Cumhurbaşkanları, partiyi, Meclisi, hükümeti, her şeyi sırtlanmış?! Ya
ni, onu tasvip mi edelim? 

Şimdi, evet, iki Almanya'nın birleşmesi, seçime gitmesi, arkasında yüzde 55 halkoyu ile 
bir hükümet çıkarması... Yani, bunu boşuna söylemiyorum, bundan alınacak ders var. Yüzde 
55 oyla hükümet çıkarması şayanı dikkattir. Tabiî, Türkiye'nin dış sorunları var, bugün vak
tim, onların üzerinde çok durmaya yetmeyecek; ama nasıl olsa, bütçenin sonunda yine konu
şacağız. 

Türkiye, Kıbrıs'ta bir oyuna gelmemelidir, Batı Trakya'daki haklarını yitirmemelidir ve 
Türkiye Ortak Pazarla olan münasebetlerini koparmamalıdır. Şimdi, -ben size söylemiyorum 
bunu, sizin kaç gün ömrünüz var meçhul de- ben Türkiye için söylüyorum, bakınız, dikkatle 
söylüyorum... 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Sine-i millete giden sizsiniz!.. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Hayır, hayır... Şimdi bakınız, bütün bunlar olur

ken, Türkiye'de, devleti, cinayetin içindeymiş, cinayet şebekelerinin içerisindeymiş gibi göster
meye de kimsenin hakkı yoktur. Binaenaleyh, biraz sonra gelecek olanların, yani Hükümetin, 
özel Harp Dairesi hakkında millete buradan açık beyanlarda bulunması lazım. Ben iddia edi
yorum ki, özel Harp Dairesi şayet Türkiye'de cinayetler işlemekte kullanılmışsa, kim kullan
mışsa, kim kullandırtmışsa, mutlaka yakasına yapışılmalıdır, bunun içinde ben bile olsam... 
(DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bir devleti birtakım esrarengiz işlerin altından kur
tarmak lazım. 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Siz niye yapmadınız zamanında? 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bunda Üniformalı generalleri, kendilerini savun

ma, siyasî tartışmalara girme gibi bir duruma düşürmemek lazımdır. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Demirel, siz Kenan Evren'e... (DYP sıralarından gü

rültüler) 
BAŞKAN — Sayın Genç, Sayın Genç, lütfen oturun, oturun lütfen.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Kenan Evren'e cevap vermediniz mi? Onu öğrenmek 

istiyorum. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Ben ona cevap verdim. Ben öyle bir şey deme

dim; yazılı cevap verdim, yazılı. Hiç... 
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MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Kenan Evren yalan mı söylüyor? 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — O yorum size ait. Nasıl yorumlarsanız yorumla

yın. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla)— Şimdi bakınız, bu arada Türkiye'nin tartıştığı di

ğer bir konu, Genelkurmay Başkanının istifası konuşundur. 
MUSTAFA NAZtKOĞLU (Rize) — O bizim memurumuzdu. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Genelkurmay Başkanı devletin memurudur, doğ

ru. Yalnız, Genelkurmay Başkanı, devletin güvenlik kararlarının alınmasında, Güvenlik Kuru
lunun üyesidir, devletin büyük politikalarının yürütülmesinde söz sahibidir. Kendisine "Bu gü
venlik politikalarını icra et" denildiği zaman ordunun komutanıdır. Binaenaleyh, "devletin 
memurudur" diye geçiştiremezsiniz. İstifası... 

Bakın, iyi dinleyin; evvela şunu söyleyeyim de... Ben bu memlekette, askerin, kışlasının 
dışına çıkmasına karşı gelenlerin en başındayım. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Biz Türkiye'de bozuk ne varsa, bunları düzelteceğiz, halkın gücüyle düzelteceğiz. 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Şapkanı alıp giderek mi düzelteceksin? 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin hatibe. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Ne dediğini anlamadım; ama, ben söyleyeyim de, 

sonra eksik kalırsa cevaplarım. Anlamadım ne dediğini. 
Şimdi bakınız, biz ne diyoruz?.. 
MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — tşine gelmezse anlamazsın tabii. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Biz diyoruz ki, evet, Genelkurmay Başkanı geti

rip bir muhtıra vereceğine veyahut da "Parlamento ve Hükümet, süregelen tutum ve davranı
şıyla..." diye gelip Hükümetin önüne mektup koyacağına, bence gayet onur verici bir iş yap
mıştır; "Ben yokum" diyor. 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Şapkayı alıp gidecek birisi bulunsaydı, 
biz de hallederdik. 

BAŞKAN — Sayın Çaparoğlu, lütfen... Çok müdahale ediyorsunuz. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Şapka işi çok konuşuldu. Şapka, demokrasinin 

simgesidir, onu iyi bilin; şapka yine iş görüyor, merak etmeyin. 
Şimdi bakınız, yalnız, Genelkurmay Başkanının dediğine dikkat edin; diyor ki, "Prensip

lerime ve devlet anlayışıma uygun bulmuyorum." Neyi?.. 
MUSTAFA NAMLI (Çorum) — tmam hatip okulu mezunlarının Harp okuluna alınma

sını kastediyor. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Ne ise efendim, ne ise... Burada, Hükümet baş

kanının gelip, "Ne yapalım, istifa ettiyse etti" demesi caiz değildir. Nedir bu, prensiplere uy
mayan nedir? Genelkurmay Başkanı da bu milletin evladıdır ve bu milletin itibarlı bir evladı
dır, şerefle görev yapmıştır; bunun neden istifa ettiğini milletin bilmesi.lazım. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Biliyorsan sen söyle. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Ben size şunu gayet açıklıkla söylüyorum: Kim 

olursa olsun, demokrasinin karşısına çıkarsa, ben herkesten evvel onun karşısındayım. Yalnız, 
Türkiye idaresinde bir Genelkurmay Başkanı eğer bir şeylere itiraz ediyorsa, haklı mı, haksız 
mı olduğunu bilmek lazım. 
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Bakınız, Truman, Mc Arthur'u azletti... Sonra, "Bu azli neden yaptı?" diye, Truman hak
kında Senato soruşturması açtılar; bu soruşturmada herkesi dinlediler ve Senato dedi ki: "Tru
man haklıdır bu azli yapmakta." Hazreti Ömer de, Halit Bin Velit'i azletti... 

Burada azil keyfiyeti yok, burada istifa keyfiyeti var ve gayet şerefli bir iş yapmıştır, onur
lu bir iş yapmıştır, "Benim kişiliğim buna müsait değildir" demiştir, bırakmıştır. Yalnız, bu 
böyle elinin tersiyle itilecek, geçiştirilecek bir konu değildir. Başkumandanlık, bu Heyetin ma
nevî şahsiyetindedir, gelip bu Heyete bilgi verilmesi lazımdır; onu söylüyorum. Şimdi geliyo
ruz, şu söyleyeceğim kısmım... 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Varsa bildiğiniz, açıklayın. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Ben niye açıklayacağım? Ben, Hükümeti davet 

ediyorum, millete açıklamaya. Ben sadece sizinle konuşmuyorum ki, bütün milletle konuşuyo
rum. Açıklama, Hükümete düşer; çünkü oraya bağlıdır. Bana mı bağlı Genelkurmay Başkanı 
ki, ben açıklayayım? (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, daha pek çok söyleyeceğim şey olmasına rağmen, şuraya geldim 
vaktim az kaldı; bütün bu sıkıntıların arkasında, Türkiye'de bir rejim sorunu var... 

ALÎ ŞAKtR ERGÎN (Yozgat) — Sine-i millet var! 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Siz isterseniz öyle yapmayın deyin. Sine-i milleti 
horlama! Oradan gelmediysen, bir daha dönemezsin oraya... Orası bir gül bahçesidir; horla
ma onu! (DYP sıralarından alkışlar) Hiç olmazsa, bu sıralarda oturanlar, o sine-i milleti hor
lamasını ar. 

MUSTAFA NAMLI (Çorum) — Yapamayacağın işin lafını etme! 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Evet... Seni millete şikâyet ederim... 
MEHMET BÜLENT ÇAPAROGLU (Malatya) — Methettiğin Torumtay'dan biraz da sen 

ders al... 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin hatibe. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — 26 Mart iradesinin üstüne yatılması, Türkiye'yi 

bir yere getirmiştir; bu da şu suali kendi kendimize sormaya bizi mecbur bırakıyor: Cumhuri
yetin neresindeyiz? Demokratik cumhuriyetin neresindeyiz? Sosyal devleti tarif etmişiz ve laik 
demokratik cumhuriyetin neresindeyiz? Bu suali tartışma noktasına geldim. 

Bizim meselemiz her şeyden önce, devleti, hukuk devleti yapmaktır. Hukukun üstünlüğü
ne dayanmadığımız sürece bir yere varamayız. Hukukun üstünlüğüne dayanmanın yolu da, 
mutlaka millet iradesinin üstünlüğüne dayanmaktan geçer. Fransız ihtilalinden beri ve arka
mızda yazılı, burada, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"; milletten egemenlik almayan 
kimse, yetki kullanamaz. Bu böyle... 

Hukuk devleti kavramı, hukuk devleti ruhu, her şeyden evvel bir kültür meselesidir, bir 
moral değerler manzumesidir, bir kurallar bütünüdür. Eski antik hukuk bile, "hür insan" de
yimini, yönetime katılan insan için kullanıyor. Ondan 2 bin yıl sonra, bugünkü çağdaş hukuk 
da, tnsan Hakları Bildirisinin 21 inci maddesi, seçme hakkım, yani yönetime katılma hakkını, 
insanlık hakları arasında sayıyor. Yani, yönetim hakkı, artık bugün siyasî hak olmaktan çık
mış, bir insanlık hakkı haline gelmiştir. Bundan çıkarılacak anlam, kendi kendisini yönetme
yen kişinin, insan bile sayılmamasına kadar uzanır, ihsanın insan sayılabilmesi için kullanaca
ğı yönetim hakkının şekli, temsildir. Bugün bu temsil ortadan kalkmıştır diyoruz. Temsilin or
tadan kalktığı yerde, yönetime katılmakta olunduğundan bahsedilemez. O zaman, geliriz, Cum
huriyetin neresinde olduğumuza... 
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Cumhuriyetin içinde kişinin temsil hukuku ortadan kalkmışsa, yani cumhuriyetin içeri
sinde artık cumhur yoksa, o cumhuriyet, bir şekilden ibarettir. Oysa, Cumhuriyet bir özdür, 
bir ruhtur, bir kavramdır, bir kuramlar, kurumlar ve kurallar bütünüdür; cumhuriyetin özü, 
millet egemenliğidir. Millet, kendi egemenliğine sahip değilse, kendi egemenliğini icra etmek 
imkânını bulamıyorsa, o rejime, artık, "cumhuriyet" denemez. Bunu açıkça soruyorum: Yüz
de 20'nin iktidar, yüzde 80*in muhalefet olduğu bir cumhuriyet, dünyanın neresinde var?! İşte, 
Türkiye'nin bütün sorunu bu... 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Yüzde 8... İstanbul'da yüzde 8'siniz.. 
MUSTAFA NAMLI (Çorum) — Cumhurbaşkanımız bile var. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Ne deseniz, bu gerçeği değiştiremezsiniz. 

MEHMET YÜZÜGÜLER (Aydın) — Senin dediğin doğru, milletin dediği yanlış, öyle mi?! 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Yanlış yapılmaktadır. Halkın rızası ve desteği, yal

nız, cumhuriyetin ve meşruiyetin kaynağı değil, aynı zamanda devletin gücünün de temelidir. 
Bir devletin gücü, onun maddî varlığından, topundan, tüfeğinden, fabrikasından önce, arka
sındaki halkın desteğinden ve rızasından gelir. Arkanızda bu destekli rıza yoktur. Onun için, 
Türkiye'deki iktidar güçsüzdür. Kişiyi depolitize etmekten yarar umanlar... 

MEHMET ZEKÎ UZUN (Tokat) — 80'i 16'ya böl.. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Biraz sonra sözcünüz gelecek, bunlara, eğer yü

reği yetiyorsa, cevap verecek; onu da dinleyeceksiniz, bütün millet dinleyecek. Millet huzurun
da imtihandasınız, herkes sizi görüyor... 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Size 55, bize 285 milletvekili veriyorlar. 
MEHMET YÜZÜGÜLER (Aydın) — Size oy veren, millet değil miydi; ona saygı duymu

yor musunuz? 
MUSTAFA NAMLI (Çorum) — 3 Haziranda ne oldu? 
BAŞKAN — Lütfen dinleyin arkadaşlar. 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — 20 vermiş; biz de 80'nin hakkını arıyoruz. 
tşte, bu en büyük destekten kendi kendilerini mahrum etmektedirler. Demokrasi, günü

müzde, çoğulculuğu bile aşmıştır, katılımcılığı gerçekleştirmektedir. Katılımcılıkta bir toplu
mun bütün fertlerinin yaratıcı gücü, toplumun yararına sokulmaktadır. Bunun içindir ki, de
mokrasi, tek adamı, tek adamlığı reddeder. 

Şahıs ve zümre hâkimiyeti, Anayasamızın reddettiği ve suç saydığı hükümlerin başında 
gelir. Bugün bu fiil, maalesef, her gün ika edilmektedir. Demokrasi, bir sivillik, bir ruh ve bir 
kafa yapısı olayıdır, bir şekil olayı değildir. Bu ruh ve kafaya sahip olmayan kimselerin sırtın
daki elbise hiçbir şey ifade etmez; isterse üniforma olsun, isterse çizgili kruvaze elbisesi olsun, 
hiçbir şey ifade etmez. (DYP sıralarından alkışlar) önemli olan, o kisvenin içerisindeki kafa 
yapısı ve demokrasi düşüncesidir. 

Bugün halkı temsil ettiğinize iktidar olarak inanıyor musunuz? Deyin, deyin "inanıyoruz" 
deyin. Diyemezsiniz... (ANAP sıralarından "İnanıyoruz, inanıyoruz" sesleri) Deyin de, millet 
duysun; biz de onu arıyoruz, bu beyler sizi temsil etmiyor diyoruz biz. Ettiğine inanıyor musu
nuz?... (ANAP sıralarından "İnanıyoruz" sesleri) Yaşayın, bin yaşayın... 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Biz 285, siz 55; biz inanıyoruz. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Ediyorsanız çok kolay, şimdi dinleyin. 
Bunun doğru olup olmadığını, şuracıkta alacağınız bir kararla anlamak mümkündür; bu, 
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seçimdir. Ne yaparsanız yapın, ister kabul edin, ister etmeyin, 26 Mart 1989 seçimleri bir refe
randumdur, bir halkoyudur; bunu referandum haline getiren de sizsiniz; aldığınız da, güven
sizlik oyudur. "Efendim, bu bir mahallî seçimdi" diyemezsiniz; Atatürk Barajından, F-16 uçağına 
kadar, sandığınızda, sepetinizde ne varsa, ortaya döktünüz. Hangi belediye reisi veya il genel 
meclisi üyesi F-16 uçağını kullanacak veya Atatürk Barajını işletecek?! Ona lazım değil onlar... 
Demek ki, topyekûn icraatınızı koydunuz; hatta o zamanki genel başkanınız -ki, hâlâ genel 
başkanınız olduğu iddiasında- "Yeterince oy almazsam, çeker giderim" dedi. Bu, açık seçik 
bir güvenoyu istemiydi. Kaldı ki... 

MUSTAFA NAMLI (Çorum) — Gitti, Çankaya'ya gitti. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Evet, yanlış yere gitti. 
Kaldı ki, halk, kendisinin herhangi bir siyasî hareketine, seçimde olduğu gibi, referandum 

niteliği, güvenoyu niteliği verirse, idarenin artık onu, güvenoyu sayıp saymama hakkı yoktur. 
Bakın, İngiltere'de, "Oy var; ama hoşnutsuzluk var" diyor. "Hoşnutsuzluk var, ben gidiyorum" 
dedi; burada oy var; "Hoşnutsuzluk oya dönüşmeden gidiyorum" dedi. Burada, hoşnutsuz
luk oya dönüşmüş, oturuyorsunuz!.. Halk, size "Çek, git" dedi; duymamazlıktan veya anla-
mamazlıktan gelmeniz, bu "Çek, gif'in, ne manasını değiştirir, ne altınızdan çekip aldığı hu
kukî dayanağı size iade eder. 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — iki senedir bunları dinliyoruz. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bir daha dinle, bir daha dinle; şimdi sadece sen 

dinlemiyorsun, millet de dinliyor. 
MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — İki senedir anlattıklarını tekrarlıyor

sun. Başka şeyler söyle. 
BAŞKAN — Sayın Çaparoğlu, çok müdahale ediyorsunuz, lütfen... 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bugünkü siyasî iktidar, boşluktadır; siyasî ikti

dar gitmeliydi; bunu bir beceri ve güç saymamalıydı. Siyasî iktidar gitmedi; ama, altından bir 
şeyler gitti. Altından giden, demokratik meşruiyet hukukudur. 

"Seçimle şu kadar sene için yetki aldık" diyorsunuz. Eğer, size o yetkiyi veren, 26 Martta 
geri almışsa, vekâletiniz gitmiştir. Seçim bir kira mukavelesi değildir. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — 26 Mart seçimleri, genel seçim değildir. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Zaten genel seçim olsa oturamazsınız ki; o za

man gasp olur. 
Seçimle belirlenen süre, bir hakkın değil, milletin verdiği görevin zaman sınırıdır. Millete 

karşı müktesep hak olmaz. Kamu hukukunda müktesep hak, yalnız üstün iradenin sahibi olan 
millete aittir. Boşuna uğraşıyorsunuz... 

Şimdi burada bir kanun yapsanız -ekseriyetiniz de var- deseniz ki, "Bugünden itibaren 
Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde 20 rakamı 80'den büyüktür" Bu, bir şey ifade eder mi? 

MEHMET ZEKİ UZUN (Tokat) — 80'i 16*ya bölelim o zaman. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bu bir şey ifade etmiyorsa eğer, 20'nin, 80'den 

büyük sayıldığı bir rejimi de, hiçbir kanunla demokrasi sayamazsınız, demokrasi saydıramaz-
sınız (DYP sıralarından alkışlar) Sıkıntı buradadır. 

Şimdi Genel Başkanlığınızdan uzaklaşmaya bir türlü eli ve gönlü varmayan Sayın özal, 
ne diyor?.. 

MUSTAFA NİZAKOĞLU (Rize) — Bizi çok seviyor. 
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SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Seviyor... 
"Çankaya, iktidann yarısıdır" diyor. Çankaya, iktidarın yansı değildir; çünkü, evvela, 

Anayasamızın 105 inci maddesi, Cumhurbaşkanının sorumsuzluğunu hüküm altına almıştır. 
ALİ SAKİR ERGİN (Yozgat) — Cebinizdeki Anayasanın 8 inci maddesini okuyun. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — 8 inci madde 1961 Anayasasında da var, aynen 

var; hiç kimse öyle kullanmadı, kullanamaz da zaten. 
Oysa, icraatta bulunmanın ilk ve temel şartı sorumluluktur. Yetki ve sorumluluk, icra ve 

sorumluluk, tıpkı bir paranın yazı ve turası gibi, birbirinden ayrılması mümkün olmayan şey
lerdir; hukukun binlerce yıllık kuralıdır bu. Bunu bazılarının, Sayın özal gibi, anlamaması, 
anlayamaması veya anlamamazlıktan gelmesi, o gerçeği değiştirmez. Yetkiniz olacak, icranın 
yarısı veya bilmem kaçta kaçı olacaksınız; ama, sorumluluğunuz olmayacak!.. Bu.hem gülünçtür, 
hem acıdır. Gülünçtür; çünkü, hukukun iptidaî bir ilkesinin cehaletidir. Acıdır, hukuk tanıma
yan veya tanımak istemeyen bir ruh halinin açığa vurulmasıdır. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 104 üncü maddeyi de oku. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — tkinci olarak, Anayasanın 104 üncü maddesi, Cum

hurbaşkanının yetkilerini tadadı olarak belirlemiştir, takdire bırakmamıştır; yani, tek tek say
mıştır. Tek tek saydıysa, sayılı olanlarından başkasını yapamazsınız, örnekler alalım... Mese
la, kanunları yayınlamak... 

BAŞKAN — Sayın Demirel, lütfen toparlar mısınız?.. Rica edeceğim, lütfen.. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Evet toparlıyorum. Toparlıyorum; 5 dakika daha 

müsaade ediniz. 
Bu demektir ki, burada sayılı olanlardan başkası kullanılamaz; bunlar icraî değil, temsilî 

yetkilerdir, 
örnekler alalım: Mesela, kanunları yayımlamak. Bir başka müessese, yani Türkiye Bü

yük Millet Meclisi kanun yapmamışsa, neyi yayınlayacaktır? Yine mesela, yabancı devletlere, 
Türk Devletinin temsilcisini göndermek... Eğer hükümet bir elçinin tayini inhasında bulun-
mamışsa, neyi veya kimi atayacaktır? 

Başka bir örnek: Genelkurmay Başkanını atamak... Hükümet bir tayin ve inhada bulun-
mamışsa, kimi atayacaktır? 

Nihayet, en aykırısını bir inceleyelim; bu aynı zamanda hem günceldir hem de yanlış ve 
hatta tehlikeli birtakım anlayışlara bugünlerde yol açmaktadır. 

Anayasanın 104 üncü maddesinin (b) bendi içerisinde "Türk Silahlı Kuvvetlerinin kulla
nılmasına karar vermek" diyor. Acele haller dışında, yani Meclisin çalışmakta bulunduğu nor
mal zamanlarda, tek başına icraî bir kararla böyle bir kuvvet kullanılmasına imkân var mı? 
Varsa, Anayasanın 92 nci maddesindeki Silahlı Kuvvetlerin kullanımına dair tartışmalar bura
da uzun uzun niye yapıldı? Birinci defasında bu yetki verilmedi, ikinci defasında tartışmalı 
biçimde bu yetki -hem de yanlış olarak- verildi. 

Eğer, 104 üncü maddenin (b) bendinde yazıldığı gibi, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin kulla
nılmasına karar vermek" tek başına Çankaya'nın yetkisinde olsaydı, o tartışmalar niçin yapıldı? 

Hükümet, eğer ikinci bir cephe açacaksa veya dışarıya asker gönderecekse, Türkiye'yi sa
vaşa sokacaksa, o yetki, aslında yanlış verilmiş bir yetkidir; bize göre keenlemyekündür, gayet 
dikkatli olması lazımdır. 

Demek ki, Çankaya, icranın yarısı değildir. Hem Çankaya icranın kaçta kaçı bilmem ama, 
muhakkak olan bir şey var ki, Çankaya, bugünkü sakiniyle, milletin dörtte biri bile değildir!.. 
(DYP sıralarından alkışlar) 
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Şimdi burada bu meseleye biraz girelim. Türkiye'nin iki tane sayın gazetecisi, Sayın özal'a 
-9 Aralık 1990 Pazar- soruyor: "önümüzdeki döneme ait bir planınız var mı?" Sayın özal 
cevap veriyor: "Bir defa, Anayasa değişmeden, bu söylediklerimin hiçbirisi olmaz". Soru: "Peki, 
ANAP bunu getirir mi?". Sayın özal: "ANAP niye getirsin? Onlar razı olursa, ANAP da razı 
olur. ANAP bile zorla 'Ben böyle istiyorum' diye çıkamaz." 

Şimdi buraya bir nokta koyalım; hatta, bir suçüstü durumunu birlikte tespit edelim. Bu, 
güya tarafsızlığa yeminli Çankaya'da oturan zatın ANAP adına beyanda bulunmasıdır; suçüs
tü bu. 

Şimdi, orada sizin adınıza konuştuğuna göre, siz de burada onun adına beni dinleyeceksi
niz. (Gülüşmeler) Karşılıklı vekâletiniz devam ediyor!.. 

Sayın özal, aynı gazetecilerle söyleşisinin biraz alt kısmında, bakın ne diyor: "Hayır, öbür
lerinin getirmesi lazım." Yani, bizim getirmemiz lazımmış! "Çünkü, aynı isteği onlar da yaptı
lar. Madem beni istemiyorsunuz, gelin 'hodri meydan' diyorum; kaçmayın" diyor. "Ne vakit 
seçim yapılacaksa, biz de kendimizi ortaya koyalım, seçime girelim. Ben biliyorum onların böyle 
bir kıvırttıklarını..." 

DEVLET BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Ankara) — Doğru. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Bunu tasdik etme! Ayıp olur, çok ayıp olur. 

"Kıvırtma" lafı, yakışıklı bir şey değil... 
DEVLET BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Ankara) — Doğru. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Yok, yok.M 

"Şimdi erken seçim isteyenler, eğer bunu kabul ederlerse, belki ileride bir şey olur". 

Sayın gazeteciler sormaya devam ediyor: "Peki, bize çok net bir şekilde, erken seçim için 
ne şartlar koyduğunuzu söyleyebilir misiniz?".. (ANAP sıralarından "Meclis karar verir" ses
leri) 

Seçim kararını siz verecek değilsiniz, Sayın özal verecek, o pazarlık halinde!.. 
Sayın özal'dan cevap: "tik önce Anayasanın değişmesi lazım. Milletvekili sayısı 600'e çı

karılmalı. Anayasada 20 yaşına basmış gençlerin rey vereceklerini yazmışız. Ben aslında 18'e 
basmışların rey vermesini istiyorum. Bir de, Cumhurbaşkanı doğrudan doğruya halk tarafın
dan seçilmeli". 

Soru: "Başka bir şey var mı?" Sayın özal, "Hayır, ana noktalar bunlar". 
Şimdi bakın, Sayın özal, erken seçime gitmek için, Anayasa değişikliği için ne istemiş; 

alt alta yazıp bakalım: 
Milletvekili sayısı 600'e çıkmalı. 
Seçmen yaşı 18'e inmeli. 
Cumhurbaşkanını halk seçmeli. 
Tamam mı? Evet. 
Bunları yapacak Anayasa değişikliği için yetersayınız yok; öyle mi? 
Evvela ben şunu söyleyeyim ki, bizim uzun zamandır söylediğimiz şey, hakikaten, millet

vekili sayısı 600'e çıkmalıdır ve bugünkü Türkiye, hakikaten, en ücra köşeye kadar daha iyi 
temsil edilmelidir. Zaten, 4S0 milletvekili, İSO senatörle 600'dü bu. Bence bu sayının çoğaltıl
mış olması, israf falan değildir. Türkiye'nin o kadar çok israfı var ki, bu israfı başka yerden 
karşılayıp, bu sayıyı 600'e çıkarmak lazımdır. 

Seçmen yaşının 18'e indirilmesine biz hep taraftar olduk. Yalnız, seçilme yaşının da 25'e 
indirilmesi taraftarıyız. Yani, 25 yaşındaki bir genç (kadın-erkek) milletvekili seçilebilsin. 
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ALÎ PINARBAŞI (Konya) — Hayhay... 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — ... Ve "Cumhurbaşkanını halk seçmeli.." 
Bizim uzun zamandır söyleyegeldiğimiz de budur. 
Şimdi bakalım: Sayın özal'ın ortaya koyduğu şeyler, zaten, bizim daha önceden beri orta

ya koyduğumuz şeylerdir; Sayın özal ortaya koyuyor değil, biz ortaya koyduk. Biz-siz meselesi 
değil, bunların hepsini bir kenara bırakıyorum, fşte, 60 arkadaşımla ben buradayım. Milletve
kili sayısını, gelin, 600'e çıkaralım. 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Onlarınki cebinde mi? 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Sizin reyiniz başkalarının cebinde! Ben, 60 arka

daşımla buradayım diyorum; 60 arkadaşım benim cebimde değil ki... (DYP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Milletvekili sayısı 600'e mi çıksın? Çıksın. Seçmen yaşı 18'e mi insin? tnsin. Cumhurbaş
kanını halk mı seçsin? Seçsin, tşte, eksiğinizi tamamlıyoruz. Aradığınız, Anayasayı değiştire
cek çoğunluk değil mi? Biz onu tamamlıyoruz. Gelin, Anayasayı değiştirelim. (DYP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — 1988'in Temmuzunda da söyledin; on
dan sonra da kapıdan çıktın, burada bulunmadın. (DYP sıralarından "otur yerine" sesleri, 
gürültüler) 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Canım, ben, bu teklifin sahibine buradan cevap 
veriyorum, millet huzurunda. Evet... Millet huzurunda... Onu oraya çıkaran sizlersiniz; sizle
rin de dinlemesi lazım diyorum. 

Şimdi bakın, noksanı biz tamamlıyoruz; gelin, Anayasayı değiştirelim. Peki sonra?.. Ne 
yapalım?.. Bunları yapalım. 

tş bununla bitmez. Şimdi, açın takvimlerinizi, 1991 senesinin Nisan ayının ilk pazar gü
nüne bakın, 7 Nisan tarihini göreceksiniz. Şimdi, bırakın "kaçtı"yı, "kıvırttı"yı, devlet lüga-
tına yakışmayan şeyleri, herkesin önünde sesleniyorum, hepinize sesleniyorum, Türk Milleti
nin önünde sesleniyorum: Gelin, 7 Nisan 1991 Pazar günü seçimi yenileyelim. (DYP ve SHP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) "Geç olur" diyorsanız, 24 Mart Pazar günü veya 31 Mart 
Pazar günü de olabilir.. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — 60 milletvekili ne zaman, nasıl oldunuz? 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — "Erken olur" diyorsanız, 5 Mayıs 1991 Pazar gü

nü, 12 Mayıs 1991 Pazar günü de olabilir... (DYP şıralarından alkışlar) Ama, ondan öteye git
meyin. 

Bu kadar kabadayılıktan sonra, evet "Anayasayı değiştirelim" mi diyorsunuz? Hayhay; 
eksiğinizi tamamlıyoruz, gelin, değiştirelim ve 5 Mayıs günü veya 12 Mayıs günü seçime gide
lim. Bu tarihlerin birisinde, hem Millet Meclisini yenileriz, hem Cumhurbaşkanını halka seçti
ririz, seçilme yaşını 25'e indiririz, seçme yaşını da 18'e indiririz. 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — "Baskın var" deyip kaçmayacaksınız 
ama... 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Mahallî seçimler de dahil mi? 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — 9 Aralık Pazar günü, bir gazetede Sayın Özal, 

"öyle bir seçime varım dedim; fakat ses çıkmadı" diyor. Ses nereden çıkmadı?! Bundan daha 
iyi ses olur mu? tşte buyurun, ses.:. (DYP sıralarından alkışlar) 
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Arkanızda halk yoktur... tçeride bulamadığınız itibarı, Frankfurter Allgemeine Zeitung 
veya Yunanistan'da aramayın; dışarıda maceralarda da aramayın! Ülke kan kaybediyor, zaman 
kaybediyor... Oturalım, Anayasanın -bu dediklerimiz de dahil- görüşülecek kısımlarını hep be
raber görüşelim; bu zamanın içerisine sığabilecek değişiklikleri karşılıklı yapalım. Seçim ka
nunlarında ıslah edilmesi gereken yerler varsa, önseçime varıncaya kadar, onları yerine getire
lim. Ama, rahat ve tarafsız bir ortamda memleketi seçime götürelim. Ülke, niçin hep koştur
maca şekilde seçim yapmaya gitsin? Seçimin amacı, ülkeye huzur ve istikrar getirmesidir. Şu 
veya bu partinin yararına göre zamanlanmaması, ülkenin çıkarları neyi gerektiriyorsa, ona gö
re icra edilmesi gerekir. Demokrasinin ve miltî egemenliğin bu ilk ve en kıymetli aracını heba 
etmeyelim. Onu Türkiyemizin menfaatlarına göre kullanalım. 

Tekrar ediyorum ve sözümü söylüyorum: İstediğiniz değişiklikleri aynen kabul ediyoruz. 
ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Mahallî seçimleri de birlikte yapalım. 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Mahallî seçimler de dahil mi? 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — tki sene sonrasına randevu veren gülünç teklifler

le değil, ciddî bir öneri ile karşınızdayız. 7 Nisan 1991 Pazar günü meydanlarda buluşalım, 
sandık başında buluşalım. Buradan grubunuzun oylarıyla Çankaya'ya taşınan Sayın özal'ı mah
cup etmeyin. Hodri meydan böyle olur. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) Hodri mey
dan, çıkmaz ayın son çarşambasında olmaz!.. Siz de kurtulursunuz, Sayın özal da kurtulur, 
millet de kurtulur, herkes kurtulur. 

Evet, beni dinleyen hepinize, Sayın Başkana, siz sayın milletvekillerine ve beni dinleyen 
bütün vatandaşlarıma, milletimiz için, memleketimiz için her kararın hayır getirmesini, bu büt
çenin de hayır getirmesini dileyerek, Cenab-ı Allah'ın milletimizin işlerini kolaylaştırmasını di
leyerek saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından ayakta alkışlar) 

BAŞKAN -- Teşekkür ederiz Sayın Demirel. 
Programımıza göre, öğleden evvelki görüşme süresinin dolmasına az bir zaman kalmıştır. 

Bir sonraki konuşmayı bölmemek için, saat 14.00'te, görüşmelere kaldığımız yerden devam et
mek üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 12.47 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN : İsmet Kaya Erdem 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Mustafa San gül (İstanbul) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 44 üncü Birleşiminin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

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

1. — 1991 Malî Yüt Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/752) (S. 
Sayısı : 488) (Devam) 

2. — 1989 Malî Yûı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplartna Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tizkeresi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/732, 3/1398) (S. Sayısı : 495) (Devam) 

3. — Katma Bütçeli idareler 1991 Malî Yûı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/753) (S. Sayısı : 489) (Devam) 

4. — 1989 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplartna Ait Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1989 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/733, 3/1399) (S. Sayısı ; 493) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Ülkü Güney'de. 
Buyurun Sayın Güney. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
muhterem milletvekilleri; 1991 malî yılı bütçesinin görüşülmekte olduğu şu günlerde sizlere şahsım 
ve Grubum adına en derin saygılarımı sunarak sözlerime başlamak istiyorum. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu vesile ile bizi televizyondan seyreden bütün vatandaşları
ma da saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, sözlerime başlamadan önce, bizden önce konuşan çok değerli 
liderimize cevap vermek istiyorum. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Senin de liderin değil mi? Çok güzel. 

ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Hepiniz burada dinlediniz ve bazı konuları duydunuz. Dik
katle not aldım ve şunu üzülerek ifade edeyim ki, gördüğüm şey, sayın liderde hiçbir şey değiş
memiş!.. Daha önce konuştuklarını, geçen seneki konuştuklarını bir şablon koyun çıkarın, ay
nen o konuştuklarını ifade ettiler. 

Biz çok şeyler bekliyorduk; alternatif modeller bekliyorduk, bütçe ile ilgili birtakım öne
riler bekliyorduk... Ne yazık ki, bunları göremedik. 
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Tenkitleri, sadece tenkit olarak yapmak kolaydır; ama önemli olan, olumlu ve biraz da 
insaflı tenkit yapmaktır. Yoksa tenkit yapmış olmak için tenkit yapmak, ne bize, ne Meclisimi
ze, ne de ülkemize bir şey kazandırır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, yapılan tenkitlerden bir kısmına şöyle bir göz atalım. Deniliyor 
ki : "Bu televizyon her zaman açılmalı, her zaman bu televizyon önünde memleket meseleleri 
tartışılmalı. Her zaman buraya konuları getirelim, tartışalım; millet bunu duysun." 

Biz bundan zaten kaçmadık ve kaçmıyoruz da; ama böyle karamsar tenkitlerle, böyle de
magojilerle ister televizyonu açın, ister başka bir basın-yayın organını açın, hiçbir yere vara
mayız. Biz, milletin önünde millete gerçekleri söylemek mecburiyetindeyiz. Demagoji yapmakla 
hiçbir yere varamayız. Doğruları söylemek mecburiyetindeyiz. Bunun yanında da alternatifler 
ortaya koymamız lazım. 

Bakınız, milletin gözünün içine bakarak buradan söylüyorlar : "Efendim, siz hiç fabrika 
yapmadınız. Bizim yaptığımız fabrikalarla idare ediyorsunuz" diyorlar; "Siz bu fabrikaların. 
sayesinde ihracatınızı artırdınız, 12 milyar dolara çıkarttınız" diyorlar. 

Peki, biz hiç fabrika yapmadık, siz aynı fabrikalarla 2 milyar, 3 milyar dolarlık ihracat 
yaparken, biz nasıl oldu da aynı fabrikalarla 12 milyar dolarlık ihracat yapabildik?!. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Soruyorum; bunu izah edebilecek bir arkadışımız var mı? 

Muhterem milletvekilleri, biz ne yaptık? Biz, o mevcut atıl fabrikaları çalışır hale getir
dik. Biz, o fabrikalarda üretimi artırdık. Biz, o fabrikaları kendi içlerinde üçe katladık. Nasıl 
yaptık? Size somut bir misal vereyim : Elazığ'da ferro-krom tesisleri var. Hepiniz biliyorsu
nuz, ferro-krom tesislerinin üretimi belli... 1980 öncesinde yaptığı üretim ve bundan dolayı yap
tığımız krom ihracatı belli... Bugün üç misline çıkmış... Nasıl üç misline çıktı? Götürüp oraya 
üç tane yeni fabrika kurmadık, üç tane yeni bina yapmadık... Oradaki insanlarımızı daha iyi 
çalıştırdık, orada üretimi artırmak ve üretimi katlamak için gayret gösterdik; diğer bir deyişle, 
o fabrikayı fonksiyonel hale getirdik. Kötü mü yaptık? Akılcı yatırım budur. Yoksa, "Efen
dim, ben şuraya fabrika yaptım, buraya fabrika yaptım..." Aslında, bunları söylemeyecektim. 
1980 öncesi bir çok fabrikalar yapıldı, hepiniz biliyorsunuz, kendi yörelerinizde çok temeller 
atıldı, biz birçok kaba bina teslim aldık. Bunların sonucunda ne oldu? Ülkenin milyarları, ül
kenin geliri, toprağa gömüldü, ama biz mevcudun kapasitesini artırdık ve bunu da üretime verdik. 
Bununla övünüyoruz, kıvanç duyuyoruz. 

HALİL ÇULHAOĞLU (tzmir) — Eleştirilere Başbakan cevap versin, sen bütçe üzerinde 
konuş. 

ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Efendim 6 milyar dolar borç almamız lazımmış... 
Bizim 6 milyar dolar borç almaya ihtiyacımız yok. Bütçe rakamlarını iyi tetkik edenler 

göreceklerdir; 1990 itibariyle bizim 18 milyar ithalatımız, 12 milyar 360 milyon dolar ihracatı
mız var. Turizm gelirlerimiz ve işçi dövizlerimiz 5 milyar dolar civarında. Bunları bir kenara 
bırakın; sadece Merkez Bankasında 10 milyarın üzerinde hazır paramız var. Zamanınızda böy
le bir imkân var mıydı, soruyorum size? Niçin borç alacakmışız? 

Borçlara gelince... Borçlar bizim mi? Borçlar, sizin zamanınızda aldığınız paraların kat-
lanmasıyla 40-50 milyar dolara geldi. Onun taksitlerini de tıkır tıkır hiç aksatmadan ödüyo
ruz; sonuna kadar da ödeyeceğiz. 
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Evet, Zonguldak'ta grev var; 50 bin işçimiz grev yapıyor. Biz, alınteri döken, kazma salla
yan, çalışan insanın yanında olan bir iktidarız. Biz, onların karşısında değiliz; ama siz, yangın 
çıktığı zaman, ülkede yangına su ile değil, benzinle gitme alışkanlıklarınızı bir kenara bırakın; 
bizim onlarla uzlaşmamıza yardım edin. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bakınız, rakam telaffuz etmeyecektim, ama mecbur kaldığım zaman ediyorum. Biz bu
gün söylüyoruz, toprak üstünde çalışana 1 milyon 600 bin lira, toprak altında çalışana 2 mil
yonun üzerinde para teklif ediyoruz. 

M. CEVDET SELVt (Eskişehir) — Yevmiyesi ne, günlüğü ne? 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Bununla da kalmıyoruz, "Diyaloga açığız, gelin birlikte 

konuşalım" diyoruz. 

M. CEVDET SELVt (Eskişehir) — Kandırmak için çağırıyorsun! Gelir mi? 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Hepinizin vicdanına sesleniyorum; bir iktidar, bugünkü im

kânlarının azamisini kullanarak ve bunun yanında da, "Biz her türlü diyaloga, her türlü otu
ruma, her türlü anlaşmaya hazırız" derse, bunun yanlışı nerededir, bize izah eder misiniz? 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Güney, yetkili kim; bu konuda sendika kiminle gö
rüşecek? 

ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Sayın Maliye Bakanımız burada 1980 öncesi ile 1980 ve 
1990 arasında Yunanistan ile Türkiye'nin durumunu mukayese etti. Kötü mü etti? Bunu dili
mize doladık. Ben iftihar ettim ve buradaki bütün milletvekili arkadaşlarımın iftihar etmesini 
ve bunu alkışlamasını bekledim, ama maalesef bunu göremedim. Ne olmuş; olan ne? Efen
dim, 1980'de Yunanistan'a giden turist sayısına oranla bize gelen turist sayısı onların onda biri 
imiş. Yine 1980 yılında biz onların ihracatının yarısı kadar ihracat yapıyormuşuz. Peki, bugün 
ne olmuş? Biz, eğer bugün onların ihracatını yakalamışsak, hatta biraz da geçmişsek kötü mü 
yapmışız? Biz, onların getirdiği kadar turisti ülkemize çekebilmişsek, o kadar turistimiz ol
muşsa ve bunun sayısını da giderek artınyorsak, yanlış bir şey mi yapmışız? Bu mukayeseden 
kıvanç duyulmayacak yer neresidir? Bana, bunu lütfen açıklayınız. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, yine bize söylüyorlar, "Milletin karşısına çıkın, milletin karşısı
na gidin." 

Çok şey unutuluyor, dikkat edin, Anavatan Partisi iktidar olduğundan beri en çok mille
tin karşısına giden -referandumlarıyla, seçimleriyle, erken seçimleriyle- bir partidir. Biz, hiçbir 
zaman milletin karşısına gitmekten, sandığa gitmekten kaçan bir parti olmadık, olmamız da 
mümkün değil. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — öyleyse, hadi erken seçime gidelim. 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Siz, bunu 26 Mart Mahallî Seçimlerinden sonra da söyledi

niz. Bir ara dilinize dolamıştınız; ama 3 haziran seçimleri, 19 ağustos mahallî seçimleri geldiği 
zaman, birdenbire rotayı değiştirdiniz. O zaman burada sayın liderleri ifade ediyorlardı : "işte 
yüzde 22.75, yüzde 23.50" falan gibi birtakım rakamlar... "Bununla mı gidip, bununla mı ge
leceksiniz?" Yok efendim, "Yüzde 22 değil de 21.75; yüzde 23" gibi laflar ediyorlardı... Bıra
kınız onları, aldığınız yüzde 8'e bakın! Biz, bunu söylemekten usandık; ama artık söylemeye
ceğiz. Çünkü, anlamıyorsunuz, size anlatamıyoruz bunu. 
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RIZA YILMAZ (Ankara) — Haydi erken seçime gidelim. 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, diğer bir husus da, "Efendim, 

bizim zamanımızda sağlık şöyleydi, böyleydi; şimdi şu kadar hastaya bu kadar doktor düşü
yor, hastanelerdeki yatak sayısı bu." tnsaf edin bari... Bizim dönemimizdi 1980 öncesiyle mu
kayese edildiği zaman, hele Türkiye'deki yüzde 2,4 nüfus artışını da hesaba kattığınız zaman, 
biz, o zamanki eksikliklerin yüzde 100'üne yakınını tamamlamışız, o zamanki oranların yüzde 
100'ünün üzerine çıkmışız. Bununla, eksiğimiz yok mudur? Vardır. Sağlık konusunda eksikle
rimizi kabul ediyoruz. Hepinizin bildiği gibi, sağlık, Cumhuriyet devrinden beri problemleriy
le gelen bir olgudur; bu alanda büyük sıkıntılar vardır. Sağlık, büyük paralar isteyen, büyük 
yatırımlar isteyen ve her şeyden evvel millî politikalar isteyen bir sektördür. Bu bakımdan ek
siklerimiz vardır; ama 1980 öncesiyle mukayese ettiğiniz zaman, bizim 1980'den geride oldu
ğumuzu iddia ederseniz, inanın ki haksızlık etmiş olursunuz. 

Bazen öğrenciler imtihana girdiklerinde çok iyi bildikleri sorular sorulur... Sayın liderim 
beni bağışlasınlar, kendileri "GAP yapıldı; ama Bayburt'a ne yapıldı?" gibi bir laf ettiler. Ge
çen seneki bütçe konuşmamda Bayburtla ilgili konuşma yapmıştım; ama inanın, bu sene hiç 
böyle bir niyetim yoktu; ama böyle bir pası da alınca, cevap verememezlik edemedim. Hepini
zin affına sığınarak bu konuda bir şeyler söylemek istiyorum ve buradan bütün vatandaşları
ma, bütün hemşerilerime haykırıyorum : 1980'e kadar Bayburt'umuza hiçbir şey yapılmamış
tır, hiçbir iktidar bir şey yapmamıştır. Ne buldum? tki tane fabrika... Ama nasıl fabrika? Biri 
-vatandaş alay ediyor- "Kesici alet fabrikası" diye bir levha, birtakım yarım kalmış binalar; 
diğeri de, inşaatı yarım kalmış bir et kombinası. Bula bula bunu bulduk, başka bir şey yok! 
Sen 1983'e kadar bunu bulabildin... Peki bugün ne haldesin? Sıkı durun, söylüyorum : Bugün 
Bayburt'ta o yarım kalan kombina ihale edilmiş ve fonksiyonel hale geçirilmiştir, ANAP İkti
darı sayesinde. 

Muhterem arkadaşlarım, gene Bayburt'ta bugün Köy-Teks bir fabrika kuruyor. Bunun ya
nında 1930'lu yıllardan kalmış, kışın aşamadığımız, o "önemli" dediğimiz transit yolu, bu
gün Türkiye'nin en uzun karayolu tünelini de içine alarak modern bir şekilde açılarak tama
men aziz milletimizin istifadesine sunulmuştur. Bunun ötesinde yüksekokul, Anadolu liseleri, 
kapalı spor salonu, tam teşekküllü hastane gene bizim dönemimizde geldi, bunu iftiharla söy
lüyorum. Bu, sadece kendi yöremdeki bir yatırımdır, yapılanlardır. İnanıyorum ki, diğer yöre
lere de aynı oranda, aynı şekilde hizmet götürülmüştür ve götürülmeye devam edecektir... 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 10 yılda yaptıklarınız bunlar mı? Bunları mı gururla 
söylüyorsunuz, "Yaptık" diye?.. 

ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Ben on yılda yaptıklarımı gururla söylüyorum, sizler 20-30 
yılda hiç yapmadığınızı gene gelip burada gururla, demagoji ile anlatmak istiyorsunuz! Ara
mızdaki fark bu işte. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Demagojiyi siz yapıyorsunuz. 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Muhterem milletvekilleri, şeker fabrikaları için bize sual 

soruldu, ayrıca "Efendim, şeker fabrikaları yapıyorsunuz, bunlara para yatırdınız mı, bunlara 
para ayırdınız mı?" deniliyor. O zaman size ben çok çarpıcı bir misal vereyim, burada her za
man söyleniyor; ama gene söylemek mecburiyetinde kaldım, Kars Şeker Fabrikası... 1976 yı
lında büyük bir tören, büyük bir levha yapılıyor; ama arsası satın alınmamış. Aradan yıllar 
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geçiyor, iktidarımız dönemine geliyor ve 1990 yılında arsası satın alınmış olarak temeli atılı
yor. 1990 yılı rakamlarıyla 20 milyar lira para harcanıyor. Bu fabrika 1991 yılı için 30 milyar 
lira daha harcanarak, 16 ay içinde tamamlanmak üzere. Bununla iftihar edelim mi, etmeyelim mi? 

Efendim, Yozgat fabrikası, Çorum fabrikası; rakam mı istiyorsunuz? Verelim : Çorum şe
ker fabrikasına 25 milyar lira, 1991 için ayrılan ödenek; Yozgat şeker fabrikasına 22 milyar lira, 
ayrılan para. 

Şimdi, şunu açıkça ifade edelim ve şunu açıkça ortaya koyalım : Burada, gelip milletin 
gözünün içine bakarak, hep o eski plakları tekrarlamaktan, o eskileri ortaya atmaktan kimse 
bir şey kazanamaz, ülke bir şey kazanamaz. Geliniz, olumlu tenkitler yapınız; geliniz, iyi yap
tığımız şeylere siz de, iyi yapıyorsunuz deyiniz, bizi teşvik ediniz. Yoksa, her şey kötüdür deyip, 
her şeyi kapkara göstermekle bu ülkeye, bu vatana hiçbir şey kazandıranlayız. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Kırşehir'i söylemediniz. 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 1991 yılı bütçesi hakkında, sizlere 

kısa bir bilgi vererek, bu bütçeyle neler yapacağımızı, bu bütçeyle nereye varacağımızı ve bu 
bütçenin ana hedeflerinin neler olduğunu ifade etmek istiyorum. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Bu bütçeyle seçime varabilecek misiniz? 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Muhterem milletvekilleri, 1991 bütçesinin genel ve katma 

bütçeli kuruluşlara tahsis edilecek ödenek toplamı 104 trilyon 200 milyar liradır. 1991 konsoli
de bütçe tasarısından personel harcamalarına 36 trilyon, diğer cari harcamalara 12 trilyon 850 
milyar, yatırım harcamalarına 14 trilyon 600 milyar, transfer harcamalarına da 41 trilyon 280 
milyar Ura ayrılmıştır. Diğer bir ifadeyle, 1991 malî yılı bütçesinin yüzde 34'ü personel harca
malarına, yüzde 12'si cari harcamalara, yüzde 14'ü yatırım harcamalarına, yüzde 39'u da transfer 
harcamalarına ayrılmıştır. Bu ödeneklerimizi 1990 yılı ile karşılaştırdığımızda, personel öde
neklerinin yüzde 80, diğer cari harcamaların yüzde 70, yatırım ödeneklerinin yüzde 49, trans
fer ödeneklerinin de yüzde 52 oranında arttığını memnuniyetle müşahede etmekteyiz. 

Konsolide bütçe gelir hedeflerimize bir göz attığımızda, 1991 malî yılında toplam bütçe 
gelirlerinin 84 trilyon 130 milyar liraya ulaşacağı tahmin edilmektedir. Konsolide bütçe gelirle
rinin dağılımı şöyle: 

Vergi gelirleri 69 trilyon 950 milyar, vergi dışı gelirler 7 trilyon 280 milyar, özel gelirler 
ve fonlar 6 trilyon 136 milyar, katma bütçe gelirleri 770 milyar lira olarak hesaplanmıştır. 

Hepinizin dikkatini çektiği üzere, 1991 bütçesi bir personel, sağlık ve eğitim bütçesidir; 
ama burada yine yanlış ifade edildi; bu bütçe yalnız sağlık ve eğitim bütçesi değildir, sağlık 
ve eğitime ağırlık vermiş bir bütçedir. Bütçemizin bu önemli iki konuya ağırlık vermesinden 
de kıvanç duyuyoruz. Bundan siz de kıvanç duymalısınız. Çünkü, ülkemizde en önemli ve ül
kemizde asgarî müştereklerde konsensüs sağlayabileceğimiz iki sektör, eğitim ve sağlıktır.. Hü
kümetimiz, yerinde almış olduğu bir kararla, bu iki sektöre ağırlık vermiştir. Nasıl vermiştir? 

Bütçemizin yüzde 23'ü sağlık ve eğitime ayrılmıştır. Bu paraya ek taşıt alım vergisi, akar
yakıt tüketim vergisi dahil değildir. Eğer onları da ilave ederseniz, bu rakamların çok daha yük
seleceğini tehmin edersiniz. 
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Sağlığa ayrılan oran yüzde 4,2Mir. Bu oran, Cumhuriyet tarihinin sağlığa ayırdığı en yük
sek orandır. Bununla da iftihar ediyoruz. Ayrıca, demin ifade ettiğim gibi, buna, eğitim vergi
si, sağlık vergisi, ek taşıt alım vergisi ve bir de akaryakıt tüketim vergisi dahil değildir. 

Sağlık için ayırmış olduğumuz paranın nispetine gelince : Bu nispet yeterli midir, yetersiz 
midir, bu tartışılabilir; ama bütçemizin kıt imkânları içerisinde bu kadar yüksek bir rakam ay
rılması, sağlığa verdiğimiz ehemmiyetin bir delilidir. Burada, özellikle şunu ifade etmek istiyo
rum : Aslında sağlığa yüzde 4 değil, yüzde 40'da ayırsanız, sağlıkla ilgili şikâyetler bitmez. 
Çünkü, sağlıkla ilgili şikâyetler, temel bir sağlık politikasıyla -daha güzel bir ifadeyle- yani millî 
bir sağlık politikasıyla yürütülmelidir; şahsî kanaatim budur. 

Geliniz, asgarî müştereklerde birleşelim. Sağlık politikamızı, millî bir sağlık politikası olarak, 
bu ayrılan parayı da üstüne koyarak, sıfırdan başlayarak, en rasyonel şekilde, en iyi şekilde 
uygulamanın gayreti içerisine düşelim. Sağlığa ayrılan bu para, hiçbir şey yapar veya yapmaya
bilir; ama biz sadece bu parayla değil, aynı zamanda sağlık politikamızda sağlam temellere 
oturmak için birtakım hazırlıklar yaptık. Yakında bu hazırlıkları Yüce Milletimizin, Yüce Par
lamentomuzun önüne getireceğiz. 

Hepinizin bildiği gibi, sağlık, son derece pahalı bir sektördür. Sağlık hizmetinin karşılığı, 
parası olandan alınmak mecburiyetindedir. Parası olmayan konusunda ise, gelişmiş olan ülke
lerde olduğu gibi, bizim de aynı yöntemleri tatbik ederek, genel sağlık sigortasına geçmek mec
buriyetimiz vardır. 

Burada özellikle ve önemle şunu anlatmak istiyorum : Genel sağlık sigortası çok büyük 
paraya baliğ bir iştir; bunu söyleyeceksiniz, biz de buna katılıyoruz; ama, bugün veya yarın, 
eninde sonunda genel sağlık sigortasına bu ülke de, gelişmiş ülkeler gibi, gitmek mecburiyetin
dedir. Bunun için biz, genel sağlık sigortasını akılcı ve bilimsel bir yolla; pilot bölgelerden baş
lamak suretiyle uygulayacağız. Bu pilot bölgelerdeki uygulamalarımıza göre, bunu ülke sathı
na yayacağız ve bu ülke sathına yayılma, birden bire, hiçbir şeyi yapmamak şeklinde değil, her 
şeyi yavaş yavaş, bilerek yapmak şeklinde tecelli edecektir. Sağlık politikamızdaki temel hede
fimiz budur. Tabiî, bunun ötesinde, bu 1991 yılında ayrılmış olan yüksek payla da, gerek sağ
lık mensuplarımızın ve gerekse hastanelerimizin kalitesini ve kantitesini yükselteceğiz; mutla
ka geçen seneden daha iyi olacaklardır. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sağlık sigortası? 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Sayın arkadaşım, sağlık sigortası hakkındaki açıklamayı 

yeterince yaptım kanısındayım; ama yine de genel sağlık sigortası için kısaca şunu söyleyebili
rim : Sağlık sigortası için ödeme gücü olmayanlardan kimsenin bir şey alacağı yok başlayaca
ğımız pilot bölgede de. Burada devletin fonlan var, devletin katkısı var. Bunu, burada özellikle 
belirtmek istiyorum. Genel sağlık sigortası için, devletin fonları ve devletin katkısından yar
dım alacağız. Bunun, başka türlü çözümü yoktur. Aksi halde, ne yaparsanız yapın, hastanele
rin önündeki yığılmaları önleyemezsiniz. Vatandaşla hekimler arasındaki bu parasal meseleyi 
mutlaka kaldırmamız lazım. Bunu ileri ülkeler yapmış ve başarmışlar; biz de bunu yapmak 
mecburiyetindeyiz. 

İRFAN DEMÎRALP (Samsun) — Bağ-Kur, sigortalıların ilaçlarını vermiyor. 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Bizim değerli hekimlerimiz, fedakâr hekimlerimiz, canla 

başla hastanelerinde veya sağlık ocaklarında, en ücra yerlerde çalışırken; artık, sağlık konu-
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sunda vatandaşla para alışverişinde bulunmasınlar istiyoruz ve bunun sonu da buna gidecek
tir. Dünya bunu yapıyor, biz de bunu uygulayacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, genel bütçeden millî eğitime ayrılan pay yüzde 18,8'dir. Demin 
arz ettiğim gibi, buna ek, Taşıt Alım Vergisi, Akatyakıt Tüketim Vergisi ve bir de eğitim ve 
sağlıktan ayrılan vergi ve fonlar dahil değildir. Eğer bunları da ilave edersek, bu rakamın yüz
de 18'lerin çok. üzerine çıkacağını takdir edersiniz. 

Burada, özellikle vurgulamak istediğim bir şey vardır : Üniversitelerimize genel bütçeden 
ayrılan para, yüzde 4,8 civarındadır. Bu, Cumhuriyet tarihinde, üniversitelerimize aynlan en 
yüksek paydır, inanıyorum ki, bu para üniversitelerimizde eğitimde olduğu kadar, araştırma
larda da kullanılacak ve bu üniversitelerimizin gelişmesine büyük bir katkıda bulunulacaktır. 

Yine, bu sene uyguladığımız bir yöntemle, üniversitelerimize Geliştirme ve Destekleme Fo
nundan 3 trilyon liranın üzerinde yardım yapılacaktır. Bu da, üniversitelerimizin gelişmesine 
ve bilimsel araştırmalarına katkıda bulunacaktır. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 1990 yılı ödemeler dengesine bir göz attığımızda, 
1980'lerde 7 milyar dolayında ithalat yapan, 3 milyar 500 milyon dolayında ihracat yapan, 3 
milyar SOO milyon dolayında fark bırakan bir ekonomimiz vardı; bugün, yani 1990'larda 18 
milyar 535 milyon ithalat, 12 milyar 360 milyon dolarlık ihracat yapan bir Türkiye haline gel
dik. Demin de arz ettiğim gibi, bu aradaki fark, yani 6 milyar 172 milyon dolarlık fark, işçi 
dövizi ve turizm gelirleriyle karşılanacaktır. 

Burada, özellikle vurgulamak istediğim bir şey var. 1980'den Önce 3,5 milyon dolarlık ih
racatımız içinde... 

ALt ESER (Samsun) — Milyar, milyon değil. 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Bunun içinde en çok kalem, tarım ürünleriydi; yüzde 70 

- yüzde 80 arasında. Halbuki bugün, ihracatımızın yüzde 80'i, aynen gelişmiş ülkelerde olduğu 
gibi, endüstri mamulleridir. Bununla da kıvanç duyuyoruz. 

İRFAN DEMtRALP (Samsun) — Emeklilerin maaşlarına bir gel bakalım, bırak onları. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim, dinleyelim; karşılıklı konuşmayalım efendim. 
Buyurun. 

ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Söz insicamımı bozmak için çalışmayınız. 
İRFAN DEMtRALP (Samsun) — Onlar hikâye, hikâye. 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — 1970'li yıllarda ilgili ihracatımıza bir göz attığımızda, bazı 

ilginç gerçekleri de burada vurgulamak istiyorum. Somut bir örnek vereceğim. 1978'de ihraca
tımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 49,7, 1980'de yüzde 36,8, 1989'da ise yüzde 73,8'e ulaş
mıştır. tşin daha da ilginç yönü, 1978 yılında ihracat gelirinin yüzde 45,6'sı ham petrol ithala
tına giderken, bu oran 1980'de yüzde 100'ün üzerine çıkmış, diğer bir ifadeyle gelirin ham pet
rol ithalatını karşılaması mümkün olmamıştır. Dikkat ediniz, bugün ise ihracatımızın sadece 
beşte biriyle ham petrol ithalatını gerçekleştirmekteyiz; aradaki farkı Yüce Meclisimizin ıttı
laına sunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi, 26 Mart 1989 mahallî seçimlerinde bele
diyeleri kaybettik. Belediyeleri kazanan muhalefet partilerinin bu belediyelerde yaptıklarını, 
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bu belediyelerdeki uygulamalarını kısaca anlatmak istiyorum; bunu, sizin ve aziz milletimizin 
hatıralarını tekrarlaması bakımından önemli görüyorum. 

26 Mart mahallî seçimlerinden önce şikâyetleri neydi? "Belediyelerde yolsuzluk var, hır
sızlık var, gelirsek bunların üstünden silindir gibi geçeceğiz, hepsini ortaya çıkaracağız." 

İRFAN DEMtRALP (Samsun) — Gelin de geçelim, haydi. 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Neydi? Tapu tahsis belgeleri neymiş? Nereden çıktı bu tapu 

tahsis belgeleri? Millete birtakım kâğıtlar veriyorsunuz, bunları tapu diye yutturuyorsunuz" 
demiyor muydunuz? 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Doğru değil miydi yani? 200 bin tane tapu verdik Ankara'
da, gerçek tapu. 

ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Bakalım... Şu garip tecelliye bakınız ki, birbuçuk seneyi 
geçen süre içerisinde ANAP dönemi belediyeleriyle ilgili yolsuzluk iddialarında hiçbir ciddî 
somut delil ortaya konulamamıştır. Bugün de en çok övündükleri, bizden öğrendikleri, tapu 
tahsis belgeleridir. Zamanında, bu belgelerin hiçbir işe yaramadığını ve kâğıt parçası olduğunu 
iddia edenlerin bu çelişkili durumunu izah etmek mümkün değildir; ama ne derseniz deyin, 
vatandaşımız durumu artık görüyor, anlıyor, değerlendiriyor. Nasıl mı değerlendiriyor? Somut 
misal mi istiyorsunuz? tşte 3 haziran, işte 19 ağustos. 

HtLMÎ ZtYA POSTACI (Aydın) — tşte 26 mart!.. 
İRFAN DEMtRALP (Samsun) — Şaklabanlık bu... 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Muhterem milletvekilleri, yine bir iddia : Muhalefet lider

leri hep ağızlarına dolamışlar : "İktidar, belediyelerin ellerini kollarını bağlıyor, belediyelere 
para vermiyor; bu sebeplerle, bu belediyeler iş yapmıyor..." 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Yalan mı, yalan mı? 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Biz bu mesnetsiz iddialar karşısında uzun süre sesimizi çı

karmadık. Belediyelerimize para verip vermediğimizin ortaya çıkabilmesi için biraz süre geç
mesini bekledik. Şimdi, yalan mı söylüyoruz, doğru mu söylüyoruz? Yalan mı söylendi, doğru 
mu söylendi? önümdeki devletin resmî rakamlarına göre bir bakalım. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Allah çarpar, yalan söyleme. 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Şimdi sizlere, sadece birkaç belediyeye 26 majt öncesi ve 

sonrası aynı süre içerisinde -dikkat edin, aynı süre içinde, 20 ayda- verilen paraları açıklamak 
istiyorum. 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Enflasyonu düşeceksin... 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Ankara Anakent Belediyesi 26 Mart öncesi, 20 ay içerisin

de : 173 milyar 854 milyon lira. 26 Mart 1989'dan sonra, yine aynı süre içerisinde, 20 ay içeri
sinde ödenen miktar 356 milyar 379 milyon lira. 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Enflasyon ne kadar, onu söyle. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Bayburt'a ne verdiniz? 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Oraya da geleceğim. 
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tstanbul Anakent Belediyesi : Seçim öncesi, aynı süre içerisinde 435 milyar 842 milyon 
lira. Yine, seçim sonrası tstanbul Anakent Belediyesine ödenen : 866 milyar 577 milyon lira. 

tzmir : Seçim öncesi, 56 milyar 516 milyon lira; seçim sonrası, 121 milyar 866 milyon lira. 
Daha okuyayım mı? Liste çok uzun. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Devam et, devam et. 

ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Şimdi, değerlendirmeyi birlikte yapalım, ANAP Hüküme
ti bunları vermiş mi vermemiş mi? Devletin resmî rakamları "vermiş" diyor. Peki bu paralar 
ne olmuş? Şimdi oraya gelelim, tşin can alıcı noktası orada. ANAP Hükümeti bu paraları ver
miş mi vermemiş mi? ANAP Hükümeti bu paralan tıkır tıkır vermiş, ödemiş. 

TUFAN DOĞU (Muğla) — O bahşiş değil, hak o, hak. 

ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Peki, bu paralar nerede? Şimdi vatandaş soruyor : Bu ka
dar parayı ne yaptınız? Ne kadarını yatırıma harcadınız? Yatırıma harcandı ise, nerede? Üste
lik, biz belediyelerin bizde olduğu süre içerisinde altyapıya ehemmiyet verdik ve daha çok alt
yapı hizmetleri götürdük, toprak altındaki işleri yaptık, pek göze görünen işleri yapmadık. Hal
buki şimdiki şanslı belediyeler, eğer bu paraları ciddî yatırımlara harcamış olsalardı, o zaman 
toprak üstünde bütün herkesin görebileceği yatırımları yaptıklarını rahatlıkla görecektik, ya
şayacaktık, öğrenecektik. Bunların hiçbiri ortada yok. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Bırak şimdi yahu, kendin de inanmıyorsun söylediklerine. 

ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Peki, bu paralar ne oldu; bunu soruyoruz. (ANAP sırala
rından "Ne oldu?" sesleri) 

Ne mi oldu?.. İsterseniz izah edeyim. 50 kişilik yere 500 yandaş alındı, en yüksek para 
verildi : "Gel bakalım, bizden", en yüksek para verildi; "Gel bakalım, bizden" denildi, kad
rolar şişirildi; ama vatandaşa hiçbir hizmet götürülmedi. Bunun aksini iddia eden var mı arka
daşlar? (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Ayıp, yakışmıyor. 

İBRAHtM TEZ (Ankara) — Bir siyasî partinin grup başkanvekilisin, yalan söylüyorsun. 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Ne kadar kestiniz, onu söyle. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim... 

ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Ne söylerseniz söyleyin... Ne söylerseniz söyleyin, bakın, 
biz burada konuşurken istediğiniz kadar söz atın, benim söz insicamımı bozamazsınız; ama 
sizler burada konuşurken, bizler gayet rahat dinledik. Eğer benim söylediklerimde, rakamlar
da yanlış varsa, kürsü burada, açık; buyurun, gelin, cevap verin. (Gürültüler) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Yalan söylüyorsunuz. 

ÜLKÜ GÖKALP GÜNEY (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu konu açıl
mışken, size, özellikle SHP'li belediyelerin yaptığı çifte satandartlardan bir misal vermek is
tiyorum. 

Hepinizin bildiği gibi, İstanbul'da Adalar Belediyesi, Anavatan Partili bir belediye başka
nının yönetimindedir. Demin rakamları okudum; tstanbul Belediyesine verdiğimiz paraları bi
liyorsunuz... Dikkat edin; bugüne kadar Adalar Belediyesine, tstanbul Anakent Belediyesinden 
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bir tek kuruş yardım yapılmamıştır. Bunun yanı sıra, oradaki 200 işçi bugün maaşını alama
maktadır. Bunu nasıl izah edeceksiniz? 

Muhterem arkadaşlarım, Aziz Türk Milleti... 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Ve Bayburtlular!.. 
BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etmeyelim. 
ÜLKÜ GÖKALP GÜNEY (Devamla) — Milletimiz ne istediğini çok iyi biliyor, onlar da 

çok iyi biliyorlar. Milletimizin, örf ve ananelerini, vasıflarını, vefasını çok iyi bilmeliyiz ve mil
leti çok iyi tanımalıyız, özellikle, bu milletin, kendisini kötü idare edenleri, eskiden sabıkası 
bulunanları asla affetmediğini, bu millet çok iyi biliyor. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) Bunlar ne kılığa bürünürlerse bürünsünler, bunlar "Biz kendimizi yeniledik, vitrinle
ri değiştirdik, mankenleri değiştirdik..." ne derlerse desinler, bu millet herkesi, her şeyi çok 
iyi tanıyor. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, burada biraz da memurlarımızdan ve ücretlilerden söz etmek 
istiyorum. 

Muhalefet sıralarında oturan arkadaşlar, deminden beri bu suali soruyorlar bana. Şimdi 
size açık kalplilikle ifade etmek istiyorum, bugün 1991 bütçesinden memurlarımıza ilk altı ay 
için yüzde 20-30 arasında bir zam, diğer bir tabirle, para artışı getirdik; yani memurlarımız 
1 Ocak 1991 tarihi itibariyle yüzde 20 ila yüzde 30 arasında daha fazla ücret alacaklardır. (SHP 
ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar!..) 

Alkışlamak mecburiyetindesiniz... 

BAŞKAN — Dinleyelim lütfen. 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Ayrıca, hazırladığımız ve kısa bir süre içerisinde Meclise 

sunacağımız bir kanunla da, özellikle az ücret alanların maaşlarında, vergilerden yapacağımız 
düşüşle, yüzde 8 ila 10 oranında bir iyileştirme yapacağımızı burada ifade etmekten büyük bir 
sevinç duymaktayım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 

Sayın milletvekilleri, ne derseniz deyin, ne şekilde itiraz ederseniz edin, yarınlar, iyinin, 
güzelin, doğrunun ve demokrasi içinde faziletle hizmet veren çağdaş kadrolarındır. Biz, bu kad
ronun mensupları olarak, faziletli hizmet çizgisinden geldik ve bu çizgide yürüyoruz. Anava
tan Partisi, siyasî hırs ve siyasî kin güdenlerin partisi değildir; aksine, saygının, sevginin, hiz
met aşkının partisidir. Biz, daima vicdanın, aklın ve ilmin hâkimiyetine inandık ve inanıyoruz. 

1991 yılı bütçesi, bu inançlarımızın Anavatan Partisinin hizmet felsefesinin bir belgesidir. 
Bu nedenle, bütçeye Anavatan Partisi Grubu olarak müspet oy vereceğiz. Bu bütçenin, devleti
mize, aziz milletimize hayırlı hizmet vermesini diliyor, muhterem heyetinizi en derin saygıla
rımla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Güney. 
Şimdi söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına ikinci konuşmayı yapacak olan Sayın Onural 

Şeref Bozkurt'ta, buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Sayın Başkan, say

gıdeğer milletvekilleri; 1991 malî yılı konsolide bütçe tasarısı üzerinde Anavatan Partisinin gö
rüşlerini arz etmeye devam etmek üzere huzurunuzdayım. Yüce Meclisi, şahsım ve Grubum 
adına saygı ile selamlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, izninizle dünyanın genel görünümü ve Türkiye'nin bu tablodaki 
yerine kısaca değinmek suretiyle sözlerime başlamak istiyorum. 1989 yılının ikinci yarısından 
günümüze kadar uzanan dönem, hiç kuşkusuz, Avrupa ve dünya tarihinin en önemli köşe baş
larından birisini teşkil etmektedir. Gerçekten, bu dönemde, çoğu, birtakım zorlamalarla kuru
lan, gerek özgürlükler ve gerekse maddî refah açısından halklarının beklentilerini karşılamak
ta fevkalade yetersiz kalan komünist rejimler, birbiri ardı sıra yıkılmış ve Orta ve Doğu Avru
pa'da baş döndürücü bir hızla gelişmekte olan köklü değişiklikler yaşanmaktadır. Bu değişik
liklerin belirgin niteliği, uzun yıllardır merkezî planlama ile yönetilen bu ülkelerde, serbest pi
yasa ekonomisini esas alan bir yapılanmanın tercih edilir olmasıdır. Üstelik işin ilginç yanı, 
kendi ölçeğimizle sekiz, on yıl önce başlatılan ve o günlerde ve hatta halen bugün dahi pekçok 
siyasinin ve siyasî partinin karşı çıktığı uygulamaların, Orta ve Doğu Avrupada, Türkiye ör
nek alınarak uygulanmak istenmesidir. Daha birkaç gün önce televizyonda yayınlanan bir prog
ramda, bir Doğu Avrupa ülkesi devlet başkanının sözleri, sanırım hepimizin kulaklarında çın
lamaktadır. Anavatan Partisi olarak bu gelişmeden kıvanç ve övünç duyduğumu burada ifade 
etmeme, sanırım müsaade edilir. 

Değerli milletvekilleri, 1990 yılında yaşanan ve tüm dünyada kıvanç yaratan bir başka ge
lişme de, geçtiğimiz ay Paris'te yapılan ve üç belgenin imzalanmasıyla sonuçlanan Avrupa Gü
venlik ve İşbirliği Konferansı Zirvesidir. Bu zirve ile Avrupa'da iki karşıt bloka mensup ülkeler 
arasında düşmanlık ve çatışmanın yerini, ortaklık ve işbirliğine bırakması, dünya barışı konu
sunda insanlık aleminde bugüne kadar olduğundan katbekat fazla ümitler doğmasına neden 
olmuştur. Böylece, kırk yıldır kıtamıza hâkim olan soğuk savaş, artık ortadan kalkmış bulun
maktadır. Bu, gelişmelerin seyircisi değil; fakat aktif bir katılımcısı olarak olayların yönlendi
rilmesine fiili katkılarda bulunmuş olan Türkiye, hiç kuşkusuz, bir parçası bulunduğu Avrupa 
Kıtasında hâkim olan bu dostluk ve işbirliği ortamını memnuniyetle karşılamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, eski Doğu-Batı rekabeti yerine kaim olan yeni uluslararası ortam, 
komşumuz Irak'ın haksız ve uluslararası kurallara aykırı bir biçimde Kuveyt'i işgal ve ilhakıy-
la birlikte maalesef gölgelenmiş bulunmaktadır. Hükümetimizin, bunalımın başından beri ta
kip etmekte olduğu, devletler hukukunun yerleşmiş ilke ve kuralları doğrultusundaki kararlı 
tutumunu Anavatan Partisi Grubu olarak takdirle izlediğimizi burada ifade etmek istiyorum. 
Elbette hepimizin ortak arzusu, bunalıma barışçı bir çözümün bulunmasıdır. 

Değerli milletvekilleri, Körfez krizi dünyadaki pek çok ülkeyi ekonomik açıdan etkilemiş 
bulunmaktadır. Türkiye, Irak ile sınırdaş bir ülke olması ve bu ülkeyle aramızda ileri ölçekte 
bir ekonomik ilişkinin mevcut bulunması nedeniyle, belki de, krizden en çok etkilenen ülkele
rin başında gelmektedir. Krizin, halihazırda, ülkemiz ekonomisine verdiği ekonomik zarar 4-5 
milyar dolar düzeyindedir. Bu nedenle, ödemeler dengesinde 1 ila 1,5 milyar dolarlık bir etki 
beklenmektedir, öte yandan, kabul etmek lazımdır, Körfez krizi, enflasyona da 14 ila 15 puan
lık olumsuz bir etkide bulunmuştur. 

Değerli milletvekilleri, bu noktada bir gerçeği, sanırım hep birlikte tespit etmek durumun
dayız; o da, Türk ekonomisinin, Körfez bunalımı gibi hemen yanı başımızda oluşan, dünya 
çapındaki böyle büyük bir krizin geniş kapsamlı ve kaçınılmaz etkilerini göğüsleyebilecek bir 
düzeye gelmiş olmasıdır. Ülkemizde herhangi bir malın yokluğu, kıtlığı söz konusu olmadığı 
gibi, elde mevcut döviz rezervimiz sayesinde ithal edemediğimiz ya da ithalinde sıkıntı duydu
ğumuz herhangi bir mal da yoktur. 

— 68 — 



T.B.M.M. B:44 10.12.1990 0 : 2 

Değerli milletvekilleri, hepimizin günlük yaşamında kolayca tespit edeceği bu gerçeği, Ana
vatan Partisinin iktidarlarının şimdiye dek uyguladıkları başarılı ekonomik politikaların başa
rılı bir sonucu olarak burada takdir ve memnuniyetle not etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamız, Türkiye Cumhuriyetini, insan haklarına saygılı, de
mokratik ve laik bir sosyal hukuk devleti olarak tanımlamaktadır. Mutlu bir raslantı sonucu, 
1991 malî yılı bütçesini tartıştığımız bugünkü 10 Aralık günü, aynı zamanda "İnsan Hakları 
Günü" dür. Bu konudaki bir başka mutlu raslantı da, Türkiye Büyük Millet MeclisindçjdaHnî 
olarak görev yapmak üzere, bir tnsan Haklan inceleme Komisyonunun kurulmasına ilişkin 
kanun teklifinin, geçen hafta Parlamentomuzda görüşülerek kabul edilip, iki gün önce de Res
mî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olmasıdır. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamızın 17 nci maddesinde de açıkça vurgulandığı üzere, Türk
iye'de kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse, insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya 
veya muameleye tabi tutulamaz, öte yandan, Ceza Kanunumuz da, kamu görevlileri tarafın
dan kişilere karşı yapılacak sui muameleleri ve işkenceyi cezalandıran hükümler öngörmekte
dir. Kanunlarımıza göre suç teşkil eden bu tür davranışların failleri, diğer suç işleyenler gibi 
ve aynen ileri Batı ülkelerinde olduğu üzere, adlî mercilerce takip olunmakta ve suçlu görülen
ler, bağımsız yargı organları olan mahkemeler tarafından cezaya çarptırılmaktadır. Esasen, çağdaş 
devletin yapması gereken de budur. 

Değerli milletvekilleri, iç mevzuatımızda yer alan bu konudaki düzenlemelerin yanı sıra, 
Anavatan Partisinin iktidarda bulunduğu geçtiğimiz yıllar içinde, konuyla ilgili uluslararası söz
leşmelere de büyük önem verilmiş ve bu cümleden olarak Türkiye, Avrupa Konseyi çerçevesin
de gerçekleştirilen, işkencenin önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesini, hem de Parlamento
sunda ilk onaylayan ülke olarak imzalamış; ardından, Birleşmiş Milletler nezdinde hazırlanan 
ve imzaya açılan, aynı nitelikteki bir anlaşmayı da 1988 yılında kabul etmiştir. Türkiye, böyle
ce insan hakları ve işkence konusunda her iki uluslararası sözleşmede öngörülen uluslararası 
kontrol mekanizmalarını da kabul etmiş bulunmaktadır, öte yandan Türkiye, yine Anavatan 
Partisinin iktidarda bulunduğu bu dönemde, Avrupa tnsan Hakları Komisyonuna kişisel baş
vuru hakkını tanımış; ayrıca, geçtiğimiz yıl sonunda Avrupa tnsan Hakları Divanının zorunlu 
yargılama yetkisini de kabul etmiştir. 

Değerli milletvekilleri, hiç kuşkusuz, bunlar çağdaş gelişmelerdir. Anavatan Partisi b:'r yan
dan ülke ekonomisinde bir transformasyonu gerçekleştirirken, öte yandan da, sosyal, idarî, 
adlî ve kültürel konularda da çağın gereklerini yakalama gayreti içinde bulunmuştur. 

Değerli milletvekilleri, bu mutlu rastlantılar konusundaki görüşlerimizi arz ettikten son
ra, 1991 bütçesiyle ilgili görüşlerimizi arz etmeye devam edeceğim. 

Görüşmekte olduğumuz 1991 malî yılı bütçesi, program hedefleriyle uyumlu olarak ve ül
kemiz ve dünya ekonomisindeki gelişmeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. 1991 yılı programı 
ve bütçenin hedeflemiş olduğu makro büyüklükleri bu nedenle kısaca gözden geçirmekte fay
da vardır. 

1991 yılında gayri safi millî hâsılanın yüzde 5,9 oranında büyümesi, gayri safi millî hâsıla
nın zımnî fiyat deflatörünün yüzde 45 olması, ithalatın da cif olarak 23,1 milyar dolara, ihra
catın ise 14,1 milyar dolara ulaşması hedeflenmiştir. 
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Anavatan Partisinin ekonomik sistem tercihi, programımızda da belirttiğimiz gibi, eko
nominin tabiî kanunlar içinde gelişmesini sağlamak üzere, ülke çıkarları doğrultusunda, mü
dahale ve tahditlerin asgariye indirilerek, rekabet şartlarının hâkim kılındığı serbest pazar eko-
nomisidir. Partimiz programındaki bu temel esaslar doğrultusunda, iktidara geldiği günlerden 
beri, piyasa ağırlıklı ve özel kesimin inisiyatifinden azamî ölçüde yararlanmayı öngören eko
nomik politikalar uygulamıştır. Bu politikalar çerçevesinde sübvansiyonların kaldırılmasına, 
kaynak kullanımında etkinliğe, ihracat ve iç tasarrufların artırılmasına ağırlık verilmiş; büyü
menin, ihracatın öncülük ettiği bir sanayileşme modeline göre gerçekleştirilmesi tercih edil
miştir. Bunun için, kambiyo rejimini önemli ölçüde serbestleştiren, ithalatta liberasyonu artı
ran, ihracatı desteklemeye öncelik veren ve yabancı sermayeye kolaylıklar sağlayan politikalar 
uygulanmaya konmuş, fiyatların belirlenmesinde piyasa güçlerini dikkate alan daha serbest bir 
sisteme geçilmiştir. Ana hatlarıyla böylece özetlenebilecek olan politikaların uygulamaları so
nucunda neler temin edilmiştir, bunları kısaca belirlemekte fayda vardır. 

Değerli milletvekilleri, gayri safi millî hâsılanın yıllık ortalama artış hızı 1970-1980 döne
minde yüzde 5,1 iken, -kaldı ki bu arada 1978-1980 döneminde binde 7 nispetinde bir gerileme 
de söz konusudur- 1980-1983 döneminde yüzde 4, 1983-1989 döneminde ise yüzde 5,3 olmuş
tur. 1990 yılında yüzde 9 civarında bir büyüme beklenmektedir. 

Bu büyüme oranı son 18 yılın, yani 1972 tarihinden bu yana gerçekleştirilen en büyük bü
yüme oram olacağım herhalde hepimiz bilmek durumundayız. 1990 yılım da katarsak, 1983-1990 
döneminde gayri safi millî hâsılanın yıllık ortalama artış hızı yüzde 5,8 olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, gelişmekte olan ülkeler, sanayileşmiş ülkeler ve dünya genelindeki 
büyüme oranıyla sağlanan bu büyüme oranları karşılaştırıldığında, bunun önemi kendiliğin
den ortaya çıkar. 

1990 yılında, sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki büyüme hızı yüzde 2,2, dünya 
genelinde ise yüzde 2 dolaylarında beklenmektedir. 1990 yılında beklediğimiz büyüme hızının, 
dünya genelindeki büyüme hızının dörtbuçuk katı olduğunu özellikle burada vurgulamak is
tiyorum. 

Değerli milletvekilleri, gayri safı millî hâsılada gerçekleştirilen bu artışlara paralel olarak, 
fert başına hâsılada da önemli artışlar kaydedilmiştir. Kişi başına millî gelir, 1970'lerin 366 
dolarından, 1980'lerin 1 313 dolarından, 1983'ün 1 077 dolarından, 1989'da 1 449 dolara yük
selmiştir. 1990 yılında kişi başına millî gelirin, 1989 yılına göre yüzde 30,4 gibi çok yüksek bir 
oranda artarak 1 890 dolar civarında gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Değerli milletvekilleri, yurt içi tasarruflar ve sabit sermaye yatırımlarına baktığımızda, 1980 
yılında gayri safi millî hâsılanın yüzde 16'sı olan yurt içi tasarrufların, 1989 yılında yüzde 23,6'ya, 
sabit sermaye yatırımlarının ise 1980 yılındaki yüzde 19,6 seviyesinden yüzde 22,4 seviyesine 
çıktığını görmekteyiz. 

Yurt içi tasarrufların, yatırımları karşılamalarının 1980-1989 döneminde giderek arttığı, 
hepimizin bildiği bir gerçektir. 1980 yılında yüzde 73,3 olan bu oran, daha sonraki yıllarda 
yükselme kaydetmiş, 1988-1989 yıllarında, yatırımların tümü yurt içi tasarruflarla karşılanır 
hale gelmiştir. Yurt içi tasarruflardaki bu gelişmeler, gerçekçi faiz politikası uygulamasına önem 
verilerek, kredi ve mevduat faizlerinin tespitinde serbest bir sisteme geçilmesi ve malî sistemde, 
kurumların, araçların çeşitlendirilmesi sonucunda sağlanmıştır. 
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1980-1989 döneminde, toplam sabit sermaye yatırımları içinde özel kesim yatırımlarının 
payı belirgin bir artış göstermiş, 1988 yılında kamu payının üstüne çıkmıştır. 1988 yılında sabit 
sermaye yatırımlarının yüzde 61,1'ni kamu, yüzde 38,9'unu da özel sektör gerçekleştirmişken, 
1989 yılında bu oranlar, sırası ile, yüzde 45 ve yüzde 55 olarak gerçekleşmiştir. 

Değerli milletvekilleri, kamu kesimi yatırımları içinde enerji, ulaştırma ve haberleşme ile, 
sosyal altyapı yatırımlarının payları, yıllar itibariyle artış kaydederken, özellikle 1988 ve 1989 
yıllarında eğitim ve sağlık sektörüne yönelik kamu yatırımlarında önemli reel artışlar sağlan
mış ve bu sektörlerin toplam kamu yatırımları içerisindeki payı yükselmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi de sanayileşmeden bahsetmek istiyorum : 
Biz, Anavatan Partisi olarak, ihracatın öncülük ettiği bir sanayileşme stratejisini benim

semiş ve iktidarda bulunduğumuz dönemde de bunu gerçekleştirmeye çalışmışızdır. Sanayi sek
törünün gayri safi yurtiçi hâsıladan aldığı pay 1980'de yüzde 25 iken, 1989'da yüzde 31,3'e 
yükselmiştir. Bu rakamlar, Türkiye'nin sanayileşme yolunda sarf ettiği çabaların doğru bir so
nucu teşkil etmektedir. 

Sanayileşmenin bir başka göstergesi olarak, sanayi sektörü tarafından istihdam edilen si
vil işgücüne baktığımızda, 1980 yılında sivil işgücünün yüzde 13,8'i sanayi sektöründe istih
dam edilirken, 1989 yılında bu oranın yüzde 15,3'e çıktığını görmekteyiz. 

Son on yıllık dönemde, başlıca sanayi ürünlerinin üretiminde sağlanan artışlar da, sanayi 
sektörümüzdeki büyümeyi, gelişmeyi göstermektedir, örneğin, linyit üretimi 3,3 kat, krom üre
timi 3 kat, demir cevheri üretimi 2 kat, sıvı çelik üretimi 4 kat, tabiî gaz üretimi 4,7 kat, çimen
to üretimi 2 kat, şeker üretimi de yine 2 kat artmıştır. 

Değerli milletvekilleri, şeker üretiminden bahsederken, biraz evvel bir siyasî partimizin sayın 
genel başkanının Kars'taki şeker fabrikasına ilişkin tarizini kısaca cevaplandırmama izin vere
ceğinizi umarım. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Muhalefet Lideri, Kars'taki şeker fabrikası için, bu yılkı bütçeye 
ne kadar ödenek koyduğumuzu öğrenmek istemiş ve benden önce konuşan sayın grup başkan-
vekili arkadaşım da, kendisine, şimdiye kadar harcananı ve şimdiden sonra harcanması için 
bütçeye konulmuş olan ödeneği ifade etmişti. 

Şimdi size bir hikâye anlatmak istiyorum, gerçekten bir hikâyedir... 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Hikâye değil, gerçekleri anlat. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 1976 yılında 18 çimento fabrikasının temeli 

atılmıştır. Bu 18 çimento fabrikası temeli üzerinde inşaatı tamamlanıp üretime geçen Adıya
man, Ladik, Ergani, Kurtalan, Şanlıurfa fabrikaları olmak üzere, yalnızca 5 fabrika bugün fa
al haldedir. Edirne Çimento Fabrikasının inşaatı devam etmektedir. O tarihlerde, yani 1976 yı
lında, bize tarizde bulunan sayın parti liderinin döneminde atılan çimento fabrikası temelle
rinden, Antalya'nın, Emet'in, Kayseri'nin, Tekirdağ'ın, Bingöl'ün, Bitlis'in, Kahramanmaraş'ın, 
Manisa'nın, Muğla'nın, Kastamonu'nun ve Malatya'nın Darende İlçesinde kurulacak olan bu 
fabrikaların hepsi projeden çıkarılmış, şimdi yerlerinde yeller esmektedir. 

Değerli milletvekilleri, dönemimizde, 12 adet şeker fabrikası, ya hizmete sokulmuş yahut 
tevsi edilmiştir. Kars'taki şeker fabrikası da inşallah yine bizim dönemimizde tamamlanacak ve 
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üretime geçecektir. Sayın Demirel, geçen yılki konuşmasında da Kars'taki şeker fabrikasına 
bir atıfta bulunmuştu. Bunun nedenini tahkik ettik, sebebini de bulduk; biliyor musunuz, ya
pılan seçimlerde, Kars'ta Doğru Yol Partisine verilen oy oranı yüzde 8'ler dolayındadır. Her
halde iki de bir, Kars Şeker Fabrikası, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütçe müzakereleri 
içerisinde gündeme getirilmekle, bu yüzde 8'in artırılacağı umuluyorsa, onun neticesini inşal
lah hep birlikte göreceğiz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Hep birlikte göreceğiz! 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, son yıllardaki geliş

mesiyle sanayinin itici gücü durumuna gelen otomotiv sanayiine de bir göz atmak istiyorum : 

Otomobil üretimi 1980 yılında 31 500 adet iken, 1989 yılında bu rakam 118 300 adede çık
mıştır. Daha derli toplu bir ifade ile, otomobil üretiminde sağlanan artış, 3,8 kat demektir. 
Bunu, Sayın Demirel'in de bilgisine özenle arz etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, sanayileşme yolunda kaydettiğimiz mesafeyi, ihracatımız içerisin
deki sanayi mallarının payına baktığımızda daha iyi görmekteyiz. Sanayi ürünleri ihracatının, 
toplam ihracat içindeki payı, 1980 yılında yüzde 36, 1989 yılında ise yüzde 78,2 olmuştur. De
ğer olarak baktığımızda, 1980 yılında 1 milyar dolar olan sanayi ürünleri ihracatımızın tutarı, 
1989 yılında 9,1 milyar dolara ulaşmıştır. Bunun, birbiriyle mukayesesi halinde ortaya çıkacak 
oran, tam 9 kattır. Bu ise, sanayi ürünlerimizin ne ölçekte yaygınlaştığını gösteren, herhalde 
somut bir belge olarak huzurdadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sanayideki gelişmelerden sonra, biraz da tarımla il
gili gelişmelere göz atmak istiyorum : 

Tarım sektörünün büyüme hızı, yıllar itibariyle dalgalanmalar göstermekle beraber, 
1980-1989 döneminde yıllık ortalama yüzde 2 olmuştur. Kuraklık sonucu, tarımsal üretimdeki 
gerilemenin yaşandığı 1989 yılı hariç tutulacak olursa, söz konusu büyüme, 1980-1988 döne
minde yıllık ortalama yüzde 3,7'ye yükselmektedir. 

Değerli milletvekilleri, tarımsal üretim için temel girdi durumunda bulunan su kaynakları 
incelendiğinde, özellikle 1983-1989 döneminde devreye alınan baraj sayısında fevkalade önem
li bir artışın varlığı görülür. 1975 yılında 59 olan toplam baraj sayısı, 1982'de 85'e, 1989'da 
ise tam 133'e yükselmiştir. 1983-1989 arasında tam 48 baraj devreye sokulmuş bulunmaktadır. 

Tarım sektöründe üretimi ve verimliliği artırıcı bir faktör olan traktör sayısı; 1980 yılında 
436 bin iken, 1990 yılında 695 bin adede ulaşmıştır. Yine aynı dönemler itibariyle kimyasal 
gübre kullanımı yüzde 65, hektar başına sulanan alan yüzde 44,5 tüketilen ziraî ilaç miktarı 
yüzde 64.6 oranında, sertifikalı tohum kullanımı ise, yüzde 100 oranında artmış bulunmaktadır. 

Bitkisel ürünlerde üretim miktarlarına 1980 ve 1990 dönemi itibariyle baktığımızda da, 
yine bu istikamette olumlu gelişmelerin varlığını tespit ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, burada biraz evvel Anavatan Partisinin uygulamalarına tarizde bu
lunan Sayın Demirel'e izninizle bir iki noktada arzı cevap etmek istiyorum : 

Sayın Demirel'in, burada biraz evvel buyurduklarının tam aksine, tarımsal üretim artışla
rının yanı sıra, destekleme alımları da köylünün alın terinin değerlendirilmesinde, şartların, 
imkânların mümkün olabilecek en üst seviyede değerlendirilmesi ve zorlanmasıyla mümkün 
olan en yüksek rakamların verilmesi şeklinde tecelli etmiştir. 
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MEHMET HALÎT DAĞLI (Adana) — Köylünün durumu iyi mi, onu söyle? 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Bakın size bir şey arz edeyim : Şartlar öyle

sine zorlanmış, öylesine imkânlar zorlanmıştır ki, sözgelimi, 1990 yılında buğdaya verdiğimiz 
taban fiyat, dünya fiyatının iki katıdır. Gerçekten, dünyada buğdayın tonu 110 dolar iken, bi
zim, köylüye buğday için verdiğimiz rakam ton başına 189 dolar civarındadır. 

Değerli milletvekilleri, biraz evvel Sayın Gçnel Başkan, buradan, köylünün eline geçen pa
radan bahis buyurdular; köylünün sattıklarıyla alabildikleri arasında bir mukayese yapmaya 
gayret ettiler ve hatta "Ne kadar buğday sattı da bununla traktör aldı; bizim dönemimizde 
ne idi, bu dönemde nedir?" şeklinde, benim mealen arz etmeye çalışabileceğim bir yaklaşımı 
ortaya koydu. Şimdi vereceğim rakamlarla, Sayın DemirePin ifade buyurdukları rakamların, 
ne kadar yanlış, yapılan kıyaslamaların ne kadar gerçek dışı olduğunu huzurunuzda arz etme
ye çalışacağım. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Üreticinin parası Ödendi mi? 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Bir traktör için 1978 yılında 68,4; 1979 yılın

da 62,6; 1988 yılında 71,2; 1989 yılında 88,2; 1990 yılında 58,5 ton dolayında buğday satılması 
halinde bir traktör almak mümkün hale gelmiştir. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Markasını da söyle. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — \ani 1978'de 68,4'lerden 1979'da 62,6'lardan, 

58,5'lere uzanan bir trent... 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Her markadan traktör var, markasını söyle. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, izin verirsem?, pan

carda da aynı misali arz edeyim : 1978 yılında 243,1; 1979 yılında 221,6... 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Yalan söylüyorsun! -
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — ... 1988-1989'da 252,5; 1990»da 212,6 ton pan

car satarak bir traktör alınır hale gelmiştir. Tekrar mukayesesini yapabilmek bakımından kısa
ca arz ediyorum : 1978'de 243,1 ton pancarı verdiğiniz takdirde bir traktör almak mümkün 
iken, bu, 1990 yılında 212 tona düşmüş bulunmaktadır. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Paranın değer oranı nerede? 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Herhalde bu kıyaslamayı milletimiz daha 

güzel yapacaktır. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — O küçük pancar traktörlerini söylüyorsunuz herhalde. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, 1983'ten sonra devre
ye giren baraj sayısının artmasına paralel olarak, elektrik enerjisi üretimi, sanayi üretimine bir 
darboğaz teşkil etmekten tümüyle çıkmış bulunmaktadır. 1975-1982 döneminde, yılda ortala
ma yüzde 7,8'lik bir hızla büyüyen elektrik enerjisi üretiminde, 1983-1989 döneminde yüzde 
10'luk bir hıza ulaşılmış ve 1989 yılında 52 milyar kilovat olarak gerçekleşmiştir. 1990 yılında
ki elektrik üretiminin ise 57 milyar kilovata çıkması beklenmektedir. 

Elektrik enerjisi üretimdeki bu gelişmelere paralel olarak, elektriği olan köy sayısında da 
artışlar olmuş ve elektriği olan köy sayısı 1980 yılında 18 345 iken, bu rakam, 1989 yılında 35 
060'a çıkmıştır. 1990 yılı içinde, ilk defa, Sovyetler Birliği ve Bulgaristan gibi komşu ülkelere 
Türkiye elektrik enerjisi satar duruma gelmiştir. 
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MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Kullanacak yer yok, ne yapacaksınız fazlasını?.. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Anavatan Partisi ola

rak, ekonominin büyümesinin, ihracatın öncülük ettiği bir sanayileşme modeline göre gerçek
leştirilmesini benimsediğimizi ifade etmiştik. Buraya kadar, büyüme ve sanayileşmede sağla
nan gelişmeleri arza çalıştım. Şimdi, izninizle, ödemeler dengesine de şöyle bir göz atmak is
tiyorum : 

İhracatımız, 1980 yılında 2 milyar 910 milyon dolar iken, bu rakam, 1989 yılında 11 mil
yar 626 milyon dolara çıkmıştır. Görülüyor ki, 1989 yılı ihracatımız, 1980 yılına göre tam dört 
katlık bir artış kaydetmiştir. 1990 yılı ihracatımız ise, takriben 12 milyar dolar olarak beklen
mektedir. Bunun da fevkalade memnuniyetle karşılanacak bir gelişme olduğunu burada ifade 
etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, ihracatın gayri safı millî hâsılaya oranı 1980'de 5 iken, 1989'da 14,5'e 
yükselmiştir, ihracatımız artarken, ihracatımızın yapısı da değişmiş, evvelce yaptığımız tarım 
ürünleri ağırlıklı bir ihracat kapasitesinden, sanayi ürünleri ağırlıklı bir ihracata geçilmiştir. 
1980 yılında ihracatımız içinde tarım ürünlerinin payı yüzde 57,4 iken, 1989 yılında yüzde 18,3'e 
düşmüş, buna karşılık, sanayi ürünlerinin payı ise sırasıyla yüzde 36'dan yüzde 78,2'ye yüksel
miştir. Artık, ileri Batı ülkelerine dahi ihracatta bulunan bir sanayi yapısına sahip olduğumu
zu iftiharla ifade etmek imkânına sahip bir ülkeyiz. 

Değerli milletvekilleri, ihracatımızın ithalatı karşılama oranında da, 1980'e göre önemli 
artışlar sağlanmıştır. İhracatta sağlanan bütün bu olumlu gelişmelerde, esnek ve gerçekçi kur 
uygulamasının büyük bir rolü olmuştur. Bunun yanında, vergi iadesi, vergi muafiyeti, döviz 
kullanma, ihracat kredisi ve diğer parasal ve malî desteklere dayanan bir teşvik sistemi gelişti
rilmiştir. İhracatın belirli bir hacme ulaşmasından sonra da, ihracatta sağlanan parasal teşvik
ler tedricen azaltılmış, vergi iadeleri 1988 yılından itibaren kaldırılmış, bunun yerine, üretim 
ve yatırım safhasındaki teşviklerle, ihracat kredisi ve sigortası sistemi uygulamaya konulmuş 
bulunmaktadır. 

Yıllar itibariyle, ithalatımızda da gelişmeler sağlanmış; ancak, ithalatın artış hızı, ihraca
tın artış hızından yavaş seyretmiştir. 1980 ila 1989 yılları arasında ithalatımız yaklaşık 2 kat 
artmışken, ihracatımızdaki artış, tam 4 kat dolayındadır. 

Ekonominin dışa açılmasını sağlamak, kaynak dağılımında etkinliği artırmak ve ülke içi 
pazarı uluslararası sistemle bütünleştirmek amacıyla, dış ticaret liberalleştirilmiş bulunmakta
dır. Bu liberalleştirilme çerçevesinde, bir yandan, yerli sanayinin dış rekabete açılması sağlanır
ken, diğer yandan, yurda kaçak giren malların fon ödenmek suretiyle ithali mümkün kılına
rak, bir taraftan, haksız kazanç ve haksız rekabet önlenmiş, diğer taraftan, bu uygulamayla 
sağlanan kaynaklar, konut ve diğer sosyal programlara aktarılmıştır. 

Turizm gelirleri 1989'da 2 milyar 556 milyon dolara çıkmıştır ki, bu, 1980'e göre 7,8 kat; 
1983'e göre ise 6,1 kat oranında bir artışı ifade etmektedir. Turistik yatak sayısı 1980'de 56 bin 
iken, Hükümetimizin bu konuya verdiği önem ve ağırlık neticesinde, 1989'da bu rakam 140 
binleri aşmış bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, uyguladığımız liberal ekonomi politikaları ile, mevzuat uygulama
ları yönünden yapılan düzenlemeler ve alınan tedbirler neticesinde, ülkemize gelen yabancı ser-
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maye miktarında da önemli artışlar sağlanmıştır. Ülkemize gelen net yabancı sermaye, 1980 
yılında 18 milyon dolar iken, 1983'te 46 milyon dolara, bizim İktidarda bulunduğumuz dö
nemde, yani, bundan sonraki 1989'a kadar seyreden dönemde ise 663 milyon dolara yükselmiştir. 

Döviz rezervlerimiz 1980 yılında 1 milyar 209 milyon dolar iken, 1989 yılında bu rakam 
9 milyar 283 milyon dolara ulaşmıştır. Döviz rezervlerimiz, 1980 ila 1990 döneminde tam 7,7 
kat artmış bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, ödemeler dengesiyle ilgili maruzatımın bu son kısmında, biraz da 
dış borçlardan bahsetmek istiyorum : 

İktidarımız döneminde dış borçların arttığı söylenmektedir. Gerçekten, rakamsal olarak 
baktığınızda, bizim iktidara geldiğimiz dönemde, dış borçlarda nispî bir artışın varlığı gözlem
lenmektedir. Ancak, dış borç stokumuzun gayri safi millî hâsılaya oranı, 1987'deki yüzde 
59'lardan, 1990 yılında yüzde 45'ler düzeyine inmiştir. Bu dönem içerisinde bizim aldığımız 
borç yalnızca 8 milyar dolardır. 42 milyar dolara yaklaşan bugünkü borç hacminin, Anavatan 
Partisi döneminde alınan kısmı 8 milyar dolardır. Bunun ötesi, biraz evvel huzurda dış borçları 
münakaşa mevzuu yapan Sayın Liderin Başbakanlık yaptığı dönemden bugüne kadar sirayet 
eden anapara ve borç faizlerinden terekküp etmektedir. Buna, doların kur farkları, 2 milyar 
dolar civarında FMS tabir ettiğimiz askerî borçlar -ki, bunlar, bizim dönemimizde, askerî borç 
statüsünden çıkarılıp, ticarî borç statüsüne geçirilmiştir- oluşturmaktadır. Şimdi, kalkacaksın, 
memleketi 7 sente muhtaç hale getireceksin, memleketi borçlu edeceksin, yıllar sonra bile bu 
borcu ödemekte güçlük çekeceğiz ve bugünkü borç faturamızın büyük kısmı buradan kaynak
lanacak, hem de gelip, dış borçlar, konusunu, Anavatan Partisinin aleyhinde bir münakaşa 
mevzuu yapacaksın... Bunu insafla kabili telif görmek mümkün değildir sayın milletvekilleri. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, işçi ve memurlarımıza enflasyonun üzerinde bir maaş ve ücret artı
şı verme politikamız sonucunda, personel harcamalarının bütçeden aldığı pay, son yıllarda önemli 
ölçüde artmış bulunmaktadır. Personel harcamalarının 1984 yılı bütçesinden aldığı pay, o ta
rihte yüzde 33 iken, bu oranın 1990 yılı bütçesinde yüzde 38 oranında gerçekleşmiş olduğunu 
ifade etmekten memnuniyet duyuyorum. 

1984 yılından itibaren kamu görevlilerinin aylıklarının, dönemimizde 2 defa artırılması 
mümkün hale sokulmuştur. 1984 yılı başında 40 olan ve aylıkların hesabında esas alınan me
mur maaş katsayısı, bizim getirdiğimiz bu düzenlemeyle, her yıl 2 kez tespit edilmek suretiyle, 
1990 yılının ikinci yarısında 320'ye yükselmiş bulunmaktadır. 

1989 yılının ikinci yarısında, memur maaş sisteminde değişikliğe gidilmiş, yakacak yardı
mı kaldırılarak, yerine taban maaş ve kıdem esası getirilmiştir. Bu değişikliğin memurlar ara
sındaki ücret farklılıklarını azaltabilecek bir sistem olduğunu burada memnuniyetle kaydet
mek istiyorum. 1989 yılının ikinci yarısında yapılan değişiklikle birlikte, devlet memurlarının 
ücretlerinde önemli reel artışlar sağlanmıştır. 1989 yılındaki, devlet memurları net maaşların
daki bu reel artış yüzde 16,6 dolayındadır. 

Memur maaş katsayılarının artırılması yanında, ek gösterge rakamları da artırılmıştır. Son 
olarak Nisan 1990'da çıkarılan bir kanun hükmünde kararnameyle, kamu görevlilerinin malî 
durumlarında, 1991 yılından başlamak üzere iyileştirmeler ortaya çıkacaktır. Bu kanun hük
münde kararnameyle, ek gösterge rakamları, 1991'den başlamak üzere, 1995'e kadar olan dö
nem içerisinde kademeli olarak iki katına çıkarılacaktır. 
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Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerle, özel indirim tutarları devamlı yükseltil
miş, kalkınmada öncelikli yörelerde çalışanlara uygulanacak özel indirim tutarları farklılaştı
rılarak, daha yüksek bir oranda belirlenmeye çalışılmıştır. 

Ücretlilere vergi iadesi yapılması hakkında getirdiğimiz sistemle yeni bir imkân sağlan
mış, vergi iadesi oranları dönem içerisinde artan bir seyir takip etmiş ve inşallah 1991 yılında 
daha da artarak devam edecektir. 

Çalışanlarımızın konut edinmelerini kolaylaştırmak amacıyla sağlanan kredilere ilave olarak, 
konut edindirme yardımı yapılmaya başlanmıştır. 

Tasarrufların teşviki amacıyla çıkarılan kanunla, çalışanlarımız, sağlanan devlet ve işve
ren katkısıyla tasarruf yapmaya özendirilmiş ve bunlara bu yolla önemli ölçüde bir kaynak 
transferi sağlama imkânı temin edilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamın bu kısmında, kalkınmada öncelikli yö
reler ve bu yörelere götürülen hizmetlerden de kısaca bahsetmek istiyorum, öncelikle şunu be
lirteyim ki, daha önce hiçbir iktidar döneminde bizim kadar bu yörelere önem verilmemiştir. 
Kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına giren il sayısı, yeni kurulan Bayburt, Batman ve Şır-
nak illerinin ilavesi sonucu, 1990 yılında 31'e çıkmış; ayrıca, Zonguldak'ın iki ilçesi de kalkın
mada öncelikli yöreler kapsamına dahil edilmiştir. 

tktidara geldiğimiz günden bu yana, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak 
üzere, kalkınmada öncelikli yörelerin daha hızlı kalkındırılması ve diğer bölgelerle aralarında 
mevcut bulunan gelişmişlik farkının zaman içerisinde azaltılmasına yönelik çalışmalara ağır
lık verilmiştir. Ülke genelinde toplam yatırımlar içerisinde kamu sektörünün payının giderek 
azalması politikamıza rağmen, kalkınmada öncelikli yörelere tahsis edilen kamu yatırımları 
nispî önemini korumaya devam etmektedir. 1984 yılı kamu yatırımları içinde bu yörelerin payı 
yüzde 24,2 iken, bu rakam 1989'da 24,9'a çıkmıştır. Kalkınmada öncelikli yörelerdeki kamu 
yatırımlarının gerçekleşme yüzdeleri ise, 1984, 1985 ve 1986 yıllarında yüzde 100'ün üzerinde
dir. 1989 yılında bu oran yüzde 91 dolayındadır. Bu bölgelerdeki kamu yatırımları, 1984 yılın
da, sadece 339 milyar lira iken, bu rakam 1989'da 15,8 trilyon liraya yükselmiştir. 

Değerli milletvekilleri, 1984 yılında kalkınmada öncelikli yörelere verilen teşvik belgeleri 
sayısının, ülke genelinde verilen teşvik belgeleri sayısına oranı yüzde 11,9 iken, bu oran 1989 
yılında yüzde 30,8'e çıkmıştır. Kalkınmada öncelikli yörelerdeki teşvik belgeli yatırımlar 1984 
yılında 129 milyar Türk Lirasından, 1989 yılında 2 trilyon 802 milyar liraya yükselmiş bulun
maktadır. 1984 yılında teşvik edilen yatırımlarla, sadece 6 753 kişinin istihdamı öngörülürken, 
1989 yılında bu rakam 35 bini aşmış bulunmaktadır. 

Kalkınmada öncelikli yörelerde, 1984 yılında telefonlu köy oranı yüzde 24,1; elektrikli köy 
oranı yüzde 55,2 iken, bu oranlar, bizim iktidarda bulunduğumuz dönem itibariyle 1989'da, 
sırasıyla, yüzde 99,5 ve yüzde 99,6 olmuştur. Asfalt, stabilize ve tesviyeli yolu olan köylerin, 
toplam köy sayısı içindeki oranı giderek yükselmiş ve 1988 yılında bu oran, kalkınmada önce
likli yörelerde yüzde 99,2'ye ulaşmıştır. 

Değerli milletvekilleri, kalkınmada öncelikli yörelere bir yandan yatırım yapılırken, diğer 
yandan da bu yörelerdeki kamu görevlilerinin sayısını artırmak için çeşitli teşvikler uygulan
maktadır. Bu yörelerde çalışan kamu görevlileri için uygulanan özel indirim tutarı ve tazminatlar, 
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diğer bölgelere göre yüksek tutulmaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerindeki işsizliğe 
bir çare olmak üzere, yöre halkının istihdamında kullanılmak üzere, daha geçtiğimiz yıl içeri
sinde 50 bin memur ve 40 bin işçi kadrosu bu bölgeye tahsis edilmiş bulunmaktadır. Kalkınma
da öncelikli yörelerde yarım kalmış tesislerle, atıl durumda bulunan tesislerin ekonomiye ka
zandırılması için yapılan çalışmalar yoğunlaştırılmış olup, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye 
Kalkınma Bankası ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, bu konuda ortak bir çalışma yürüt
mektedirler. 

Kalkınmada öncelikli yörelerde kırsal kalkınma projelerine önem verilmektedir. Ayrıca, 
kalkınmada öncelikli yörelerde halen sadece Erzurum'da bir organize sanayi bölgesi faaliyette 
bulunmakta, dönemimiz içerisinde gösterilen gayretlerle, Çankırı, Çorum, Elazığ, Kars, Ma
latya, Mardin ve Tokat illerinde de organize sanayi bölgeleri yatırımları devam etmektedir. Bun
ların da bu yıl içerisinde tamamlanması herhalde imkân dahiline girecek durumdadır. 

Değerli milletvekilleri, kalkınmada öncelikli yörelerin ekonomik ve sosyal altyapı imkân
larının artırılması ve sağlanan özel teşvik imkânları, sonuçlarını vermeye başlamış ve bu yöre
lerde özel kesimin yatırım girişimlerinde artışlar husule gelmeye başlamıştır. 

Değerli milletvekilleri, nüfusumuz, geçenlerde yapılan son nüfus sayımına göre 57 milyo
na yükselmiş bulunmaktadır. Genel nüfus içerisinde, şehir merkezlerinde, kentsel yerleşim bi
rimlerinde oturanların oranı yüzde 60'a yükselmiştir. Nüfus artış hızı yüzde 2,35'tir. Şurası 
iyi bilinmeli ve tespit edilmelidir : Avrupa'daki bazı devletlerin nüfusu kadar, bizde, okuyan 
öğrenci sayısı vardır. Geleceğin teminatı, gözbebeğimiz çocuklarımız ve gençlerimizin 13 mil
yonu eğitim görmektedir. Bunların 11,5 milyonu örgün, 1,5 milyonu ise yaygın eğitimdedir. 
Her yıl ilkokul birinci sınıfa 1 milyon 200 bin yavrumuz adım atmaktadır. Mecburî öğretimde, 
yani ilköğretimde okuyan çocuklarımızın miktarı bugün 7,5 milyon dolayındadır. Böylesine 
bir demografik yapının, böylesine bir nüfusun elbette sorunları olacaktır. İktidarlara düşen, 
bu sorunları, imkânların elverdiğince, en kısa zamanda gidermeye gayret göstermektir. 

Değerli milletvekilleri, izin verirseniz, bütçenin geneli üzerindeki bu açıklamalarımdan son
ra, bazı konular üzerinde, Anavatan Partisinin görüşlerini arz etmeye devam edeceğim : 

1991 malî yılı konsolide devlet bütçesinde yargı hizmetlerine ayrılan ödenek 1 trilyon 607 
milyar Türk Lirası civarındadır. Geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenlemelerle, hâkimlik, savcılık 
mesleği, maaş, yan ödemeler, lojman ve diğer çalışma şartlarında sağlanmış bulunan iyileştir
melerle, cazibesi artan bir konuma getirilmiş ve böylece, yıllardan beri yaşamakta olduğumuz 
büyük orandaki hâkim açıklarının giderilmesi imkân dahiline girmiştir. Adalet teşkilatının, 
bina, araç, gereç ve teçhizatında sağlanan iyileştirmelerle, konunun, önemine yaraşır bir düze
ye ulaşmasına gayret gösterilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, davaların makul ve kabul edilebilir bir süratle sonuçlandırılması 
konusunda gösterilen ciddî gayretler cümlesinden olarak, mevzuatın derlenmesi ve günün ihti
yaçlarına ve gelişmelerine ayak uydurur hale getirilmesi konusunda ciddî çabalar sarf edilmiş
tir. Medenî ve Borçlar Kanunumuz ve öte yandan Ceza Kanunumuz için söz konusu olabilecek 
bu gayretler, aynıyla, usul yasaları için de bir ölçüde geçerlidir. 

Kanun yapmanın, hele böylesi temel kanunlar için ne denli güç olduğu açık bir gerçektir. 
Bu güçlüğün, hazırlık aşamasından, Yüce Mecliste görüşülmesine kadar her safhada söz konusu 
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olduğu da bilinmektedir. Yüce Mecliste, mevcut içtüzük hükümleri ve uygulamasıyla hazırla
nan bu tip tasarıların, ana kanun tasarılarının kanunlaşması pek mümkün görülmemektedir. 
Oysa, hatırlanacağı üzere, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında böyle bazı temel kanunların müza
keresi fevkalade usullere bağlanmış, böylece, binlerce madde hükmü, çok kısa bir sürede ka-
nunlaşabilme imkânını bulmuştur. 

öte yandan, Avrupa Ekonomik Topluluğuna tam üyelik başvurusunu yapmış bir ülke ola
rak, Türkiye'nin, kendi iç mevzuatını, Avrupa Ekonomik Topluluğu Mevzuatı ile ahenkli hale 
getirmesi zorunluluğunun bir gün karşımıza çıkacağı düşüncesiyle, Anavatan Partisi Grubu 
olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde bu yolda yapılacak bir değişikliğin, muha
lefet partilerimizcetle anlayış ve istekle karşılanacağını umarak, bu yolda çalışmalar başlatmış 
bulunuyoruz. 

öte yandan, Hükümetimiz, iktidarda bulunduğu sürede olduğu gibi, bu husus gerçekle
şinceye dek, kısmî şekilde, parça parça da olsa, eskiyen ve günün şartlarına uygunluk göster
meyen kanun hükümlerinin değiştirilmesi ve yeni düzenlemelerin gerçekleştirilmesi gayretleri
ni sürdürmeye devam etmektedir ve umarız devam edecektir. 

Değerli milletvekilleri, bu fırsattan yararlanarak, bir konu üzerinde biraz durmak istiyo
rum. Bu, Ceza Kanunumuzun 141, 142 ve 163 üncü maddesiyle ilgilidir. 

Değerli milletvekilleri, Ceza Kanunumuzda yer alan bu madde hükümleri, komünizmi, 
anarşizmi, diktatörlüğü, ırkçılık faaliyetlerini ve nihayet laikliğe aykırı olarak, devletin, sos
yal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini, kısmen de olsa, dinî esas ve amaçlara uy
durma istikametindeki davranışları cezalandırmaktadır. Bu madde hükümlerinin antidemok
ratik nitelik taşıdığı, insan hak ve özgürlüklerine aykırı düştüğü, bazı çevrelerce ve bu arada 
bazı muhalefet partilerince iddia ve bunların kaldırılmas/, en azından değiştirilmesi arzu edil
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu noktada, demokratiktik ve antidemokratiktik konusunda çok 
ince bir ayırım yapmak gerekir. Burada yapılacak tartışma ya da kurulacak denge, teorik ol
maktan çok, demokrasinin yaşaması ve geleceğiyle ilgili, pratik ve pragmatik bir sorundur. Bu 
bakımdan, hiç kuşkusuz, çözüm yolunu da bu istikamette aramak gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, hürriyet ve demokrasi prensiplerinin, her ne pahasına olursa olsun 
her türlü davranışa müsaade etmeyi gerektirdiği yolundaki anlayış, sağduyuyla bağdaşması müm
kün olmayan bir romantizmin ifadesi sayılabilir tezi, yalnız birkaç kişinin değil; ama, pek çok 
siyasal bilimcinin de kabul ettiği bir gerçeği ifade etmektedir. Aksine bir anlayış, demokrasi
nin, kendi yıkılışına seyirci kalması anlamındadır. Hiç kuşkusuz, demokratik rejimi, toplum 
kaderinin, alabildiğine her yöne çekilebileceği ve bu arada gerilere doğru itilebileceği uçsuz bu
caksız bir meydan olarak değil, fakat sadece ileriye ve aydınlığa götüren ışıklı bir yol olarak 
düşünmek gerektiği de, yine deminki tez gibi, siyasal bilimcilerin kabul ettiği bir başka tezi 
oluşturmaktadır. 

Bir değerli bilim adamımızın da dediği gibi, insan hak ve hürriyetlerine dayanan demok
ratik ve laik Cumhuriyet ilkelerini ve tabiatıyla, temelde, devletin varlığı ve bekası, ülke ve mil
letin bütünlüğü temel prensibini, Türk Milleti için, medenî bir toplum olarak var olmak ya 
da olmamak meselesi biçiminde değerlendirmek gerekir ve bu anlamda, elbette, özgürlüklerin 
kaderi, totaliter rejimlerin ve antilaik heveslerin oyuncağı olmak değildir diye düşünmek ge
rektiğini burada, huzurunuzda arz etmek istiyorum. 
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tnsan Hakları Evrensel Beyannamesi de, Avrupa tnsan Hakları Sözleşmesi de, esasen, hür
riyetlerin başlıca gayeleri, onları ortadan kaldırmak olan kişiler, görüşler ve siyasî organizas
yonlar tarafından birer kalkan olarak kullanılamayacaklarını kabul ve ifade etmektedir. Türk 
Ceza Kanununun 141,142 ve 163 üncü maddelerinde çalışmalar sürdürülürken, elbette bu gö
rüşlerin de göz önünde bulundurulacağını buradan ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, cezaevlerinin koşullarının iyileştirilmesi konusunda Hükümetçe or
taya konulan gayretleri, Anavatan Partisi Grubu olarak memnuniyetle karşıladığımızı ve des
teklediğimizi ifade etmek istiyorum, iktidarımız döneminde tnfaz \asasmda yapılan değişik
lik ve düzenlemelerle, cezaevlerinde evvelce söz konusu olan sıkışıklığın büyük ölçüde gideril
miş olduğu herkesçe bilinmektedir. Bugün, cezaevlerimizin toplam kapasitesi 87 bin civarında 
olup, 30 Eylül 1990 tarihi itibariyle, cezaevlerimizdeki tutuklu ve hükümlü oranı, kapasite olan 
87 bine karşılık, 48 384 dolayındadır. Sadece 1990 yılında 7 cezaevi tamamlanarak hizmete so
kulmuş bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, 1990 malî yılında, bir hükümlünün devlete maliyeti, yatırım harca
maları hariç, yıllık 5 172 854 liradır. 1991 yılı için öngörülen ve bütçede talep edilen rakam, 
11 milyon liraya yaklaşmaktadır. 

Ortaöğretimde, hatta hatta kimi yükseköğretim kurumlarında, öğrencilerimizin devlete ge
tirdiği malî yük ile kıyaslandığında, bugünkü şartlar içerisinde, bir mahkûm için ayrılmış pa
rayı, herhalde küçüksemek mümkün değildir. Elbette cezaevlerimiz daha iyi konuma getiril
melidir; bu hepimizin ortak arzusudur; ancak, bunu gerçekleştirirken, devletin sahip olduğu 
imkânları da gözden ırak tutmamanın bir zorunluluk olduğunu burada ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, cezaevlerimizde son zamanlarda ortaya konulan açlık grevi gibi dav
ranışlar, Anavatan Partisi Grubu olarak üzüntümüzü mucip olmaktadır. Hükümetin iyi niyetli 
gayretlerine karşılık, bu davranışlara, politik nedenlerle ve devletimiz açısından kabul edilmesi 
mümkün olmayan bazı isteklerle başvurulmasını kabul etmek ya da mazur görmek mümkün 
değildir. Bunları fevkalade kaygı verici girişimler olarak gördüğümüzü ve bu konuyu bir siyasî 
spekülasyon konusu yapmadan, iktidarı ve muhalefetiyle; ama, bir devlet ciddiyeti içerisinde 
değerlendirmek gerektiğini burada özellikle vurgulamak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, son günlerde toplumumuzda yaratılmak istenen bir tartışma konu
su hakkında da, görüşlerimizi kısaca arz etmeme lütfen izin veriniz. Bu konu, laiklik konusudur. 

ALt ESER (Samsun) — Son günlerde daha başka konular da var... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, hiç kuşkusuz, laiklik 
prensibi, Atatürk ilke ve inkılaplarının ruhu ve dayanak noktasıdır. Millî bünyemizin özellikle
rine saygılı, demokrasi ve insanlık hak ve ideallerine bağlı, insanlık sevgisine dayalı çağdaş ve 
sağlıklı bir toplum olabilmenin, sosyal anlaşmayı, dayanışmayı ve uzlaşmayı sağlamanın, ya
şatmanın ve güçlendirmenin yegâne vazgeçilmez şartının laiklik olduğunu biliyor ve buna ina
nıyoruz. 

Laiklik prensibi, klasik tanımı ile, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Hiç kuş
kusuz, laiklik, dinsizlik demek değildir. Aksine, din, vicdan ve ibadet hürriyetinin kâmil ma
nada varlığını sürdürebildiği sistem, laik sistemdir. Bu anlamda, manevî değerlerin korunma
sında, vicdan, dinî inanç ve ibadet hürriyetlerinin uygulanmasında ve din kültürünün geliştirilme-
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sinde, laiklik ilkesinin kısıtlayıcı bir unsur olarak görülmemesi gerektiğini de buradan ifade 
etmeme lütfen izin veriniz. Esasen Anayasamız da bunu amirdir. Nitekim, Anayasamızın 24 
üncü maddesi, herkesin, vicdan, dinîinaç ve kanaat hürriyetine sahip olduğunu açıkça vurgu
lamaktadır. Elbette, kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini 
açıklamaya zorlanmamalıdır. Dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kimseyi kınamak ve suçla
mak mümkün ve kabul edilebilir değildir. Bunlar Anayasamızın ifadeleridir. Vatandaşlar ara
sında, laik, antilaik şeklinde yaratılmaya çalışılan bölme gayretlerini üzüntü ile karşıladığımı
zı; bunun son derece yanlış bir tutum olduğunu buradan ifade ediyor ve Anavatan Partisinin, 
laiklik prensibine sıkı sıkıya bağlı olduğunu huzurunuzda tekrar vurgulamak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, iç güvenliğin ve asayişin sağlanması, huzur ve güven ortamının te
sis ve sürdürülmesi, hem sağlıklı bir yönetim sisteminin muhafazası, hem de ekonomik kalkın
ma gayretlerinin başarıya ulaştırılabilmesi bakımından temel şarttır. Asayiş olayları bakımın
dan, geçtiğimiz yıllarda, büyük ölçüde bir düzelmenin ortaya çıktığını görmek, hepimizi memnun 
etmektedir. 

1990 yılında, trafik olayları hariç» toplam olay sayısında, 1989 yılına göre yüzde 2,37'lik 
bir azalmanın mevcudiyeti de somut olarak önümüzde durmaktadır. Bu oranın, asayişe mües
sir olaylarda yüzde 4,9; kaçakçılık olaylarında yüzde 8,13 oranında gerçekleşmesi memnuniye
timizi daha da artırmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, hukukun üstünlüğüne sadık kalarak, terörist eylemleri önleme ko
nusunda, Hükümetimizin ve güvenlik kuvvetlerimizin gayretlerini, Anavatan Partisi Grubu ola
rak takdirle karşılıyoruz. Uyguladığı canice yöntemlerle insanlık âleminin ortak nefret ve tep
kisini çeken terör eylemlerinin sonu elbette hüsran olmalıdır ve hüsran olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, özellikle Olağanüstü Hal Bölge Valiliği sınırları içerisinde, bölücü 
teröristlerin, savunmasız sivil vatandaşlarımızı hedef seçmeye devam ettikleri görülmektedir. 
Teröristlerin, güvenlik kuvvetlerimizle karşılaşmalarında verdikleri zayiat sayısı ve teslim olma 
olayları, her geçen gün artmaktadır. 

Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin, bölgenin ekonomik açıdan kalkınması için girişilen bü
yük ölçekli kalkınma projelerine, kendi imkânları içerisinde, yol, su, okul yapımı ve donatım 
gibi altyapı hizmetleriyle katkıda bulunma gayretlerini de takdirle karşıladığımızı burada ifade 
etmek istiyorum. Bu vesileyle, teröristlerle yapılan mücadeleler sırasında, gerek yurdumuzun 
diğer bölgelerinde ve gerekse fevkalade hal bölgesinde iç güvenliğimizi sağlarken, şehadet mer
tebesine erişen güvenlik kuvvetlerimiz mensuplarına, terörist saldırılarda hayatlarını kaybeden 
vatandaşlarımıza Yüce Allahtan rahmet diliyor, görevlerini, feragat, fedakârlık ve kararlılık 
içinde yerine getirmiş ve halen getirmekte olan güvenlik kuvvetleri mensuplarımızı huzurunuzda 
saygıyla anıyorum. 

Değerli milletvekilleri, kıvançla ifade etmek gerekir ki, belediyeler ve il özel idareleri, gü
nümüzde, tarihinde görmedikleri malî imkânlara ve yetkilere sahip olmuşlardır. Bunları, biraz 
evvel huzurunuzda grubum adına konuşan değerli başkanvekili arkadaşım ifade ettiği için hu
zurunuzda ayrıca değinme gereğini duymuyorum. Ancak, muhalefete mensup bazı belediyele
rin, Hükümetçe kendisine yapılması gereken maddî yardımların yapılmadığı gerekçesiyle sık 
sık şikâyetler ortaya koyduğunu hepimiz biliyoruz. Oysa, durum hiç de öyle değildir. Hiç de 
öyle değildir; çünkü, belediyelere yapılan yardım, âdeta otomatik bir sisteme bağlanmıştır. Bu 
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gelirleri oluşturan oranlar, gelirlerin nitelikleri, mahiyetleri, dağıtım şekilleri, kanun önünde 
objektif kriterlerle belirlenmiş olduğundan, harcamaların da tümüyle mahallî idarelerin kendi 
karar organlarının inisiyatifiyle yapıldığından hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Kanuna karşı hile yaparsınız; o konuda ustasınız! 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, biraz evvel huzurda 

konuşan siyasî parti genel başkanı, emniyet ve asayişle yakından ilgili olduğu için, bir konuda 
bazı ifadelerde bulunmuştur. Bu konuda kısaca maruzatta bulunmak istiyorum. Bu, özel Harp 
Dairesiyle ilgilidir. 

Özel Harp Dairesiyle ilgili birtakım ifadeler, zaman zaman basınımızda yer almakta ve 
kimi siyasilerce de sürekli canlı tutulmaya çalışılmaktadır. Yakın geçmişte, birkaç hafta önce 
de bu sahne aynen tekrar edilmiştir. Bu tekrarın üzerine, Genelkurmay Başkanlığı, iktidar par
tisinden, muhalefet partilerinden milletvekillerinin katıldığı bir brifingle, özel Harp Dairesi
nin görevi, fonksiyonu hakkında bilgi vermiştir. Aynı brifing metni tüm basın mensuplarına 
da dağıtılmıştır. Ben inanıyorum ki, o brifinge katılan -mensup, muhalif- tüm milletvekili ar
kadaşlarımız, koparılan yaygaraların ne kadar lüzumsuz ve amaçlı olduğunu bizzat tespit et
mişlerdir. Bu mealdeki ifadeleri, sayın basın mensuplanndan çoğu da ortaya koymuşlardır. Ha
lihazırda, Yüce Meclise takdim edilmiş olan, muhalefet partisi milletvekillerinin hazırladığı 3 
adet Meclis araştırması ve 1 adet de genel görüşme önergesi, gündemdedir. Anavatan Partisi 
olarak, bu önergelerin, sırası geldiğinde görüşüleceğini ve bizim de görüşmek istediğimizi bu
radan ifade etmek istiyorum. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Danışma Kurulunda niye "Hayır" dedin? 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Bizim ve esasen bu dairenin, üzerinde spe

külasyon yapılan söz konusu dairenin de, eminim ki, hiç korkusu yoktur. Niye başkaları kor
kuyorlar ki?.. 

Değerli milletvekilleri, bu vesileden istifade ederek, Sayın Genelkurmay Başkanının isti
fası konusunda da siyasî beyanlarda bulunulmaktadır. Sayın Başbakan, birkaç gün önce, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi huzurunda, Sayın Genelkurmay Başkanının hangi gerekçe ile istifa etti
ğine dair, açık açık, bildiklerini ortaya koymuştur. 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Ne söyledi ki!.. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Bunlara ilave edilecek bir başka-husus da 

yoktur. 

Değerli milletvekilleri, istifa eden Sayın Genelkurmay eski Başkanı, hepimizin saygı duy
duğu bir değerli askerdir. Hizmetlerini, Türk Silahlı Kuvvetlerine verdiği geçmiş hizmetleri, 
burada takdirle ifade ediyoruz. Bir nöbet değişikliği olmuştur. 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — Yok öyle bir şey; "Prensiplerime ters düştüğü için" diyor. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Eski Sayın Genelkurmay Başkanı istifa et

miştir; onun yerine bir değerli komutanımız, hemen ertesi gün göreve başlamıştır. Bu konu, 
neden iki de bir ortaya getirilmek istenmektedir? Acaba, ortaya getirilmesindeki maksat, bir 
sayın siyasî parti liderinin, bir siyasî parti genel başkanının, Başbakanlık yaptığı dönemde ol-
'duğu gibi, "Bir komutan aranıyor : Kara Kuvvetlerine tayin yapılamaması çeşitli yorum-
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Iara yol açtı" şeklinde beyanların, bugünkü gazetelerde yer almamasından mı kaynaklanmak
tadır burada sormak istiyorum? (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

MUSTAFA NAZÎKOĞLU (Rize) — Matsatlıdır. Maksatları ortalığı karıştırmak. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşka

nı hakkında, her yerden, maksatlı, maksatsız; ölçülü, ölçüsüz sözler sarf edildiğini esefle izli
yoruz. Cumhurbaşkanlığı makamı, devletin en yüce makamıdır. 

MUSTAFA NAZtKOĞLU (Rize) — Evet, evet. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Devletin başıdır Sayın Cumhurbaşkanı. Dev

letin en yüce makamı olarak milletin birliğini temsil eder. 

GÜRCAN ERSlN (Kırklareli) — Tarafsızdır, tarafsız... 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Lütfen, herkes, Sayın Cumhurbaşkanı ve Cum

hurbaşkanlığı makamı hakkında konuşurken, kendisini derli toplu bir vaziyete sokmalıdır. (Gü
rültüler) 

ERTEKtN DURUTÜRK (İsparta) — Başına çal!.. 
BAŞKAN — Lütfen dinleyelim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, çalışma hayatıyla il

gili konularda Anavatan Partisinin görüşlerini arz ederek sözlerime son vermek istiyorum : 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Zonguldak'a git, Zonguldak'a; git de gör... 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Çalışma hayatının adil ve istikrarlı bir sis

tem içinde yürütülmesi, bize göre, toplumun sosyal ve ekonomik gelişmesinin ölçüsü ve temi
natıdır. Bizim anlayışımıza göre, işçi ve işveren, aynı gaye için çalışmalıdır. Karşılıklı hak ve 
ödevlerinin adil esaslara bağlanması gerekir. Mücadele ve kavga yerine, meselelerin, çözümü 
görüşerek, anlaşma yolunun tercih edilmesi suretiyle sağlanmalıdır. Bu hedef istikametinde gayret 
gösterildiği takdirde, vatanperver ve sağduyulu işçi ve işverenlerimizin, iş barışının tesisi ve ida
mesinde ve dolayısıyla sosyal ve ekonomik gelişmemizde en doğru yolu seçmiş olacaklarına 
inanıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, vaktimin fevkalade azalmış bulunması nedeniyle, bizim iktidarda 
bulunduğumuz dönemde yapılan toplu iş sözleşmeleri ve bunlarla ilgili olarak sağlanan ücret 
artışları hakkında bilgi arz etme imkânından maalesef mahrumum. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Orada arz et. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Ancak, fevkalade güncel olması nedeniyle, 

Zonguldak olayları hakkındaki görüşlerimizi ve bilgilerimizi buradan arz etmek istiyorum : 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Zonguldak'ta arz et, Zonguldak'a git de gör! (SHP ve 
DYP sıralarından gürültüler) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — tzin verirseniz, Zonguldak ile ilgili görüşle
rimi arz edeceğim. (SHP, DYP sıralarından gürültüler) 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Zonguldak'ta arz et, oraya git. Gidemiyorsun!.. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Zonguldak'a git bakalım!.. 
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BAŞKAN — Lütfen dinleyelim efendim, karşılıklı konuşulmasın. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, grev nedeniyle birkaç 

zamandır kamuoyunu işgal eden Zonguldak hadiseleri hakkında bir değerlendirme yapabil
mek için, orada uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesi, yapılan toplu iş görüşmeleri, bu gö
rüşmelerde işveren tarafının, yani idarenin ve işçi sendikasının taleplerini kısaca ortaya koy
mak gerekir. 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Zonguldak'ta ne hadisesi?.. 
TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Zonguldak'ta hadise yok. 
MUSA GÖKSEL (Muğla) — Zonguldak'ı anlat. 
MEHMET DÖNEN (Hatay) — Zonguldak'a git. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Zonguldak'a da gideriz, Zonguldak'a gider

ken Anavatan Partililer olarak... (SHP, DYP sıralarından gürültüler) 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Zonguldak'a gidemezsiniz... 
BAŞKAN — Lütfen dinleyelim, lütfen hatibe müdahale etmeyelim... Lütfen... 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Zonguldak'a da gideriz, ama biz Zongul

dak'a giderken, siyasîler olarak, tıpkı 12 Eylül öncesinde olduğu gibi, bir kaos yaratmak ama
cıyla gitmeyiz. (SHP sıralarından sıralara vurmalar, gürültüler) Oradaki olayları, oradaki işçi
nin meselesini siyasal istismar konusu yapmamak üzere gideriz. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Siz gidin ve giderken de nasıl gittiğinizi lütfen vicdanınıza bir sorunuz. (SHP, DYP sırala
rından gürültüler) 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sen git sor; git hadi git... 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Sayın Başkan, vaktimin önemli bir kısmı böyle 

zayi oluyor. (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Siz cevap vermeyin, devam edin. Yalnız, toparlayın sözlerinizi lütfen. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Emredersiniz efendim. 
Değerli milletvekilleri, söz konusu maden işçileri ile idare arasında evvelce yapılmış olan 

toplu iş sözleşmesi... (SHP sıralarından gürültüler) Siz bağırmaya devam ederseniz, ben de ba
ğırırım (SHP sıralarından "Bağır, bağır" sesleri, gürültüler) ve eminim ki, sizi bastınnm. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Onural Şeref Bey... 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Efendim bu bağırtıda sözlerimi duyuramı-

yorum. (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar lütfen hatibe müdahale etmeyelim. 
MUSA GÖKBEL (Muğla) — Zonguldak'ta grev kararını biz vermedik. 
BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Söz konusu maden işçileri ile idare arasında 

evvelce yapılmış olan toplu iş sözleşmesi, 30 Haziran 1990 tarihinde, yani geçtiğimiz haziran ayı 
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sonu itibariyle sona ermiştir. Bu tarihlerde başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, maalesef, 
greve kadar uzanan bir anlaşmazlık takip etmiştir. Eski sözleşmeye göre, bugün yeraltında ça
lışan işçinin eline ortalama net olarak 862 866 lira... 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Yalan söylüyorsun, yalan... 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Ben bu bilgileri devletin kaynaklarından arz 

ediyorum sayın milletvekilleri... (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika... Bir dakika... Lütfen arkadaşlar... 
MEHMET DÖNEN (Hatay) — Yalan söylüyor, ama Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın grup başkanınız buna cevap verebilir. Müsaade edin, dinleyin... (SHP 

sıralarından "Yalan söylüyor" sesleri, gürültüler) İtiraz edilen konular hakkında görüş, grup 
görüşü olarak bildirilebilir. 

Lütfen efendim sükûneti muhafaza edelim; dinleyelim hatibi. 
Buyurun. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Eski sözleşmeye göre, ortalama, yeraltında 
çalışan işçinin eline 862 000 lira, yerüstünde çalışan işçinin eline ise net 660 000 lira aylık ücret 
geçmektedir. 

CEVDET SELVt (Eskişehir) — Günlükleri nereden nereye çıktı, açıkça söylesinler. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Yeni sözleşme, yani grev sonuçlanır, bir top

lu iş sözleşmesi bağıtlanırsa, bu sözleşme 1 Temmuz 1990'dan itibaren, yani makable şamil 
olarak uygulamaya girecektir. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — \alanl 
BAŞKAN — Lütfen oturun... 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Buna göre, ilgili sendika, 1 Ocak 1991 tarih

leri için... 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sayın Başkan, vakit geçiyor. Yalan söylemek için oya
lamasın. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Efendim, müsaade ederseniz arz edeyim. 
BAŞKAN — Lütfen toparlayınız. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — İlgili sendika, bu tarihten yani 30.6.1990 ta

rihinden 1 Ocak 1991 tarihleri arasında uygulamak üzere, ortalama olarak, yeraltına çalışan 
işçi için net miktarın ayda 6 milyon 131 bin lira, yerüstünde çalışan işçiler için ise net 4 milyon 
693 bin lira olmasını talep etmektedir. Sendikanın 1 Ocak 1991 tarihinin sonrası için, yani bir 
ay sonrasından itibaren uygulanmaya girmek üzere talep ettiği miktar ise, aylık olarak ortala
ma, yeraltında çalışan,işçi için net 8 milyon 883 bin lira, yerüstünde çalışan için ise 7 milyon 
60 bin liradır. 

Değerli milletvekilleri, bu.taleplerdeki artış oranı yüzde 450'nin üzerindedir. Buna karşı
lık, yine 1 Temmuz 1990 tarihi itibariyle idarenin teklif ettiği rakam, aylık ortalama, yeraltında 
çalışan işçi için net 2 milyon 146 bin lira, yerüstünde çalışan işçi için ise net 1 milyon 696 bin 
liradır. 
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BAŞKAN — Lütfen toparlayınız. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Türkiye Taşkömürü 

Kurumunun 1990 yılı için tahminî zararı 1 trilyon lira civarındadır; ayrıca Kurum 1 trilyon lira 
civarında da borçlu bulunmaktadır. İdarenin, biraz önce arz ettiğim teklifinin Kuruma ek ma
liyeti yılda 440 milyar lira civarındadır. Sendikanın teklifinin Kuruma getireceği ek maliyetin 
yıllık tutarıysa, 3 trilyon 555 milyar liradır. Türkiye'de konsolide devlet bütçesinin ulaştığı ra
kam 105 trilyon lira, sendikanın 35 bin işçi için talep ettiği miktar 3 trilyon 555 milyar liradır! 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Bunların hepsi yalan, hayalî. 
BAŞKAN — Lütfen toparlayalım. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Esasen, yılda 1 trilyon lira zarar eden Kuru

mun, bu yükü karşılaması mümkün değildir. Bu talepte ısrar, Kurumun batmasıyla eş anlam
dadır. 35 bin işçinin çalıştığı ve ekmek parası kazandığı bu Kuruma, böyle bir akıbeti reva gör
mek, herhalde mümkün ve doğru da değildir. İdarenin, fevkalade olumlu bir yaklaşımla teklif 
ettiği miktar üzerinde dahi görüşmelerde bulunabileceğine dair beyanı sendikaca kabul edil
memekte ve sendika, görüşmeye yanaşmamaktadır. Sendikacılığı, siyasete ve siyasî amaçlara 
vasıta kılmak ne gibi sonuçlar yaratır; bunu pek çoğumuz hatırlıyor ve biliyoruz. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sayın Başkan; yalan söylüyor, yalan söylüyor. 
BAŞKAN — Sayın Bozkurt, lütfen toparlayın. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Biz işçinin hakkını vermeye ve bu hakkı el

verdiğince ileriye götürmeye gayret eden bir anlayışın sahibiyiz. Toplu iş sözleşmesi görüşmele
ri, bu gerçekler ışığında, makul yaklaşımlarla, inşallah olumlu bir sonuca bağlanır. Arzumuz, 
Zonguldak'ta bunun sağlanmasıdır. Burada başkalarına da sesleniyorum : Elbette bu konuyu 
siyasî istismar vesilesi yaparak, bulanık suda balık avlamak isteyenlere, Türk işçisinin alet ol
mayacağına inancımızı burada ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimi burada, Anavatan Partisi Grubunun 1991 malî yılı kon
solide devlet bütçesinin devletimize, milletimize ve vatanımıza hayırlı olması istikametindeki 
iyi niyetlerini ve dileklerini sunarak ve bütçeye olumlu oy vereceğimizi arz ederek bitiriyor, Yü
ce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri* alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Onural Şeref Bozkurt. 
Şimdi söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Genel Başkanı Sayın Erdal inönü'dedir; 

buyurun Sayın tnönü. (SHP sıralarından ayakta alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ERDAL İNÖNÜ (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1991 Malî Yılı Bütçe Tasarısı ve 1989 Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı üzerinde Sosyaldemokrat 
Halkçı Partinin görüşlerini sunmak üzere huzurunuzdayım. Yüce meclisi saygıyla selamlıyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Buradan, televizyonları başında bizi izlemek fırsatını bulan vatandaşlarıma da sevgileri
mi, saygılarımı iletiyorum. 

tnsan Hakları Günü nedeniyle halkımıza ve bütün insanlığa kutlama dileklerimi de söy
lüyorum. 

— 85 — 



T.B.M.M. B : 44 10 . 12 . 1990 O : 2 

Sayın milletvekilleri, Genel Kurulda görüşmeye başladığımız bütçe, bütün bir yıl için, te
mel ülke politikasını belirlemesi gereken bir belgedir; öyle olması beklenir. Bütçenin, ayrıntıla
rıyla incelenmesi, "Halktan vergi olarak, çaba olarak, özveri olarak ne istiyor; buna karşılık, 
halka, hizmet olarak ya da vaat olarak ne getiriyor?" bunların ayrıntılı olarak karşılaştırılma
sı; muhalefetin eleştirilerine Hükümetin cevap vermesi; geçmiş icraatı suçlamak şeklinde de
ğil, bugünküler üzerinde cevap vermesi ve bütün bunlardan sonra bütçenin, Meclisin çoğunlu
ğu ile kabul veya reddedilmesi, demokrasilerde millet meclislerinin önde gelen görevidir, öyle 
olduğu için de, bu görüşmelerin halkın gözü önünde yapılması, Meclislerin yönetime ağırlık
larını koydukları her rejimde -geçmişte de, bugün de- tutulan yoldur. Çağımızda, halk, seç
menlerimiz, radyo ve televizyon aracılığıyla bu görüşmeleri izleyebiliyorlar. Bunların hepsi iyi 
bugün; ama bizim Meclisimiz bugün bu önemli görevini yapabiliyor mu, yapabilecek mi? tşte 
ona bakalım. 

Sayın milletvekilleri, bunun için iki şart gerekli: Bir defa bütçenin hazırlanışıyla birlikte 
ortaya çıkan belge, devletin bu yıl içindeki bütün gelirlerini, giderlerini incelemeye ve denetime 
olanak veren bir yapı taşımalı; sonra da, bu bütçe üzerindeki tartışmalarda fikrini savunabile
cek, muhalefetin eleştirilerine cevap verebilecek bir sorumlu hükümet Mecliste bulunmalı. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Bu şartların her ikisinden de bugün uzağız, hem de çok uzağız. ANAP hükümetlerinin 
getirdikleri bütçeler, denetimden kaçırılan fonların, bütçenin üçte birine varan büyüklükleriy-
le; bütçenin büyük kısmının ise, geçmişten gelen borçların ya da yıl içinde yapılacak borçlan
maların ödenmesine ayrılmış olmasıyla, güncel malî politikayı belirlemek gibi bir özelliği artık 
taşıyamıyorlar. Bu önemli güçten yoksunlar; ama, asıl ikinci şartın eksikliği, şimdi yaptığımız 
görüşmenin değerini, amacını, öylesine baltalıyor ki, "Yaptığımız konuşmaların ne faydası ola
cak?" düşüncesi hiçbirimizin hatırından çıkamıyor. Onun için sayın milletvekilleri, ben bütçe 
üzerinde eleştirilerime, hatta genel politika üzerindeki görüşlerime geçmeden önce, dünyanın 
ve Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma çok kısa değinmek ve iktidarın bugünkü düzensiz 
durumunu göz önüne alarak, Meclisimizin bu şartlar altında ne yapabileceği konusunda asıl 
düşüncemi söylemek istiyorum. 

ALÎ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Sine-i milleti.. 
ERDAL ÎNÖNÜ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, dünya hızlı bir değişime, yeni yapı

lanmalara ve yeni dengelere yönelmiştir. Yıllardır büyük ölçüde, Amerika Birleşik Devletleriy
le Sovyetler Birliği arasındaki dengeye ve katı bloklaşmaya dayandırılmış olan dış politikamız, 
savunma politikamız, artık bu yeni duruma göre gözden geçirilmelidir. Bu, bugün ciddî bir 
ihtiyaç olarak karşımızdadır. AGİK çerçevesinde sürdürülen çalışmalar, varılan anlaşmalar, dünya 
barışı için kuşkusuz çok önemli aşamalardır; ama Avrupa ve dünya için bu anlamda olumlu 
gelişmeler meydana gelirken, Türkiye'nin, komşularıyla olan ilişkilerinde ciddî sorunlar aşıla
mamıştır. Hükümetin izlediği politikalar, komşularımızla olan ilişkilerimizi olumsuz yönde et
kilemektedir. 

Dünyadaki önemli değişiklikler, Türkiye'nin jeopolitik ve stratejik önemini ciddî biçimde 
etkilemiştir, etkilemeye de devam edecektir. Ülkemizin hiçbir zaman azalmayacak olan önemi, 
yeni duruma ve yeni dengelere göre, hem kendi refahımıza, hem dünyanın barışına, daha önemli, 
daha olumlu katkılar sağlayabilir. Bunu sağlayabilmenin yolu, dünyadaki değişimin Türkiye için 
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yarattığı dış politikaların ve savunma politikalarının Atatürkçü gelenek doğrultusunda, bütün 
siyasal partilerce ve düşünürlerce, yazarlarca tartışılarak oluşturulmasıdır; insan haklarına saygı 
anlayışının, yeniden ve en geniş ölçüde ülkemizde egemen olmasıdır; dış politikaya ve savun
ma politikasına ulusal bir karakter kazandırılmasıdır. Türkiye'nin öneminin ve rolünün, baş
kaları tarafından değil, bizzat Türkiye tarafından belirlenmesidir. 

Üzülerek belirtelim ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir kısım yetkilerini devralmış 
olan ANAP Hükümeti de, Hükümetin yetkilerini devralmış olan Sayın Cumhurbaşkanı da, 
bu durumun ya farkında değildir ya da bilerek ve isteyerek, Türkiye'nin kaderi, bu İktidar sa
hipleri tarafından, başkalarının kararına terk edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bugün ülkemizde nasıl bir iktidar uygulaması yapıldığı, bir yıllık de
neyim sonunda açıkça bellidir. Uygulama durumunda olanlar da saklamıyorlar zaten... Dış 
politikamızla ilgili önemli bir soru kendisine sorulduğunda, Dışişleri Bakanı herhalde derli toplu 
bir vaziyet olarak, "Bu konuyu Sayın özal'a sorun" diyor! Emeğin hakkını arayan maden iş
çilerinin sendika başkanı, ilgili bakana, "Bizimle görüşmeye oturduğunuzda Sayın özal'ın de
meçleriyle bağlı olmadan karar verebilecek misiniz?" diye soruyor! Böyle bir durumda, baka
nın ne demesi gerekir? "Tabiî. Bu, Hükümetin sorumluluğu." 

Böyle bir şey söylemiyor bakan, sesini çıkarmıyor. 
Ekonomiden sorumlu çeşitli bakanlar, aralarında tartışabiliyorlar, hatta bazen, "Enflas

yon inecek, inmeyecek" diye bahse de giriyorlar! Bunlar hep milleti eğlendiriyor; ama önemli 
kararları almadan önce, ayrı ayrı Sayın özal'ı ziyaret etmeyi hiç ihmal etmiyorlar... Zaten, Sa
yın özal da, ekonominin günlük yönetimi üzerindeki talimatlarını zaman zaman televizyon
dan açıklıyor. Uluslararası antlaşmalarda yasaya göre yeri ve gereği olmayan imzaları atmak 
için, prestij açısından önemli gördüğü toplantılara Sayın özal yurt dışına gidiyor; asıl sorumlu 
olan, Anayasaya göre yürütmenin başı olan Başbakana da, sadece, Sayın özal'ın sessiz yar
dımcısı görünümünde, toplantılarda boy göstermek düşüyor? (SHP sıralarından alkışlar) 

Ülkemiz, bir savaş olasılığı ile, bizi içine çekme tertiplerinin yoğunlaştığı ve Sayın özal'ın 
sorumsuz, tutarsız; ama genellikle savaşı özendirici açıklamalarıyla desteklenen bir savaş ola
sılığı ile karşı karşıya bulunduğu sırada, Dışişleri Bakanı, Millî Savunma Bakanı ve Genelkur
may ̂ Başkanı birdenbire görevlerinden istifa ediyorlar ve son istifada, bu istifaya neden olarak 
"tikelerine ve devlet anlayışına uymayan bir durum karşısında bulunulması" gösteriliyor. 
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Bu durumun ne olduğunu, hangi ilkelere uymayan davranışlar karşısında olduğumuzu, 
savaş olasılığı önünde güvenliğimizi nasıl koruyacağımızı sorduğumuz Başbakan, "istifanın 
nedenini bilmediğini, insanların iç dünyasındaki nedenlere inmeye gerek duymadığını" söyle
yebiliyor! 

Sayın milletvekilleri, bakınız, içtenlikle söylüyorum, geçen hafta burada Sayın Başbaka
nın bu konuşmasını dinlerken duyduğum üzüntüyü, birçok milletvekilinin de paylaştığına inan
dığım had safhadaki rahatsızlığı anlatabilmem mümkün değildir. Başbakan, Genelkurmay Baş
kanının istifa nedenini bilmediğini, bilmesinin de gerekmediğini çekinmeden açıkladı ve eğer 
biliyorsak, bizim söylememizi istedi; konuşmasının büyük bölümünde de, konunun ciddiyetiy
le hiç bağdaşmayacak şekilde, muhalefet milletvekillerine sataştı; kendi tahrik ettiği milletve
killerine, geçmişle ilgili suçlamalar yöneltti ve sonunda da, herhalde böyle bir soruyu sorarak, 
muhalefet görevimizi yaptık diye, bizi, askeri politikaya sokmakla suçladı. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, Anayasanın 117 nci maddesi, böyle bir istifanın nedenini 
İdmin bilmesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Anayasanın 117 nci maddesi, "Millî güvenli
ğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine karşı, Bakanlar Kurulu sorumludur" diyor. Anayasa demiyor ki, "mu
halefet partisi sorumludur." 

Gene bu maddeye göre, Genelkurmay Başkanı, görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana 
karşı sorumludur; Anamuhalefet Partisi Başkanına karşı sorumlu değildir. Hal böyleyken, Sa
yın Başbakan, istifa nedenini bilmediğini itiraf ediyor ve nedenini bize soruyor! 

Sayın milletvekilleri, konu, daha ciddî olamayacak bir konu; ülkenin savunması, bütün 
halkın can ven mal güvenliği konusu. Bu konuyla birinci derecede ilgili, sorumlu kişi, "ilkeleri 
ve devlet anlayışı üzerindeki anlaşmazlıktan" istifa ettiğini açıklıyor. Elbette anlaşmazlık sa
vunma konuları üzerinde.,. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Nereden çıkardınız?.. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (istanbul) — Nereden biliyorsunuz? 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Ya savunma politikasının içeriği üzerinde ya da bu politi

kayla ilgili uygulamalar üzerinde... 
"Bunu nereden çıkardınız?" demek, Genelkurmay Başkanlığı yapan bir insanın onuruy

la oynamak demektir. Ben buna girmem. (SHP sıralarından alkışlar) Elbet, Genelkurmay Baş
kanı savunma konusuyla ilgilidir; elbet, anlaşmazlık varsa, o konuyla ilgilidir. 

Şimdi, bu kişinin doğrudan doğruya bağlı bulunduğu makam sahibi olarak Sayın Başba
kan, "Anlaşmazlık konusunu bilmiyorum" ya da "Hiç anlaşmazlık yok" diyorsa, bundan bir 
sonuç çıkar ve o sonuç da şudur : Başbakanın, bugün ülkemizin savunmasıyla ilgili sorunlar 
ve yaklaşımlardan hiç haberi olmadığıdır. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Sorun yok sorun... 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Eee, ama o zaman da Sayın Akbulut'un ne iş yaptığı, Baş

bakanlık görevlerini kimin yaptığı sorulur! Kaçınılmaz olarak sorulur ve her şeyden önce, işte 
bu durumun düzeltilmesi gereği ortaya çıkar, karşımıza gelir; kendiliğinden gelir, hiç başka bir 
şey söylemeye gerek olmadan, bu durumun düzeltilmesi ilk görev olarak karşımıza gelir. 

Bakınız sayın milletvekilleri, sükûnetle, serinkanlılıkla durumu inceleyelim. Olayın için
dekiler açıklama yapmadıkları için, nedenleri elbet açıklıkla bilmiyoruz; ama elbet tahmin 
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edebiliriz. Bütün ömrünü askerî disiplin içinde ve yüksek bir görev anlayışıyla vatan hizmetin
de geçirdiğinin bilincinde olan bir insan, emekliliğine bir yıldan az zaman kalmışken ve mesle
ğinin en önemli günlerini, bir savaş olasılığının yaşaması karşısında bulunurken, sırf kendi ka
rarıyla niçin kendi görevini bırakır? Sizi düşünmeye davet ediyorum : Niçin kendi görevini bı
rakır? Beraber düşünelim. (ANAP sıralarından "Bütçe ile ne ilgisi var?" sesleri) 

Bütçe ile ilgisi vardır, tki çeşit neden düşünülebilir 
DEVLET BAKAN GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Bir varsayım daha yapın. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Ya doğruluğuna, ülke için yararlılığına inanmadığı, inan-

dırılamadığı emirler, Komutana verilmiştir ve bunları uygulamanın, ülke zararına olacağını dü
şündüğü için görevi bırakmaktan başka çare bulamamıştır. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Dinleyin bakalım, beraber düşünüyoruz... Ya da, içeriğini tartışmasa da, emir ve talimatların 
uygulanması sırasında, kendi görev ve sorumluluk alanına, kabul edilemeyecek müdahaleler 
yapıldığını görmüş ve bu sorumsuz müdahaleleri önlemekten umudunu kestiği için, yüce gö
rev mevkiinin onurunu korumak gibi bir amaçla istifa etmiştir. (SHP sıralarından "Bravo" 
sesleri) 

Sayın milletvekilleri, düşünmek, herkesin yararınadır, kimsenin zararına değildir; beraber 
düşünüyoruz, beraber sonuç çıkarıyoruz. 

Şimdi, Sayın Başbakan, bu her iki çeşit nedenin de sözkonusu olmadığını tekrar tekrar 
söylüyor; ama, bu ifadeler eğer doğruysa; yani, Sayın Başbakanın, kendisi açısından nedenini 
bilmediği doğruysa, bu sadece Başbakan açısından yersiz bir müdahale olmadığını, ya da içe
riği yararlı görülmeyen bir emri Sayın Başbakanın vermediğini gösterir; ama, istifaya neden 
olan davranışların, bunları yapanın Sayın özal olduğunu meydana çıkarır. Bunun sonucunda 
Sayın Akbulut'un sorumluluğu hiç de azalmış olmaz. Çünkü, Başbakan Sayın Akbulut'tur. 
Şimdi, Anayasaya göre, doğrudan doğruya Başbakana karşı sorumlu olan en yüksek devlet 
görevlisi, Sayın özal'in sorumsuz müdahaleleri yüzünden görevinden ayrılmış durumdadır. Kı
saca, Başbakanın ulusal savunma üzerindeki denetimini ve gözetimini sağlayacak insan, Baş
bakanın kontrolü dışındaki nedenlerle ve müdahalelerle bu görevden ayrılıveriyor. O halde, Baş
bakanın, ülke savunmasını denetleyebildiği, bu eh önemli görevini yapabildiği söylenebilir mi? 
Hayır, elbette hayır... Sayın milletvekilleri, işte, işin vahameti, en büyük kaygıyı veren yanı bu
radadır ve Sayın Akbulut'un geçen gün, Genel Kurulda, muhalefete cevap vermek için söz al
dığı sırada, hiçbir şey bilmediğini söylerken, vakit geçirmek için muhalefete sataştığını gör
mekten hepimizin duyduğu üzüntünün nedeni de sanıyorum buradadır. 

Daha açık söyleyeyim : Eğer Sayın Akbulut, "Genelkurmay Başkanıyla yürüttüğümüz 
savunma politikası ya da uygulamaları konusunda görüş ayrılığımız olmuştur..." 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Yok öyle bir şey. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — "...Biz şunu düşünüyoruz, o bunu kabul etmedi; onun 

için istifa etti" deseydi, o zaman, olayı, iktidar sorumlulğu içinde değerlendirirdim ve açıkla
nan tartışma konusunda fikrimi söylemekle yetinirdim; ama bugün söylediklerimi söylemezdim... 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (tstanbul) — Yok böyle bir şey. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — ...ama şimdi, Başbakan, ülkenin savunmasıyla ilgili temel 

yaklaşımların kendi kontrolü dışında geliştiğini sezdiren itiraflar yaparsa, bunları yaptığında 
bambaşka bir konu gündeme geliyor. 

İSMAtL ÜöDÜL (Edirne) — Çok boş bir konuşma. 
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ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bir an önce, sorumluluğunun bilincinde olan, ülke savun
masında, dış ve iç politikasında, ekonomik ve sosyal politikada sorumluluğunun bilincinde olan, 
bu sorumluluğu sorumsuz bir Cumhurbaşkanına terk etmeyen bir hükümetin ya da bir iktida
rın kurulması... Gündemimizdeki konu artık budur... (ANAP sıralarından gülüşmeler) 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sizin gündeminizde... 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bunun da yolu, sayın milletvekilleri, bir genel seçimdir, 

halkın iradesine başvurmaktır. 
ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Mahallî seçimler dahil mi? 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bunu ne kadar çabuk yaparsak, o kadar kazanırız; boş 

yere halkın zamanını israf etmekten kurtuluruz. Bir an önce yapılacak bir genel seçime hazır 
olduğumuzu bir daha ifade ediyorum; unutanlar varsa, hatırlasınlar. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, ülke savunması konusunda sorunların temeline inemeyen, birinci de
recede görevli insanların düşüncelerine nüfuz edemeyen bir Hükümet, şimdi burada, malî, eko
nomik ve sosyal politikalardaki çok kaygı verici tutumlar, dış politikadaki olumsuz gelişmeler 
üzerindeki sorularımıza ne cevap verecek? Nasıl cevap verecek? Kendi iradesinden çıkmamış 
kararları nasıl savunacak ve en önemlisi, önümüzdeki aylarda alınması gereken önlemleri, ve
rilmesi gereken kararları, kendi iradesiyle kararlaştırıp, uygulayacağına inanacak mısınız? İna
nabilir miyiz? Buna, muhalefet partisi milletvekilleri nasıl inanırlar, iktidar partisi milletvekil
leri nasıl inanırlar? 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Belediyelerle beraber seçime gideriz. 
ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Mahallî seçimler de dahil mi? Var mısınız? 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Beledeyilere de geleceğim, merak etmeyin. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizde, çalışma barışını bu yıl nasıl koruyacakları

nı da Hükümete sormak istiyorum. Yıllardır, işçileri, kamu görevlilerini, bütün çalışanları bir 
taraftan sürekli enflasyon cenderesi altında ezerken, bir taraftan da çalışanları koruyacak top
lum örgütlerinin, sendikaların etkinliğini yasalarla, uygulamalarla önlerseniz, işte, sonunda di
renişlerle ve sosyal patlamalarla karşı karşıya gelirsiniz. Bu yıl açıkça görünen manzara budur. 
Halen 50 binden fazla işçi grevde 250 bin civarında işçiyi kapsayan görüşmeler uyuşmazlık aşa
masına maalesef geldi. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Kışkırttın! 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Grev hakkı olan kollarda grevler, olmayan kollarda çeşitli 

direnişler gittikçe yaygınlaşıyor. Zaten, niçin bazı kollarda grev hakkı var, bazılarında yok? Bunu 
da kimse anlatabilmiş değil, kimse de anlayabilmiş değil!.. Grev hakkının olmaması, barışın 
sağlanmasını kolaylaştırmıyor ki!.. Tam tersine, bugün linyit madenlerindeki 24 bin işçimizin, 
haklarını aramakta uğradıkları güçlükler, bu madenlerin verimli çalışmasını, görüyorsunuz, 
iyice engelliyor. Emeğin hakkı verilmedikçe, baskılarla, engellerle sağlıklı bir çalışma düzeni 
kurmaya olanak yoktur. 

Açıkça söylemek isterim ki, sayın milletvekilleri, bu yıl Hükümetin davranışında, uyuş
mazlıkları gecikmeden sona erdirecek bir yaklaşım da hiç görmüyoruz. Bugün varılan nokta, 
ANAP hükümetlerinin yıllardır uyguladıkları politikaların, işte ülkeyi getirdiği nokta... 

Madenler zarar ediyorsa, teknoloji geri kalmışsa, bütün bunların sorumlusu, Hükümetin ken
disi... İşçilerin bunda bir kusuru yok ki! Yeni Çeltek'te yaşanan büyük facia, Zonguldak bölgesin
de sık sık rastlanan grizu patlamaları, ocak çökmeleri... Bütün bunlarda, çalışanların ne kusuru var? 
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Bunları önlemek, madende çalışanların değil, madenleri işletenlerin ve Hükümetin görevidir. 
Zamanında alınmayan tedbirlerden ve geri kalmış teknolojiden, işçiler sorumlu tutulamazlar. 

Enflasyonun bir türlü aşağı indirilememesinde, çalışanların bir kusuru yok. Türkiye'de, 
sendikaların çalışması, hâlâ uluslararası ölçülere getirilmemişse, hâlâ Uluslararası Çalışma ör
gütünün standartlarına erişememişsek, bunda işçilerin kusuru yok. Bunlar hep, ANAP hükü
metlerinin, Hükümetin, emeğe değer vermeyen politikasının sonuçları... Niçin Hükümet ken
di politikasının sonunda, işçiyi getirdiği bu aşamada, bu uyuşmazlıkları bir an önce bitirmek 
için, işçilere güven verecek hareketleri yapmıyor, çözüm getirecek davranışları göstermiyor? 

Sayın milletvekilleri, 30 Kasımdan beri, 11 gündür Zonguldak'taki maden işçileriyle, MTA'-
daki işçiler grevdeler... Gerçi TRT çok az gösteriyor; ama Zonguldak'taki durumu, oraya gi
denler gördüler; Hükümet de herhalde biliyor... Orada bütün kent halkı, çoluk çocuk, kadın 
erkek, işçisi, esnafı, emeklisi, genci yaşlısı 11 gündür ayakta... Zonguldak'a hayat veren emek
çilerin hakkını almak için uğraşıyorlar. Bu uğraş, kentlilerin ve civar kasabalıların, köylülerin 
hepsinin birden hayat mücadelesi... Bunun siyasî partilerle ilgisi yok; hiç kendinizi kandırma-
yır, hiçbir yanılgıya düşmeyin. Bu, doğrudan doğruya, Zonguldak yöresinde yaşayan insanla
rın hayat mücadelesi. Bu insanlar, görülmemiş bir güzellikle, gayet düzenli, ama kararlı bir 
şekilde, demokratik yoldan emeklerinin hakkını almak için uğraşıyorlar; günlerdir uğraşıyor
lar. Hükümetin bu uğraşa saygı göstermesini istiyorum ve bir an önce Zonguldak'ı huzura ka
vuşturacak bir hareket yapmasını bekliyorum, burada öneriyorum. Maden işçisinin bugün al
dığı net gündelik ücret 15 bin liradır. ANAP'ın getirip yaşattığı enflasyon ortamında, pahalı
lık ortamında bu ücret, yoksulluk sınırının altında bir ücrettir. 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — Müzakereye gelsinler. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bu ücretin çok az olduğunu zaten Hükümet de kabul edi

yor; bunu görüyorum. O halde, Hükümetin teklif ettiği ücret nedir? Net gündelik ücret ne ola
caktır? Onu söylesin. Bunu, Zonguldak'ta işçilere, onları temsil eden sendike yetkililerine söy
lesin ve hakça bir sonuca götürecek görüşmeyi Hükümet, daha fazla gecikmeden başlatsın. 
Burada, ne anlama geldiği belli olmayan ücret tekliflerini bizlere böyle propaganda olarak söy
lemekten ne çıkar? Bunları bıraksınlar, bu oyalamacaları, bu kandırmacaları bıraksınlar. (SHP 
sıralarından alkışlar) Orada sendikayla bir an evvel konuşsunlar, bir an evvel emeğin hakkını 
versinler. 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — Sizce ne olmalıdır? 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Zonguldak'ta insanların kendiliklerinden yollarda, sokak

larda, meydanlarda toplanarak her gün kendi vücutlarıyla, kendi varlıklarıyla çizdikleri tab
lo... İşte, bu tablonun toplumsal irade manzarasını iyi değerlendirin sayın milletvekilleri; iyi 
değerlendirelim hep birlikte. 

Türkiye'nin bugünkü gerçek tablosu işte budur. Televizyonda vaatlerle çizilen pembe tab
lolar değil, Zonguldak halkının günlerdir orada kendi vücutlarıyla, varlıklarıyla ortaya koydu
ğu tablo. Bunu iyi değerlendirin ve bu gerçek durumun gereklerini daha fazla vakit geçirme
den yerine getirin, emeğin hakkını verin. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1991 bütçesini görüştüğümüz bugünlerde, kamuoyu
muzu kaygılandıran sorunlar içinde, önde gelen bir konu da Cumhuriyetin laik devlet düzeni
ne son yıllarda girişilmiş olan bir saldırıdır. Dört yıl önce, 1987 yılı bütçesinin görüşülmesinde 
Denizli'nin Tavas İlçesine bağlı Kızılcabölük Kasabasında Kurs ve Okul öğrencilerine Yardım 
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Derneği pansiyonunda kalan bir ortaokul öğrencisinin intihar etmesi dolayısıyla, Türkiye'ye 
teokratik düzen getirmek isteyen bir harekettir, yoksul çocukları barındırmak gibi insancıl amaç
larla açılmış yurtlarda etkinlik göstermeye başladığına o zaman işaret etmiştim; o zaman, Meclisi 
bu konuda bir araştırma yapmaya çağırmıştım ve Millî Eğitim Bakanlığını da bu yurtları de
netleyerek, laik eğitim düzenini koruma görevini yapmaya çağırmıştım. O zaman bana cevap 
veren Sayın Başbakan, tıpkı biraz evvel ANAP sözcüsünün yaptığı gibi, sadece Anayasadaki 
laiklik maddelerini okumakla yetindi; ama bu çağrılarımıza, gerekli, yeterli karşılık gelmedi. 

Bugün laikliğe karşı hareketler çok yaygın ve açık şekilde, toplumumuzun birçok kesimle
rinde, devlet dairelerinde, okullarda, üniversitelerde kendisini gösteriyor. Bu yayılmada, ikti
darın müsamahasının, zaman zaman hatta özendirmesinin büyük payı var. Halkımızın yüce 
din duygularının siyasette istismar edilmesi, sosyal ve ekonomik politikalardaki başarısızlıkla
rın, bu yoldan, duygu istismarıyla örtülmeye çalışılması amacı burada elbet önemli rol oynu
yor; ama sayın milletvekilleri, bugün varılan aşamada, artık, çağdaş yaşama yönelik tehlikeyi 
açıkça görmek ve göstermek zamanı gelmiştir. Teokratik düzen istemeyen bütün partilerin, bu 
tehlikeye karşı birleşerek, seslerini yükseltmeleri, birinci görev haline gelmiştir. 

Konuyu en açık şekilde ortaya koyalım sayın milletvekilleri. Bu bir siyasal mücadeledir, 
bir din kavgası değildir; inananlarla inanmayanlar arasındaki mücadele değildir. 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — İnanmayanlar kimler, onu söyle. (SHP 
sıralarından "Otur yerine", "Sus be" sesleri, gürültüler) 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Kendi din yorumlarını gerekçe diye göstererek, Türkiye'ye 
teokratik ve totaliter bir diktatörlük düzeni getirmek istiyen bir siyasal hareketle, bugünkü çağdaş, 
laik ve demokratik hukuk devleti düzenini korumak isteyen siyasal hareketler arasındaki mü
cadeledir. 

SHP olarak biz, laik, demokratik, çağdaş yaşam düzeninin başlıca savunucusuyuz. (SHP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Kime karşı laikliği savunuyoruz? Elbette halkımıza karşı değil; halkımız bizimle beraber
dir; bir azınlık hareketi olarak ortaya çıkan teokratik düzen peşindeki siyasal harekete karşı 
savunuyoruz. (SHP sıralarından alkışlar) Kişilerin din duygularına, ibadetlerine sonsuz saygı
lıyız, herkesin de saygılı olmasını isteriz. Türkiye'de halkımızın çoğunluğunun dinlerine bağlı 
olduğunu; ama bugünkü gibi çağdaş yapılı bir devlet düzeninde yaşamak istediklerini biliyo
ruz. Dinî esaslar üzerine kurulmamış, demokratik bir hukuk devletinde yaşamaya devam et
mek istediklerine inanıyoruz. Onun için de, Atatürk devrimleriyle Türkiye'de yerleşmiş laik 
devlet düzenini, bugün ve bundan sonra demokrasi içinde koruyabileceğimize güveniyoruz. (SHP 
sıralarından alkışlar) Ama bunun için, bugün karşımıza çıkan ve başka İslam ülkelerinde de 
görülen, hatta yurt dışı kaynaklardan malî destek sağlayan teokratik düzen peşindeki bu siya
sal hareketin saldırıları, nerede ortaya çıkarsa, orada laikliği savunmalıyız, bunu yapmaya ka
rarlıyız. 

Laiklik, dinsizlik-demek değildir. Din ve vicdan özgürlüğü, bizim temel ilkelerimiz arasın
da yer alır ve zaten Türkiye'de de bugün büyük ölçüde vardır. Ama, teokratik düzen peşinde 
olanların amacı, başkalarının din ve vicdan özgürlüğünü baskı altına almaktır; bunu da iyice 
görelim. 

Sayın milletvekilleri, bu konuda, yine dört yıl önceki konuşmamda da değindiğim nokta
ya bir daha işaret etmek istiyorum. Laik bir devlet düzeninde, din ile devlet işlerini ayırmış, 
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din konularını kişilerin kendi anlayışlarına, kararlarına bırakmış bir toplum düzeninde devlet 
okullarında din dersleri, isteğe bağlı olarak verilmelidir, zorunlu olarak değil. 

1982 Anayasasının getirdiği zorunluluk şartı, çağdaş, laik eğitim sistemimizi büyük çeliş
kiler içine sokmuştur; teokratik düzen siyasetçilerine önemli fırsatlar sağlamıştır. Yanlış anla
şılmasın, din derslerine karşı değilim; vatandaşlarımın din duygularına son derece saygılıyım; 
ama, dinin yeri başkadır, bilimin yeri başkadır. Devlet okullarında din derslerini zorunlu ola
rak verirsek, ikisinin yerlerini birbirine karıştırırız ve sonuçta, çocuklarımızın akıllarını karış
tırırız, onlara çağdaş eğitim verme görevimizi yapamayız. Eğitimimiz, işte bugün böyle bir kar
gaşayı yaşıyor ve zararlı sonuçlarını aileler görmektedirler. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, şimdi de, ülkemizin önemli bir sorunu olan, olağa
nüstü hal bölgesindeki durumu değerlendirmek istiyorum : Biliyoruz ki, bu bölgede 12 yıldır 
sıkıyönetim ve olağanüstü hal uygulamaları sürmektedir. Bölge halkı, 12 yıldır olağan yöne
tim koşullarına kavuşturulamamıştır. Bir anlamda, kalıcılık niteliğine bürünen bu uygulama
nın asıl endişe veren yönü, giderek ağırlaşmasıdır. özellikle, kanun hükmünde kararnamelerle 
getirilen kısıtlamalar, bölgede olağanüstülüğü de aşan sıkıyönetimüstü bir yönetim tarzını yü
rürlüğe koymuştur. 

Hükümetin bu bölgeye yönelik politikaları, tek kelime ile, başarısızdır. Uygulama süresi
nin uzunluğuna ve uygulanan kuralların ağırlaştırılmasına rağmen hiçbir iyileşme sağlanama
mıştır. Bölge halkı, giderek daha koyu ve bunaltıcı bir baskı ortamına itilmiştir. Bölücü şiddet 
örgütünün eylemlerine karşı, bölgenin hâlâ ulusal kimliğini koruyabilmiş olmasının başarısı 
ise, sadece bölge halkına aittir, (SHP sıralarından alkışlar) 

Bölge halkı, iki yönden gelen baskı ve zorlamalara rağmen, yüksek vatandaşlık bilinci ve 
ulusal birlik direnciyle, ülke bütünlüğünü koruma başarısını göstermiştir. 

iktidarın bölgede uyguladığı politika, bölge halkına karşı, anlayışlı, hoşgörülü ve şefkatli 
olmamıştır, olamamıştır; şiddet eylemcisi örgüt ile, halk arasında ayrım yapma becerisini gös
terememiştir. Bölge halkını, anlamlı desteğini yükseltme ve arkasına alma yönünde hiçbir olumlu 
program uygulayamamıştır; aksine, halkın üzerine, sabır taşına, tepki ve öfke doğurucu, bas
kıcı yöntemlerle gidilmekte ısrar edilmiştir. Sözünü ettiğim kanun hükmünde kararnameler, 
bu baskıcı yönelişin, şimdilik son örnekleridir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin görüşmesinden ve denetlemesinden kaçırılarak uygula
maya konan kararnameler, bölge halkını, temel hak ve özgürlüklerini, insan haklarını kulla
namaz-duruma sokmuştur. 

Biz, o bölgede bölücü şiddet olaylarının derhal bitirilmesini istiyoruz. Halkın özgürlükle
rinin, bunun bedeli olmaması gerektiğine inanıyoruz. Bölge halkı, bütün uyarılarımıza rağ
men, iktidarın yasakçı anlayışı yüzünden, ana dillerini konuşamamaktadır. Paris Sözleşmesini 
büyük gösterişlerle imzalayan iktidar, bölgedeki halkımıza insan haklarını kullanma konusun
da hiçbir kolaylık getirmemiştir. Bu tutum, hükümet olma kavramının büyüklüğüne yaraşma
yacak bir ikiyüzlülüktür. 

Bölge halkı, fırsat eşitliği hakkını kullanamaz durumdadır : Okullar kapalıdır, ya da öğ
retmensizdir. öğretmenlerin can güvenliği sağlanamamaktadır. 

Bölgenin ekonomik ve toplumsal sorunlarına devlet eliyle ve devlet yatırımlarıyla çözüm
ler bulunmasının kaçınılmazlığını her fırsatta önermemize rağmen, Hükümet bu yolda hiçbir 
olumlu gelişimi başlatmamıştır; başlatmamakta, hatta direnmektedir. Hükümetin bölgeye 
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yönelik plumsuz tutumu bununla da kalmamış, bölgede daha önce başlatılan yatırımları dur
durmak, programdan çıkarmak gibi akıl almaz bir uygulama başlatılmıştır. Tamamlanma dü
zeyine gelmiş pek çok, fabrika projesi durdurulmuştur. 

Bu noktada, birkaç cümle ile, Güneydoğu Anadolu Projesine ait görüşlerimi de açıkla
mak isterim : Güneydoğu Anadolu Bölgesinde devam eden yatırımlar, GAP çerçevesindeki bir 
kısım yatırımlardır. Bu yatırımların bugün için ve gelecek için, bölge halkına sadece dolaylı 
katkılar yapacağından söz edilebilir. ANAP İktidarı, Güneydoğu Anadolu Projesini, bölge hal
kına doğrudan katkı sağlayan, bölge halkı için sosyal ve ekonomik hedefler taşıyan bir kalkın
ma projesi olarak göstermektedir, ama aslında bunu bu şekilde görmemektedir. Bugünkü ikti
dar, Güneydoğu Anadolu Projesi ile makro düzeyde kalkınmayı ve gelişmeyi amaçlıyor aslın
da. "Kalkınma ve gelişme, yerli ve yabancı sermaye gruplarıyla birlikte sağlansın; bundan her
halde halk da yararlanır" anlayışını taşıyor. 

GAP, kuşkusuz, Türkiye'nin en büyük projesidir. Bu projede, gelmiş geçmiş bütün siyasal 
iktidarların payı vardır, gelecekteki iktidarların da payı olacaktır. Ancak, bu projeye mutlaka, 
insanî boyutu kazandırılmalıdır; bu proje, bölge halkının ekonomisini ve sosyal yaşamını doğ
rudan etkileyecek yeni bir yapıya kavuşturulmalıdır. Bu proje, her alandaki bölgesel farklılık
ları gidermeli, ulusal bütünlüğü pekiştirici bir niteliğe ulaşmalıdır. Bu anlayıştan yoksun hü
kümet politikaları, bölgede ekonomik sıkıntıların çözümsüzlük noktasına yükselmesine ve gü
venlik sorununun, tahammül edilmez boyutlara ulaşmasına kaynaklık ediyor. Tabiî, bunun so
nucu olarak, bölge halkı, bölgeyi terk etmek, başka bölgelere göç etmek zorunluluğuyla karşı 
karşıya kalmıştır. O bölgede yoğun bir göç olayına tanık oluyoruz. Bölge hızla boşalıyor. Son 
nüfus sayımları da bunu açıkça gösteriyor. Hükümet politikalarının bölge halkına uyguladığı 
ağır baskının sonucu olarak, bölge insanı, yerini yurdunu, babaocağını bırakarak, başka böl
gelerde iş ve güvenlik aramaktadır. 

Bölge halkına reva görülen bu haksız uygulamanın derhal durdurulmasını bir kez daha 
istiyorum; istekten de öte, Hükümeti bu konuda uyarıyorum. Çok tehlikeli bir yoldasınız, böl
gede yaşayan 5 milyon dolayında insanın demokratik ve ekonomik haklarını, biz, savunmaya 
ısrarla devam edeceğiz. Bölgedeki tüm sorunları, bölge halkı ile birlikte, baskıdan ve korku
dan arınmış ortamda, demokratik yöntemlerle çözeceğiz. (SHP sıralarından alkışlar) Devlete 
yakışan yöntem de zaten budur. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin siyasî şiddet konusundaki başarısızlığı, sadece Olağa
nüstü Hal Bölgesindeki başarısızlıklarla sınırlı değildir, tç güvenlik konusunda, terör ya da 
siyasî amaçlı şiddet diyebileceğimiz eylemlerin, hâlâ önemli bir sorun olarak gündemimizden 
çıkmadığını biliyoruz. Hükümetin bunu önleme konusunda da tutarlı ve etkili bir politikası
nın, hatta hazırlığının olmadığım görüyoruz. 

özellikle, 1990 yılı içinde toplumu sarsan ağır şiddet olaylarını maalesef yaşadık ve Profe
sör Muammer Aksoy, Emekli Albay Rıfat Uğurtan, Gazeteci Çetin Emeç, Albay Dursun Ak-
şen, Binbaşı Adnan özbay, Gazeteci Turan Dursun, eski M t T görevlisi Hiram Abas, eski Sena
törümüz ve Parti Meclisi Üyemiz Bahriye Üçok, Savcı Niyazi Fikret Aygen ve polis görevlileri 
Mehmet Kâzım Çakmakçı, Muhsin Bodur, tsmail Kılıç, İbrahim Çağlar'ın içinde bulunduğu 
yaklaşık 20 kişi, terörün kurbanı oldu. 

Ayrıca, teröre kaynak oluşturmak nedeniyle yapıldığı sanılan soygunlar, günlük haberler 
haline geldi. 
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Bu eylemlerin sorumlularını bulma, eylemleri planlayıcı örgütlere ulaşma konusunda, ya
zık ki, hiçbir başarı sağlanamadı. 

Bu dönemdeki şiddet eylemlerinin bazılarının laiklik karşıtı güçlerce gerçekleştirildiği ko
nusunda inandırıcı bulgular elde edilmesine rağmen, olaylar aydınlatılamadı. Bu tablo kesin 
bir başarısızlık kanıtıdır. 

Olayların yaşandığı günlerde, NATO üyesi bazı Avrupa ülkelerinde "Süper NATO", 
"Gladio" ya da "Kontrgerilla" örgütlerine ilişkin tartışmalar gündeme geldi. Ülkemizde de 
benzer örgütlerin bulunup bulunmadığı; varsa, olmuşsa, demokrasimize yönelik kalkışmalara 
ve eylemlere karışıp karışmadığı, terör örgütleriyle ilişki kurup, onları yönlendirip yönlendir
mediği konularında bir Meclis araştırması yapılmasını istedik, istedik ki, toplumsal gelişme
mizin, çağdaşlaşmamızın ve demokratikleşmemizin önünü kesen olaylar araştırılsın, karanlık
lar aydınlatılsın, gizli kalmış tertipler ortaya çıkarılsın ve yine istedik ki, bundan böyle toplu
mumuz benzer sıkıntılar yaşamasın, demokrasimizin geleceği aydınlansın, yolu engellerden arın
dırılsın; ama, açıklıktan ve aydınlıktan çekinen Hükümet, buna karşı çıktı; bu istemimiz, Ana
vatan Grubunun oylarıyla reddedildi... Biraz evvel söylenenlere bakmayın, reddedildi; ama bi
liniz ki, bu konunun karanlıkta kalmasına müsaade etmeyeceğiz; bu kuşkunun peşini bırak
mayacağız; toplumumuzu ilgilendiren, gelişmemizi ve demokrasimizi derinden etkileyen bu ko
nuyu açıklığa kavuşturacağız. Kamuoyu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu konuda, mutla
ka bilgi sahibi olacaktır. Bunu, mümkünse hemen yapacağız; ama, eğer, halk desteğini yitir
miş çoğunluğunuzla buna bugün engel olursanız, seçimden sonra SHP tktidarında mutlaka 
gerçekleştireceğiz. (SHP sıralarından alkışlar) Demokrasimize ve çağdaşlaşmamıza tuzak ku
ranları -eğer varsa- ortaya çıkaracağız ve eylemlerinin hesabını soracağız. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmama, 1991 yılı bütçesi ile ilgili bazı değerlen
dirmeler yaparak devam edeceğim. Bugün başladığımız bütçe görüşmelerinin, bütçenin malî 
hükümlerini çok aşan bir önemi var; zaten bütçenin tümüne yakın bir kısmı, borç ve faiz öde
mesine ayrılmış. Daha başlangıçta kabul ettiği büyük açıklarla, malî kontrol iddiası da taşıya
maz. Şimdi, bu bütçede yapılacak düzeltmelerle, halkın yaşamını düzeltecek, günlük yaşamını 
düzeltecek hiçbir önemli sonuç alınamaz; ama bütçeyi görüşme zamanının gelmiş olması, Bü
yük Millet Meclisine önemli bir fırsat verdi; ülke yönetiminde ağırlığımızı gösterebilmek (Mec
lis olarak) halkın beklentilerinin temsilcisi, uygulayıcısı olmak fırsatını getirdi. 

Sayın milletvekilleri, ANAP iktidarının bütçeleri, geçmişte hep halkımızı hazırlıksız ya
kalamıştır. Vaat edilen güzel ve aydınlık, pembe günler yerine, işçimiz, çiftçimiz, memurumuz, 
esnafımız, emeklimiz, dul ve yetim kardeşlerimiz, bütün halkımız, masum ve çalışkan insanla
rımız, artan sıkıntılar, artan geçim darlığı, ağırlaşan yaşam koşullarıyla karşı karşıya kalmış
lardır. Sanki hep, yağmurda, doluda şemsiyesiz; karda, kışta paltosuz yakalanmışlardır. 

TRT'nin saçağı altına sığınmış Hükümet4'Her şey iyi gidiyor" sözleriyle bu gerçeği değiş
tiremez. Hükümet yıllardır aynı oyunu sergiliyor : Kendi çalıp kendi oynuyor (SHP sıraların
dan alkışlar) ama bir fark var; TRT'nin, Hükümetin talimatıyla sürdürdüğü haber programla
rındaki işkence beş kat arttı; çünkü, TRT yayınları beş kanala çıktı. (SHP sıralarından alkış
lar) Gerçekten de, TRT dozunu o kadar kaçırdı ki, geçenlerde pek sabırlı olduklarını bildi
ğimiz bakanlarımızdan birisi "Gelen gideni arattı" diye konuşmuş. Tabiî, bu sözün nedeni 
açık : Gitmesi gereken, sadece TRT yönetimi değil, asıl hükümet... ivedi olarak gitmesi ge-
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reken o... (SHP sıralarından alkışlar) Bakın, o zaman, gideni arayan olacak mı? Gerçi, ANAP 
Hükümetlerinin bütçelerinin ne anlama geldiğini artık vatandaşlarımız öğrendiler. Hüküme
tin "ak" dediği bütçede, neye "ak" demişse, mutlaka kara çıkacak! Çünkü bunu biliyor va
tandaşlar. Enflasyonun yavaşlamasının hayal olduğunu, hayat pahalılığının emekçiler için sü
rüp gideceğini, işsizliğin azalmayacağını, gelir dağılımının düzelmesi için iktidarın kılını bile 
kıpırdatmayacağını, yatırımların artmayacağını, tümüyle vatandaşlarımız görüyorlar; ama ne 
yapacaklar?.. Görüyorlar... 

Maden ocaklarında sefalet ücretiyle çalışan işçimiz bu doludan nasıl kaçsın? İlle ülkesini 
terk edip, insanca ücret alabileceği yabancı ülkelere mi gitsin? Biraz evvel bunun tartışması 
yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri bile, kendi üreticisini korumak için, pahalı aldığı tarım 
ürünlerini Türkiye'ye ucuza satarken, çeltiği elinde kalan çiftçimiz, köylümüz ne yapsın? Amerika 
Birleşim Devleti vatandaşı olmaya mı çalışsın! Yoksa, "Nasıl olsa Sayın özal, bizi, yabancıla
rın çıkarı için savaşa da sokacak, sürünmektense ölme evladır" mı desin? Zaten tezgâhtarlık 
yaparak, takcisilik yaparak yaşam kavgası vermeye çalışan öğretmen, memur ne yapsın? Üçüncü 
bir iş mi arasın? 

Götürü vergileme sınırı 6 - 7 kat artırılmak istenen esnaf ve sanatkârlarımız ne yapsınlar? 
tşlerini mi bıraksınlar? Ya emeklilerimiz?.. Onlara kim yardım edecek?.. 

Sayın milletvekilleri, aslında, bu sıkıntıları haksız yere çeken insanlarımız ne yapacakları
nı bilmiyor değiller. Yurttaşlarımız, emekçilerimiz, bu Hükümeti de, bundan önceki ANAP 
hükümetlerini de çok iyi tanıyorlar... tçinden de yönetilse, dışarıdan da kumanda edilse, ANAP 
hükümetlerinin, çalışan, emeğiyle yaşayan vatandaşlarımıza dini uzatmayacağını, onların derdine 
deva olmayacağını, yeterince denediler, gördüler. Onun için, vatandaşlarımız ne yapacaklarını 
çok iyi biliyorlar; yeter ki, önlerine sandık gelsin, şu sandık bir gelsin... Bakalım, o zaman, 
her gün ekranlarda halka ahkâm kesenleri TRT kurtarabilecek mi? (SHP sıralarından alkışlar) 

Hiç kimse umuda kapılmasın; az kaldı, seçim yakında olacak, sandık gelecek, ANAP gi
decek... Bunu bilmeyen kalmadı... (SHP sıralarından alkışlar) 

Bakın, Sayın özal da söylüyor; ama hem söylüyor, hem de türlü manevralarla, kendi siya
sal geleceğini koruyacak formüller arıyor!.. 

Sayın milletvekilleri, bu arada şunu da söyleyeyim ki, Anavatan Partisini de hiç düşün
müyor; ANAP'ın Meclis Grubunu, sadece oy gücü olarak değerlendiriyor. Basındaki son açık
lamaları da bunu gösteriyor. Bütün planlarını da, Millî Piyangonun büyük ikramiyesi gibi gör
düğü Körfez krizine bağlamış! Hem, "Barış için savaşa hazır olmalı" diyor, hem de "Risk 
almaktan kaçınmam" diyor. Kaderini Körfez krizine bağlamış, riski de alacak!., tyi de, kimse, 
ülkenin kaderi ile kendi kaderini karıştırmasın... İsteyen, istediği riski alabilir, istediği savaşa 
tek başına gönüllü yazılabilir; ama, ülkeyi tehlikeye atmaya, onun üzerine plan ve hesap yap
maya kimsenin hakkı yoktur. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bakınız sayın milletvekilleri, siyasî manevradan bahsederken, biraz evvel burada ANAP 
sözcüsünün "Belediyelere devlet, geçmişten daha çok para veriyor" diyerek halkımızı nasıl kan
dırmaya çalıştığına da bir cümle ile değineyim. Son derecede yakışıksız bir kandırma bu. öyle 
diyorum; çünkü aynı kandırmayı Sayın Başbakan da televizyon ekranlarında yapıyor. Sayın 
sözcü ne dedi?.. "ANAP yönetimi, 20 ayda Ankara'da 173 milyar para almış, SHP yönetimi, 
belediye başkanlığı, 20 ayda 356 milyar almış..." Burada çok dikkat ettim; kendisi de biliyor 
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kandırmaya çalıştığım; "Sorun; devlet bu parayı verdi." dedi; ama bu para belediyenin eline 
geçti mi, onu söylemedi; dikkatle onu söylemedi. Devletin verdiği dediği bu para, Maliyenin 
tahakkuk ettirdiği para. Yasaya göre Maliye yüzde şu kadar para tahakkuk ettiriyor ve Maliye
nin bir dairesinden bu para çıkarken, öbür dairesi "Durun bakalım, ANAP belediye başkanla
rının geçmişte yaptığı borçlar var. Onun için ben bu paranın yarısını kesiyorum" dedi ve onun 
için bu para belediyelere gitmedi. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bunun anlamı şudur sayın milletvekilleri: ANAP belediye başkanları, başkan oldukları 
sürece yalnız kendi yıllarının ödeneklerini kullanmadılar, ondan sonra gelecek belediye başka
nının da ödeneğini kullandılar ve buna rağmen de 26 Martta gördüğümüz sonucu aldılar, tşte, 
onların başarısı bul.. 

Bakınız bir de rakam vereyim. Ankara'da ANAP yönetiminin beş yılda döşediği su boru
su 1 255 kilometre, SHP yönetiminin 20 ayda yaptığı 1 135 kilometre. Yani, iş aşağı yukarı 
aynı; ama 20 ayda yapılmış. (ANAP sıralarından, "Sular akmıyor" sesi) Ankara'da sular akıyor. 

Böyle bir kandırmacayı nasıl yaptıklarını, tabiî kendilerine sormek gerekir. 
Bütçe konuşması yapmak demek, gerçekleri vatandaşa anlatmak ve vatandaşların karar 

vermesine olanak sağlamak demektir. Buradan bir sayın sözcü, vatandaşı kandırmaya çalışır
sa, Başbakanın yaptığına devam ederek, vatandaşlarımız bunu en iyi şekilde değerlendirmesi
ni bilirler. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gelelim bütçeye. 
Bütçe, rakam olarak iyice şişmiş, 104 trilyon 780 milyar liraya ulaşmış. Ancak, 1990 yılı 

bütçesinin yaklaşık 70 trilyon olarak kesinleşeceği düşünülürse, bütçedeki büyüme, yüzde 48 
dolayında kalmış; yani enflasyonun altında. Yani, bütçenin rakamları büyümüş; ama yapacağı 
iş azalmış, etki alanı küçülmüş, gücü kısılmış. Bütçe, bir tür, ücret ve faiz ödeme fonuna dö
nüşmüş. Bir zamanlar yüzde 22'Ier dolayında olan yatırım harcamaları, 1991 bütçesinde yüz
de 14 düzeyine indirilerek, 1990 yılı bütçesinin de altında tutulmuş. Gerçi, yıl içinde bütçenin 
harcamaları, herhalde yine en az yüzde 15'Iik bir artış gösterecektir. Geçmiş yıllarda da bütçe 
ödenekleri yıl içinde ortalama bu ölçüler içinde aşılmıştır. Hatta, bu yıl önümüze getirilmiş 
olan 1989 yılı kesinhesabında olduğu gibi, bu artışlar, bazen yasal olmayan biçimlerde de ya
pılmıştır. Bakınız, bu çok ilginç; 1989 yılı kesinhesabında, Sayıştay Başkanlığı 1 trilyon 200 
milyar lira değerinde bir harcamanın ödenek dışı açıktan yapıldığını saptamıştır. Bu rakam, 
o zamanki bütçenin yüzde 3'ünü aşan bir büyüklüktür; bu para açıktan sarf olmuş. 

Sayın milletvekilleri, 1991 Yılı bütçesinin rakamları da, uygulamada aşılacaktı* Ancak, 
bugüne kadarki uygulamada, artan harcamalar, yatırımlarda değil, ne yazık ki yalnız öbür ka
lemlerde omuştur; yani, cari giderlerde olmuştur, özellikle, devlet kurumlarının kullandığı mal
zemeler, araç, gereç, diğer tüketim malları için yapılan harcamalar artmıştır; faiz ödemelerine 
yapılan harcamalar artmıştır. Zaten bu haliyle bile 1991 Yılı bütçesinin yüzde 20'si faiz ödeme
lerine ayrılmıştır, ödenecek faiz miktarı, dış borçlar için 6 trilyon 900 milyar, iç borçlar için 
ise 13 trilyon 800 milyardır. Yani, toplam 20 trilyon 700 milyar liradır. 

öte yandan, bütçe harcamalarını elde edilebilecek devlet gelirleriyle karşılaştırdığımız za
man, bütçe harcamalarının, devlet gelirlerini bir hayli aşması sonucunda yeni bir bütçe açığı 
rekoru oluşmaktadır. Tasarıda öngörülen açık 20 trilyon 650 milyar liradır. Bu kadarla da kal
amıyor; çünkü, bilindiği gibi, borçların ana para ödemeleri bütçe içinde gösterilmiyor. Göste-

— 97 — 



T.B.M.M. B : 44 10 . 12 . 1990 O : 2 

rilmiyor; ama, tabiî bu borç taksitleri de ödenecek. Nasıl ödenecek?.. Bu borçlar hariç, zaten 
bütçenin yaklaşık 21 trilyon lira açığı var. Dış borçların ana para taksi di bu yıl 7 trilyon 681 
milyar lira. tç borçların ana para taksidi ise, S trilyon 651 milyar lira; toplam, 13 trilyon 332 
milyar liralık, kaynağı belirsiz bir borç yükü, ötekine ek olarak devletin üzerinde. "Kambur 
üstünde kambur" buna derler. Bunları da 21 trilyonluk açığa eklerseniz, kamu finansman açı
ğı 34 trilyonu buluyor. Bütçe ödeneklerinin yetersizliği sonucu, uygulamada konsilide bütçe 
açığının 8 trilyon daha artacağı -tabiî iyimser bir tahminle- beklenebileceğine göre, 21 trilyon
luk açık, 29 trilyonu bulacak. Başka bir deyişle de, kamu finansman açığı 43 trilyona ulaşa
cak. tşte, 1991 yılının getireceği bunalımı, bir yönüyle bu rakamlar ortaya koyuyor. Şimdi, ta
biî denebilir ki, "bunlar tahmindir." Evet tahmindir, ama, doğru tahmindir. Kanıtı da ortada; 
merak edenler bakabilir. 

Geçen yıl, 1990 yılı bütçesinin açığı 10 trilyon 500 milyar lira olarak öngörülmüştü. O 
zamanki konuşmamda burada, "Bu iş burada kalmaz, aldatmaca oram; yani bütçe açığını kü
çük göstererek vatandaşı sözümona kandırma payı değişmemişse, 1990 sonunda bu açık, yak
laşık 15 trilyon olur" demiştim. Şimdi bakınız, devlet kuruluşlarının 1990 bütçe açığı ile ilgili 
kasım ayı tahminleri 14 trilyon 200 milyar liradır. Demek ki, Hükümetin, o zaman yüzde kaç 
doğru söylediğini, yüzde kaç masal anlattığını iyi saptamışız... (SHP sıralarından alkışlar) 

Peki, bu büyük açıklar nereden karşılanacak, nasıl kapatılacak? Bu sorunun cevabı, bu 
iktidar için çok basit; daha fazla borçlanarak, gene borç alarak... Bakın, Hükümetin hesabı 
şöyle: 6 trilyon 410 milyar lira değerinde dış borç alınacak; yurt içinde ise 27 trilyon 513 milyar 
liralık yeni borçlanmaya gidilecek; bunun 25 trilyonluk kısmı tahvil satışından elde edilecek. 
Böylece, toplam 34 trilyon civarında bir para sağlanacak ve bununla, hem borçlar ödenecek, 
hem de bütçe açığı kapatılacak. 

Masa başında, kâğıt üstünde görüldüğü gibi, işler çok kolay! Gerçekten de işin kolay bir 
yanı var; o da, borcu, bankalardan almak. Bankalar biraz zorunlu olduğu için, biraz da işleri
ne geldiği için devlet tahvilleri alıyorlar; yüksek kredi faizleri nedeniyle kullanamadıkları pa
ralarını, devlete borç vererek, faiz yüklerini hafifletiyorlar. Keban Barajının satılması, yok Bo
ğaz Köprüsünün satılması gibi hikâyeler, işte onların arkasındaki gerçek, bu borçlanmanın başlıca 
kaynağını bankaların oluşturduğudur. Yoksa, reklamı yapıldığı gibi, bazı tesislerin satılmasıy
la kaynak bulunmuş değildir. Baraj ve köprü senetlerinin tutarı yarım trilyon liraya bile ulaş
maz. Oysa, 1990 Eylülü itibariyle iç borçlar toplamı 50 trilyonu aşmıştır... 50 trilyon nerede, 
yarım trilyon nerede? 

tçinde bulunduğumuz yıl için hesaplanan toplam iç borç miktarı 57 trilyon 279 milyar 
liradır, tşte sayın milletvekilleri, İktidarın ekonomik modelinin ve politikasının temeli budur : 
Yüksek faiz ve borçlanma. Yani bir tür tefeci politikası! Bu İktidarın zihniyeti, açıkça belli ki, 
bir tefeci zihniyetidir. Ama tabiî, bu yaklaşımın, halkımıza önemli bir zararı var : Sürekli, yüksek 
oranlı fiyat artışları, bitmek tükenmek bilmeyen hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı... İşte, bu po
litikanın sonucu bu! 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bu yıl oldukça yüksek gerçekleşeceği söylenen büyüme hızına 
da biraz değinmek istiyorum. 

Her ne kadar, içinde bulunduğumuz yılın birinci altı ayı için yapılmış olan yüzde 10'luk 
gelişme hızı tahmini, son olarak yüzde 9'a düşürülmüşse de, aralık ayı sonu itibariyle raka-
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mın yüzde 8 ile yüzde 9 arasında bir yerde gerçekleşmesi olası görünüyor. Tabiî bu, oldukça 
büyük bir oran. özellikle 1989 yılında yaşanmış olan ağır ekonomik durgunluktan sonra, ilk 
bakışta büyüme hızının yüzde 1,6'dan yüzde 9'lara yükselmesi olumlu bir gelişme izlenimi ve
riyor. Ancak, bu yıl beklenen yüksek gelişme hızının başlıca nedeni de, 1989 yılındaki aşırı 
durgunluktur. Üretimin 1989 yılında normalin çok altında kalmış olması sonucu, bu yıl sağla
nan normal gelişme, olağanüstü bir büyümeye vardık izlenimi veriyor. Tabiî, bu bile sevindiri
cidir; ama bu sevinç, kaybedilenin yeniden bulunması sevincidir, yeni bir şey kazanmanın se
vinci değildir. (SHP sıralarından alkışlar) 

özellikle tarım sektörü, 1989 yılında elverişsiz hava koşulları nedeniyle büyük bir üretim 
kaybına uğramıştır; 1988 yılına göre yaklaşık yüzde 11 oranında gerilemiştir. Bu yıl normal 
düzeyde gerçekleşen tarımsal üretim geçen yılın eksik üretimine göre, yüzde ll'lik bir artış gö
rüntüsü yaratmıştır. 

Aynı durum sanayi sektörü için de geçerlidir. Geçen yıl üretimi ancak yüzde 3,1 dolayında 
gerçekleşen sanayi sektörü, bu yıl tekrar normal düzeyine ulaştı. Bu nedenle sanayi sektörün
deki gelişme de, olduğundan daha yüksek görünmüştür. Bu yıl gerçekleşeceği tahmin edilen 
büyümenin asıl motoru, asıl itici gücü, tarım ve bir de giderek şişen hizmet sektörüdür. 

On yıllık dönemleri alırsak, 1980 öncesi ve sonrasını kıyaslarsak ne göreceğiz? İşte mesele 
burada. Gerçekte, 1980 öncesi on yıllık dönemde, ortalama büyüme hızı yüzde 6 dolayında, 
fiyat artış hızı ise yüzde 26 dolayındadır. Oysa, 1980 sonrası, hani "Çağ atladık, köşeyi döndük" 
denilen dönemde uygulanan mucizevî ekonomi politikaları (!) sonucunda, yıllık büyüme yüz
de 4,5'tur. Eskiden yüzde 6 imiş!.. Şimdi yüzde 4,5 ve fiyat artışı ise ortalama yüzde 50 dola
yında gerçekleşti. Bunun neresi başarı?.. Bu gerçeklerin kanıtladığı gibi, üstelik "Enflasyon 
var; ama ekonomi de büyüyor; onun için, katlanın, pahalılık onun bedelidir" hikâyeleri de 
tam bir masal!.. 

İlginç bir nokta da, Hükümetin, enflasyon konusuna, vatandaşın geçim sıkıntısına, hayat 
pahalılığına hiç mi hiç değinmemesidir. Her sıkıştığında "Alternatifiniz nedir?" diye işin için
den sıyrılmaya çalışan Hükümetin, bu konuya nasıl bir çözüm getireceği bir türlü açıklığa ka
vuşmamıştır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Biz diyoruz ki, "Yeni bir vergi sistemi gereklidir"... Cevap yok. "Yeni bir gelir ve ücret 
politikası uygulanmalıdır" diyoruz; hiç ses yok; Hükümette yaprak kımıldamıyor. "Yeni bir 
yatırım planlaması zorunludur" diyoruz; hiç ilgi göstermiyorlar. 

Sayın milletvekilleri, gerçi ANAP'ın eski hükümetleri de bu konularda çok duyarsızdı; 
ama hiç olmazsa, o zaman Hükümet, bol bol konuşur, bir şeyler yapıldığı izlenimini yaratma
ya çalışırdı. Şimdi, konuşma da kesildi; şimdi, konuşmaması gerekenler konuşuyor, konuşması 
gerekenler susuyor! (SHP sıralarından alkışlar) Ne sorsanız, "bilmiyoruz" cevabını alıyorsu
nuz; ama biz gene de iyimser yorum yapalım : Demek ki, bu Hükümetin özelliği de, bol bol 
düşünmek değil, düşünür görünmek! (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, hiç sözü edilmeyen çok ciddî bir başka konu da, bizim "orta sınıf" 
dediğimiz, İktidar sözcülerinin "orta direk" diye isimlendirdikleri insanlarımızın, en büyük 
kitlemizin durumudur. ANAP'ın iktidara geldiği ilk günlerde hiç gündeminden eksik etmediği 
bu tuhaf sözcük, artık Hükümet tarafından pek anımsanmıyor. Oysa, orta sınıf -bu tabirle 
orta sınıf- gerçekten, ekonominin ve toplumsal yapının en ağırlıklı kesimidir. Nitelikli işçiler, 
memurlar, küçük çiftçiler, esnaf ve sanatkârlarımız, küçük tüccarlar ve imalatçılar, geçim-
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lerini sağlamada emekleri belirleyici olduğu için, hepsi bu sınıfa girerler. Bütün emekliler de, 
geçmişteki emeklerine dayanarak geçimlerini sağladıkları için, onlar da bu sınıfa, orta sınıfa 
dahildirler. 

Bu tarife göre, ülkemizde orta sınıfı oluşturan nüfus, yaklaşık 37 milyon dolayındadır. 
Hemen hemen toplam nüfusumuzun yüzde 65'i orta sınıf kapsamındadır. Orta sınıf içinde 1,5 
milyon memur, S milyonu aşkın ücretli, yaklaşık 3 milyon emekli, dul, yetim, 800 bin civarın
da tarımda aktif sigortalı çiftçi ve 24 milyon dolayında, bunların bağımlı aile fertleri yer al
maktadır. 

Gene orta sınıfın önemli bir üretken bölümünü oluşturan 2,5 milyon dolayında esnaf, sa
natkâr ve küçük sanayicimiz bu kesimin içindedir. Orta sınıfın, uluslararası kabul gören niteli
ği; beslenme, giyim, barınma konusunda orta halli, ama yeterli bir düzeyde ihtiyaçlarının kar
şılanabilmesi, eğitim ve sağlık hizmetlerinden zorlanmadan yararlanabilme, gelirlerden tasar
rufa ve eğlenceye bir miktar pay ayırabilmedir. Kısaca, insanca yaşayabilmedir. Ne yazık ki, 
1990 yılının sonunda, Türkiye'de, bu anlamda bir orta sınıftan söz edemiyoruz. En iyim
ser deyimle, orta sınıf hızla küçülmüş, bu sınıfa dahil olan önemli bir kesim yoksullaş-
mıştır. 

1980 öncesinde memurlarımız, emekli ikramiyeleriyle kat sahibi, araba sahibi olabilirler
ken, bu olanak, artık en üst düzey kamu görevlileri için bile ortadan kalkmıştır. Son 10 yıl 
içinde emekli olanlar için en büyük mutluluk, emekli maaşlarına destek olabilecek bir iş bula
bilmektir. Bu durum, elbet vasıfsız işçilerin, topraksız köylülerin, geçici işlerde çalışanların ve 
işsizlerin ne kadar perişan olduklarını ve hangi koşullarda yaşamaya çalıştıklarını da göster
mektedir. özellikle gençlik kesiminde, sayıları giderek artan işsiz, eğitimsiz bir kitlenin varlığı 
çok düşündürücüdür. Bu kitlenin kendileri ve toplum için daha tehlikeli konumlara düşmesi
ne, toplumumuzun aile yapısı, hemşerilik bağları gibi dayanışma kurumları engel oluyorlar. 
Buna karşın, tüm acı deneylerden sonra, yasa dışı eylemlere hâlâ katılabilen gençlerin varlığı 
ve bu tür eylemlerde son haftalarda görülen artış, bu Hükümet için bile uyarıcı olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, orta sınıflar, toplumda dengeyi temsil ederler. Normal koşullarda ço
cuklarına gerekli beslenme ve eğitim olanaklarını sunabildikleri için, toplumun geleceğini oluş
turmada en önemli sorumluluğu taşırlar. Eğer orta sınıflar, alt sınıflar için güvenceyi ve geliş
meyi simgeliyorlarsa, o toplum yapısı sağlıklıdır denilebilir; ama ülkemizde orta sınıf erimek
tedir. Bir köşeyi dönme salgını, bu nedenle almış yürümüştür. Bilgiye, emeğe dayanmayan, ka
nunsuz, kestirme yöntemler, bugün topluma beceriklilik, iş bitiricilik diye sunulmaktadır. Bu, 
toplum düzeni için, ahlak ve görenekler için en büyük tehlikedir. Şans oyunlarındaki büyük 
patlama da, bu umutsuzluğun açık bir göstergesidir. 

Bu konuda yapılmış bir bilimsel çalışmanın sonuçlarını kısaca söylemek istiyorum. Orta 
sınıfımızın enflasyon ve geçim sıkıntısı karşısında nasıl davrandığını bu araştırma şöyle söylü
yor : Aileler ve bireyler hayat pahalılığı karşısında, önce tasarruflarından vazgeçiyorlar; bu 
olanağı kaybediyorlar. Daha sonra normal harcamalarını kısıyorlar. Bunlar etkisiz kalınca, önce 
kadının, sonra okuyan çocuğun okuldan alınıp çalıştırılması yolu deneniyor. Bunlar da yeter
siz kalırsa, karagün güvenceleri, altın, bilezik, eşya elden çıkarılıyor, borçlanma başlıyor. 

Bütün bu hikâyede en önemli refah kaybı, emekliler ve işçilerce yaşanmaktadır. Okulu 
tümden terk eden veya çalışarak okuyan çocuklar, en fazla bu kitlenin çocuklarıdır. 
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ANAP hükümetleri bizi bu nokaya nasıl getirdi?.. Başından beri ANAP hükümetlerinin 
izlediği politikaların ana fikri şu idi : Ülkenin gelişmesi ve kalkınması için zengin bir kesim 
yaratmak, varlıklı olanlara daha büyük imkânlar tanımak; kısacası, orta sınıftan alıp, varlıklı 
sınıfa gelir aktarmak; varlıklıyı daha varlıklı, yoksulu daha yoksul yapmak. Bunun sonucun
da, hem kitlelerin iç piyasadaki alım güçleri düşecekti, böylece içeride satılamayan mallar yurt 
dışına satılacaktı ve hem de varlıklılar yeni yatırımlar yapacakları için, ekonomi büyüyecekti; 
hem döviz sorunu, hem sermaye sıkıntısı bu şekilde çözülecekti! Ama, bu planın aşması gere
ken engel yine vardır; eksikleri de olsa, demokrasi içinde bu olmuyor; tırpanlanmış hakları 
bile olsa, sendikalar engel oluyorlar ve bunları da aşabilmek için kullanılan yol, sürekli zam 
politikasıyla, ücret ve gelir artışlarını sınırlayarak, hayat pahalılığını körükleyerek, vatandaşın 
cebindekini, sofrasındakini almak oldu; buna da "ekonominin gereği" dediler! Tabiî, Hükü
metin "ekonominin gereği" demesine, vatandaşımız ne diyor, ne cevap veriyor; onu burada 
açıklayamam. Ama, şu kadirini söyleyeyim ki, vatandaşlarımız, bu yöntemle, iktidarın, hayatî 
ihracatçılara, kredi vurguncularına destek vermiş olduğunu gayet iyi biliyor. Küçük üreticiyi, 
orta ölçekli işletmeciyi, ulusal sanayiciyi sıkıntıya soktuğunu gayet iyi biliyor. Her yükün, emeği 
ile geçinmeye çalışanların sırtına vurulduğunu görüyor. Tarlada, fabrikada, okulda, direksi
yon başında, madende, devlet kurumunda, özel bankada, akla gelen her işyerinde, emekçi üre
tecek, emekçi vergi verecek; ama, sofra kurulduğunda, emekçiye yer olmayacak, ayakta bekle
yecek!.. Böyle bir düzen hiçbir yerde yok artık. Ne Batıda var, ne Doğuda var! 

Dünya Bankasının yıllık kalkınma raporunda yer alan 46 ülke arasında Türkiye, gelir da
ğılımı adaleti açısından -bilin bakalım- Hindistan'ın, Mısır'ın, Bangladeş'in arkasından geli
yor; 39 uncu sırada yer alıyor. Gerçi son olayları izleyenler, siyasal algılama ve siyasal davranış 
açısından, ülkemizde, bırakın Bayan Thatcher'ı, daha Bangladeş'in Başkan Erşad'ından da 
ders alması gereken insanlar olduğunu gördüler. (SHP sıralarından alkışlar) Ama ben konuya 
dönüyorum... 

Sayın Başkan, sayın milletvekileri; memur ve işçilerimizin gelir dağılımından hak ettikleri 
payı alabilmeleri için, biz SHP olarak yeni bir gelir ve ücret politikası öneriyoruz. Devlet, bu 
konuda başı çekmek ve bu kesimin refah kaybını, doğrudan sağlayacağı gelir artışlarıyla ka
patmak zorundadır. Devlet personel rejimi, artık ömrünü tamamlamıştır. Kamu çalışanları ara
sında alt ve üst kademelerin gelir farkı, her türlü adalet ölçüsünün dışına çıkmıştır. 

Çalışanların, sadece enflasyondan zarar görmesini önlemeye çalışmak yeterli değildir, özel
likle, millî gelirin hızla büyüdüğünü ve ekonominin geliştiğini savunan Hükümetin, bu refah 
artışından çalışanlara pay vermemekte ısrarlı olması, anlaşılabilir bir yaklaşım değildir. Bütçe 
Komisyonunda, SHP'li milletvekillerinin, Hükümetin kamu personeli maaşları için yüzde 17'lik 
artış önerisine karşı, yüzde 40 gelir artışı sağlayacak tekliflerini reddetmiş olmanız esef vericidir. 

Kamu çalışanlarını biraz olsun ferahlatacak bu önerilerimizi, tktidarın, "Kaynak 
bulamıyoruz" mantığıyla kabul etmeyeşini ciddî bir gerekçe sayamayız. Kaynak sorunu, bir 
tercih sorunudur; ne yapmak istediğinize bağlı bir meseledir. Hükümet, yıl sonunda 57 trilyo
na ulaşacağını tahmin ettiği iç borçların faizine, taksidine nereden kaynak buluyor?.. Bütçe 
105 trilyon, açık 21 trilyon; gerçek açık 29 trilyona varacak. Bunların hepsine kaynak var da, 
bir memura, emekliye mi kaynak yok?.. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, gerekli kaynak, orta sınıfı ağır vergi yükü altında ezmek yerine vergi 
vermeyen veya az vermeye alışmış kesimleri devreye sokacak kapsamlı bir vergi reformu yapıla
rak sağlanabilir. 
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Emeklilerimizin perişanlığını biraz olsun hafifletmek için Bağ - Kur emeklilerinin, en az 
asgarî ücret düzeyinde emekli aylığı almalarını öngören bir yasa önerisini Meclis Başkanlığına 
SHP olarak sunduk. 

Emeklilikte yaş sınırını kaldırmayı öneriyoruz. 20 yıl çalışmış kadınlarımız, 25 yıl çalış
mış erkeklerimiz, yaş sınırı aranmaksızın, isterlerse emekli olabilmelidirler. İşsizliğin çok bü
yük boyutlarda olduğu ülkemizde, hakça bölüşüm için bu, gerekli bir yaklaşımdır. Dışarıdan 
işçi almak durumunda olan ülkelerle Türkiye'yi kıyaslamanın anlamı yoktur. 

Ayrıca, emekli maaşlarının kesinti ile ödenmesini de yanlış buluyoruz. Emeklinin eline, 
çalıştığı zaman aldığı maaş veya ücret, emekli olduğu zaman aynen geçebilmdidir. Çünkü, emekli 
olanın masraflarında bir azalma olmuyor ki ve zaten, çalışana bir gün emekli olacağı düşünce
siyle hak ettiğinden daha azını ödüyoruz, emekliliği için kesintiler yapıyoruz. 

Küçük sanayici mutlaka teşvik edilmelidir. Gerçek sanayileşme, küçük ve yan sanayi te
meli üzerinde ortaya çıkabilir. Bu nedenle, faiz politikasının değiştirilmesinden yanayız. Kü
çük sanayiciyi yeniden yatırım yapabilir duruma getirmeliyiz. 

Çiftçimizi, mutlaka doğru dürüst desteklemeliyiz. Her yıl artan masraflarını karşılayabi
lecek ürün değerleri artışı sağlamalıyız. 

Bunları yaparsak enflasyon olurmuş!.. Bu, uydurmacadır, bir yutturmacadır. Geçen yıl 
nasılsa, Hükümet, memura, bugün hep sözünü ettiği yüksek oranlı bir zam yapmıştı. Ne oldu; 
ülke mi battı? "Kaynak bulunmaz, enflasyon olur" sözlerinin hayal olduğu görüldü. Enflas
yonun başka nedenleri var, enflasyon bitmedi; ama görüyoruz, zaten bu Hükümet boğazına 
kadar enflasyon içinde. Ben size öneriyorum Sayın Başbakan; nereden talimat alacaksanız alı
nız, ne yapacaksanız yapınız (ANAP sıralarından "Ayıp, ayıp" sesleri) ama, hiç olmazsa, çift
çiye, memura, işçiye, emekliye bir şeyler veriniz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Orta sınıfın yoksulluğa kaymasını önlemek, toplumun belkemiğini oluşturan bu kesi
min yeniden güçlenmesini sağlamak zorundayız; çünkü, orta sınıf, yalnız ekonominin dina
mosu değil, aynı zamanda çağdaş, özgürlükçü bir demokrasinin de güvencesi ve koruyu-
cusudur. 

Sayın milletvekilleri, fon uygulamalarına bir cümleyle değinmek istiyorum. "Fon uygula
maları hayli eski bir tarihe gidiyor" diye sık sık burada söyleniyor; ama, bu eski fonlar, özel 
amaçlar için kurulmuş, küçük ölçekli, önemsiz fonlardı. Asıl fon furyası, 1980'den sonra baş
lamıştır; 1980 - 1983 arası 28, 1984 - 1989 arası ise 49 fon kurulmuştur ve fonlarda toplanan 
paraların yüzde 94'ü 1980 sonrası kurulan, özellikle 1984'ten sonra oluşturulan büyük fonlar
da toplanmıştır. Amaç da bellidir; Meclis denetimi olmadan devletin parasını kullanmak. Sı- --
kıntı içindeki, kendisine devletin para bulamadığı vatandaşımız, bu fonlarda kaç para toplan
dığını bilmiyor; onun için ben söyleyeceğim. 

Devletin resmî rakamlarına göre, 1991 yılında bu fonlarda tam 31 trilyon 900 milyar lira 
birikecek. Bu miktar, 105 trilyonluk bütçenin üçte biridir, yüzde 30'udur. Fonlardan yapılacak 
harcamalarsa, 35 trilyon 200 milyar olarak planlanmış. Yani, orada da açık var. Şimdi Hükü
met diyebilir ki, "Buradan yatırım yapıyoruz." öyleyse, neden bütçenin "Yatırımlar" kısmına 
koymuyorsunuz bu paraları? Gerçek şudur ki, bu fonların hesabı, içinden çıkılmaz duruma 
gelmiştir. Fonlar arası aktarma yapılıyor; hangi fondan nereye, ne ödeniyor, niye ödeniyor, belli 
değil, tşte, kaynak burada olabilirdi, ama siz bu kaynağı nasıl kullanıyorsunuz? Herhalde emek
çinin yararına harcanmıyor. 
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Sayın milletvekilleri, fon uygulamaları, bütçe dışında bir tür örtülü ödenek haline dönüş
müştür. Tabiî bunun anlamı da, çok önemli kaynakların ciddiyetten uzak biçimde keyfî olarak 
kullanılmakta olduğudur. 

Bir de, ülkenin içinde bulunduğu, daha doğrusu ANAP İktidarı tarafından içine atılmış 
olduğumuz borç tablosuna bakalım. 

Çeşitli reklamlarla, ANAP hükümetleri başından beri hızlı bir borçlanma politikası yü
rütüyorlar. Bu yaklaşımın sonucu olarak, resmî verilere göre, 1990 sonunda toplam iç borçlar 
57 trilyon 279 milyar liraya ulaşacaktır; yani, bütçe harcamalarının yarıdan fazlası, yüzde 55'i 
kadar bir borç birikimi oluşmuştur. 1991 yılı içinde yeniden 27 trilyon 513 milyar liralık borç
lanma öngörülmüştür. Sadece 1991 yılı içinde ödenmesi öngörülmüş iç borçların anapara ve 
faiz taksitlerinin tutarı 19 trilyon 500 milyarı bulmaktadır. 

Dış borçlanmaya gelince : 1990 yılının son verilerine göre, Türkiye'nin kısa, orta ve uzun 
vadeli dış borçlarının toplamı 41 milyar 400 milyon dolar olarak görünmektedir. Bu rakamlara 
4 milyar 900 milyon dolar tutarındaki yurt içi döviz hesaplarını ve yaklaşık 2 milyar 500 mil
yon dolarlık askerî amaçlı kredi boçlarını da eklerseniz, 50 milyar dolarlık bir borç ve döviz 
yükümlülüğüne ulaşılmış olduğu sonucu ortaya çıkar. Bunlar, ekim sonu rakamları. 

Dış borçların 1991 yılında ödenmesi planlanmış anapara ve faiz taksitleri 14 trilyon 600 
milyar Türk Lirasıdır. Özetleyeyim : Görüyorsunuz ki, iç ve dış borç olarak, Türk lirası cinsin
den, yaklaşık, bütçenin iki katına ulaşan bir miktar, iktidar tarafından kullanılmıştır. Bunlar 
için sadece bu yıl ödenecek faiz ve anapara taksitlerinin tutarı 34 trilyon 100 milyar lirayı bulu
yor. 180 trilyon civarında iç ve dış borç, fonlara toplanmış 31 trilyon, faizlere ödenecek 34 tril
yon... Tabiî bunların yanında, bütçenin nerede ise hiçbir önemi kalmıyor. Demek ki, sıkıntısı 
çekilen, kaynak değil, sayın milletvekilleri; sıkıntısı çekilen, devlet ciddiyetidir, vatandaşı dü
şünerek onun refahına kafa yormaktır; gününü gün etme yerine, toplumun refahına katkıda 
bulunma azmidir. Sıkıntısı çekilen, halka dayanan, onun güvenini yitirmemiş bir hükümet; 
halkın iradesiyle kurulmuş bir yeni Meclistir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; köylümüz ve üreticimiz bu iktidar döneminde perişan 
duruma getirilmiştir. Bütün dünyada hükümetler tarım sektörünü desteklerken, ürünlerine ko
ruma tedbirleri uygularken, ANAP İktidarının gidişi bunu tersine olmuştur. Bir yandan tarım 
ürünlerinin ithal edilmesine izin vermekte, öte yandan, küçük çiftçiyi ve tarım üreticisini kös
tekleyici politikaları sürekli uygulamaktadır. İnsanlarımızın yarısı tarımda çalışıyor... Çiftçi
miz, üreticimiz, enflasyonun, pahalılığın ağır baskısı altında... Üretici köylümüz, ürünlerinin 
bedelini zamanında alamıyor; 500 milyarın üstünde gecikmiş alacak var... Bunları ne zaman 
üreticilere ödeyeceksiniz?.. 

4 Aralık itibariyle, Tarım Satış Kooperatiflerinin üreticiye borcu 543 milyar liradır. Çay 
üreticilerinin, altı aylık tarih itibariyle Çay - Kur'dan alacağı 234 milyar liradır. Bugün Fisko-
birlik'in, fındık üreticisine olan borcu, 130 - 140 milyar lira arasındadır. Bugün Fiskobirlik'in 
karşı karşıya olduğu çiftçiler, fındık üreticileri, 1 Ekim - Î2 Ekim tarihleri arasında fındıklarını 
teslim etmiş üreticilerdir. Çiftçimiz, görüyorsunuz, devletten alacağını, bütün söylentilere rağ
men, bütün demeçlere rağmen, zamanında alamıyor. Sesini çıkaramıyor; ama Ziraat Bankası
na borcunu zamanında ödeyemezse, o zaman Ziraat Bankası sesini çıkarıyor; köylümüzü icra
ya veriyor. Hiç olmazsa, çiftçimizin devletten alacagıyla, devlete borcunu mahsup edin, hiç 
olmazsa bu kadarını yapın. 
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Tarım ülkesi Türkiye, domates, patates, soğan ithal eder duruma geldi. Böyle bir şeyi dü
şünebilir miydiniz sayın milletvekilleri? Tütün ülkesine, yabancı sigara getirdiniz!.. Tüketim 
malları ithalatında, âdeta bir patlama gerçekleştirdiniz. Canlı hayvan ithal ediyorsunuz, çeltik 
ithal ediyorsunuz, araba da ithal ediyorsunuz, pamuk ipliği ithal ediyorsunuz... 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Vatandaş alıyor. 
ERDAL tNÖNÜ (Devamla) — Sonra da, müflis bir tüccar gibi, elde avuçta ne varsa satıp 

savıp para bulmaya çalışıyorsunuz!.. Borcu ödemek, yeni borçlanmayla oluyor. Tabiî, bütün 
bu olumsuzlukların sonunda, ekonomimiz, içinden çıkılmaz bir krizin eşiğine gelmiştir. 

İhracatta, 1987 yılından bu yana ciddî hiçbir gelişme olmamaktadır. 1988, 1989 ve 1990 
yıllarında ihracatımız 11,5 -12 milyar dolar dolayında çakılıp kalmış, gelişme kesin olarak dur
muştur. İthalat ise 1988'de 13,7 milyar, 1989'da 16 milyar dolar olmuştur. Resmî verilere göre, 
ithalatın bu yıl sonunda 20 milyar 500 milyon dolar olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Dış tica
ret açığı 1988'de 1,8 milyar dolarken, 1989'da ikiye katlanarak 4,2 milyar dolara çıkmıştır. Tir-
caret açağının, bu yıl da yine ikiye katlanarak, 8 milyar doları aşması bekleniyor. Başarı bu
nun neresinde?.. 

1988 ve 1989 yıllarında cari işlemler dengesi fazla verdiği zaman, ANAP Hükümeti bu
nunla pek övünmüştü ve "Artık açıklar dönemi bitmiştir" diye bu gelişmeyi iftiharla ilan et
mişti; hâlâ da bazen söylüyorlar. Bunun geçici bir durum olduğunu, birkaç kez geçmişte de 
yaşandığını, kendilerine o tarihte ammsatmıştık. Şimdi, bu görüşümüz kanıtlandı. Bu yıl cari 
işlemler açığı 2 - 2,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşiyor. Bu miktar, 1988 ve 1989 yıllarında 
sağlanan iki yılın fazlasına eşittir. 

Bütün bunlara neden olarak Körfez krizini göstermeyin lütfen; tıkanıklığın asıl nedeni baş
kadır. Asıl neden, Türkiye'nin sanayileşmekten vazgeçmiş olmasıdır. İmalat sanayii yatırımla
rı, reel olarak 1980 - 83 arasında yıllık yüzde 3,5, 1984 sonrasında ise yıllık yüzde 6,4 oranında 
gerilemiştir. Türkiye, reel olarak 1980'Ierde, 1970'lerde imalat sanayiine yaptığı yatırım kadar 
dahi yatırımı gerçekleştirememiştir. Gerçi, ihracat içinde sanayi yatırımlarının payı artmıştır; 
ancak, gerçek sanayi ürünü olarak kabul edilen makine ve ulaştırma araçlarının toplam ihra
catımız içindeki payı yüzde 6,4 civarındadır. Teknoloji - yoğun sanayi ürünlerinin ihracattaki 
payı yüzde 4, hele yüksek teknoloji içeren sanayi mallarının payı ise binde 3 dolayındadır. Kı
sacası, Türkiye, mevcut sanayi kuruluşlarının kapasitelerini kullanarak bir miktar ihracat artı
şı sağlayabilmiş; ama yeni alanlara, yeni yatırımlar getirmediği için, yolun sonuna ulaşmıştır 
bu iktidarla. Bu konuda, gelecek dönemleri de etkileyecek önemli bir zaman kaybına uğramış
tır sanayimiz. Faizlerin yükselmesi nedeniyle özel sektör yatırımları yavaşlarken, devlet de ya
tırıma sırtını döndüğü için, yerli sanayici, giderek, ithalatçılığa soyunmaya başlamıştır. 

Belki, Hükümetin ileri sürebileceği ikinci bir görüş, döviz rezevlerinin durumudur. Ger
çekten, döviz rezervleri 10,2 milyar dolar düzeyindedir. Bir süredir Hükümet, Türk Lirasının 
değerini yabancı paralara göre yüksek tutarak; yani gerçekte serbest kur yerine, kontrollü kur 
politikası uygulayarak, döviz rezervlerini artırmaya yöneldi. Bu nedenle ülkeye geçici olarak 
döviz girişi olmuştur. 

Diğer bir artış nedeni de, dövize uygulanan yüksek faizdir. Bunun dışında, yerli sanayici, 
kredi gereksinmesini, faizi düşük kısa vadeli dış borçlanma ile giderme yolunu seçmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bütün bunların anlamı şudur : Eldeki döviz rezervleri önemli ölçüde 
emanettir. Zaten, döviz yükümlülükleri, 50 milyar dolar dolayında olan bir hükümet için, 
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10 milyar dolarlık bir emanet rezerv, önemli bir güvence olamaz. Hükümet de bunu bildiği 
için, borç ödemeleri zamanı geldiğinde sürekli dış borç almaya devam etmektedir. 

1980'li yıllarda sanayi yatırımları, reel olarak yılda ortalama yüzde 6,4 oranında gerileme 
göstermiştir. Tekrar ediyorum, sanayileşmemizin, ülkenin kalkınması için ne kadar gerekli ol
duğu, âdeta unutulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, bugün ülkeyi Anayasa sınırları dışına çıkarak, fiilen Sayın özal'ın 
yönettiğini kamuoyu biliyor. Sayın özal'ın kendisi de bunu her şekilde belli ediyor, açıklıyor. 
Peki, Meclis nerede, siz neredesiniz? Meclisin denetimi, halk iradesinin temsilcisi olan Mecli
sin denetimi nerede? 

Savaş olasılığı karşısında, dış politikamızın gelişmelerini, zamanı geçmeden Mecliste bir 
genel görüşme içinde ele alamadık. Kanun hükmünde kararnamelerin görüşülmesi, sürekli Mec
listen kaçırıldı. Vergileri kat kat artırma yetkisi; hatta belirsiz bir süre için, iyice belirlenmemiş 
koşullarda ülke dışına asker gönderme ya da yurt dışından asker çağırma yetkisi; Meclisin ana
yasal görevleri içindeki yetkilerin hepsi Meclisten alınarak, Hükümete verildi. Bütün bunlar 
olup biterken, Büyük Millet Meclisi, varlık nedenlerine sahip çıkmak, kendi iradesini ortaya 
koymak fırsatı ararken, şimdi bütçe görüşmeleri karşımıza geldi. Burada öngörüşme ile yeti
nip, konunun esasına girmeden, güven oylaması yapmadan kurtulma olanağı yok. Sayın mil
letvekilleri, işte onun için, bu fırsatı iyi değerlendirelim. Benim içtenlikli dileğim budur. 

Görüyorsunuz; Meclisi, ülke yönetiminde gittikçe önemi kaybolan, hükümetin istediği ya
saları onaylamaktan başka bir görevi olmayan bir göstermelik kuruluş haline getirme çabaları 
hangi boyutlara varmıştır! Sayın özal'ın bu doğrultudaki son girişimleri, hazırlıkları, bugün 
fiilen Anayasaya aykırı olarak yürüttüğü, sorumsuz ama yetkili başkanlık sistemine yasal da
yanak sağlayacak bir Anayasa değişikliğine gitmek olmuştur. Bu değişiklikle birlikte, kendi 
kişisel egemenliğini iyice pekiştirerek, daha yıllarca uzatma emelini güttüğü anlaşılıyor. Bu mak
satla, her biri ayrı ayrı Anayasaya aykırı olan çeşitli girişimler yapılıyor ya da destekleniyor!.. 
örneğin, önümüzdeki seçim kampanyasında ANAP'a getireceği siyasî yararlar düşünülerek, 
bugünden bir özel televizyon firması Anayasada özel televizyon henüz yasak olmasına rağmen-
devlet kuruluşlarınca, en başta PTT tarafından yardım edilerek, kayrılarak yaşatılıyor, gelişti
riliyor. Yanlış anlaşılmasın, biz özel televizyona karşı değiliz; ama, bugünkü Anayasa bunu ya
saklıyor ve devlet kuruluşları da, Anayasaya aykırı hareketlere öncülük edemezler; onların böyle 
bir görevi yok. 

Anayasa Mahkemesi üyeliğine yapılacak seçimleri, iktidarın etkilemeye çalışmasına ola
nak verecek yasal düzenleme ve uygulamalar yapılıyor ve en önemlisi, siyasî çıkarlar için din 
istismarı en tehlikeli şekillerde yapılıyor. (SHP sıralarından alkışlar) Başka tslam ülkeleriyle 
birlikte Türkiye'de de kendini göstermiş olan teokratik düzen peşinde bir siyasal hareketin ge
lişmesine bu maksatla izin veriliyor, hatta özendiriliyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 1982 Anayasasının, korumaya, geliştirmeye çalıştığı
mız demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti yapımıza hiç uymadığı için, baştan aşağı değiştiri
lerek, yeni bir Anayasa yapılması gerektiğini, biz SHP olarak yıllardır söylüyoruz. Hemen her 
bütçe konuşmamda, Anayasanın hangi doğrultularda, özellikle, ivedilikle değiştirilmesi gerek
tiğini, kendi inancımız olarak ifade ettim. Kişisel hak ve özgürlükleri güvence altına almak 
için; düşünceyi suç olmaktan çıkarmak için, bütün vatandaşlarımızın ırk, mezhep, cins, ana-

'dil, siyasal inanç farkı gözetmeksizin, birinci sınıf vatandaşlar olarak bütün haklarından eşit 
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şekilde yararlanabilmeleri için; baskılar, kuşkular, korkular altında yaşamaktan kurtulmak için; 
işçisiyle memuruyla, bütün çalışanlarımızın kurdukları, kuracakları sendikaların, emeğin hakkı
nı koruyacak şekilde çalışabilmesi için; demokrasimizin, çoğulcu, katılımcı, çağdaş bir yapıya 
kavuşabilmesi için; bu arada, seçmen yaşının 18'e, milletvekili seçilme yaşının 25'e indirilmesi 
için; derneklerin, meslekî kuruluşların, kooperatiflerin görevlerini yapabilmeleri için; üniversite
lerin bilimsel özerkliklerini sağlayacak yasal değişiklikleri yapabilmek için; yargıç güvencesiyle 
birlikte, yargı bağımsızlığını yeniden kazanabilmek için; Cumhurbaşkanının seçimini ve görevle
rini, çok partili parlamenter sistemin gereklerine ve Cumhuriyetimizin geleneklerine daha uygun 
hale getirmek için ve benzeri başka birçok nedenlerle, bugüne kadar çeşitli fırsatlarda Anayasa 
değişiklikleri önerdik ya da gündeme getirdik. Bunların hiçbirini ANAP benimsemedi. 

Sayın ûzal, Anayasanın, özgürlükler ve demokratik davranışlara getirdiği sınırlamaları, 
Başbakanlığı süresince hep savundu. Hatta iyi hatırlarsınız, "Mahkemece verilmemiş siyasal 
yasaklama hükümleri de Anayasada korunsun" diye, bunu halkoyuna kabul ettirmeye çok ça
lıştı; ama yapamadı. Onun başlangıçtaki bütün şikâyet konuları sadece, ne bileyim, 1 Eylülde 
Meclisin kendiliğinden toplanması ya da Meclisin çalışma süresinin belirlenmiş olması gibi ken
dince pratik güçlükler ya da Anayasa Mahkemesinin yetkileri gibi, Hükümetin her istediğini 
her zaman yapmasına engel olan sınırlamalardı! Gerçi, Cumhurbaşkanı olarak verdiği bazı de
meçlerde, düşünce özgürlüğünün de, din ve vicdan özgürlüğü ve girişim özgürlüğü ile birlikte, 
ülkemizde tam gerçekleşmesini istediğini söyledi; ama, bu doğrultuda, örneğin, düşünceyi suç 
olmaktan çıkarma doğrultusunda hiçbir girişim ANAP tarafından ciddî şekilde desteklenme
di. Sayın Akbulut, bizim çok önceden gündeme getirdiğimiz, "Ceza Yasasının -maruf- 141, 
142, 163 üncü maddelerini, kaldıralım" önerisini, günlerce, haftalarca, "kamuoyunda 
tartışıyoruz" manzarası verdikten sonra, hiçbir sonuca varmadan gündemden çıkardı; ama, 
bu arada, düşünceyi suç olarak gören ilkel anlayış, adalet organlarımtzdaki insafsız baskısını 
sürdürüyor... İktidar bir taraftan, insan haklarıyla ilgili Avrupa Konseyi sözleşmelerine, son 
olarak Paris Sözleşmesine büyük bir gösteriş havası içinde, gereğinden fazla imza atmaya çaba 
gösterirken, bu sözleşmeleri Türkiye'de uygulama yolunda hiçbir yeni çabaya girişmedi, giriş
miyor. "Savaşa hayır" diyen bir yazıyı bir yere astı diye, ya da güncel bir olay karşısında fikri
ni, şu veya bu şekilde, belirtti diye, genç - yaşlı insanlarımız göz altına alınıyorlar, hapse atılı
yorlar... (SHP sıralarından alkışlar) Uygun görülmeyen siyasal görüşleri yazdırdılar diye, yazı 
işleri müdürleri, yüzyılları bulan hapis cezalarına çarptırılıyorlar... 

Sayın milletvekilleri, inanınız ki, Türkiye'de tek bir vatandaşımızın bile düşünce suçlusu 
olarak hapse atılması, ülkemizin dünyadaki itibarına, hiçbir şekilde kapatamayacağımız bir 
yara açmaktadır. Cezaevlerindeki bütün düşünce suçluları özgürlüklerine kavuşmadıkça, "Türk
iye'de demokrasi vardır" denilemez. (SHP sıralarından alkışlar) Ve dünyada, birinci sınıf iti
barlı ülkeler arasında yerimizi alamayız. 

Bugün dünyada, "tnsan Haklarına Saygı Haftası" kutlanıyor, değerlendiriliyor; ama, de
mokrasinin çağdaş gelişmelerini Türkiye'de de görme doğrultusunda hiçbir hareket, ANAP 
iktidarından gelmiyor. Bütün çalışanların örgütlenebilmesi, sendikaların, kooperatiflerin, meslek 
kuruluşlarının rahat görev yapması, hâlâ Türkiye'de, en ilkel şekilde engelleniyor. İktidar ne 
yapmak istiyor; Başbakan bize anlatmalıdır. "Avrupa Topluluğuna bizi almıyorlar" diye yakı
nırken, bizi almak istemeyenlerin haksız olduğunu anlatmaya çalışırken, öğretmenlerin sendi
ka kurmasını engellersek, yasal bir yasak olmadığını fark ederek kurulmuş sendikanın çalış
masına engel olursak, bizim Avrupa'ya yapacağımız şikâyetleri, itirazları kim dinler, hangi 

— 106 — 



T.B.M.M. B : 44 10 . 12 . 1990 0 : 2 

Avrupa Topluluğu ülkesi bize hak verir bu şartlarda? Bir elimizle yaptığımızı, öbür elimizle 
bozarsak, ne elde edebiliriz? Sayın Başbakanın, burada bize açıklıkla anlatmasını istiyorum : 
Biz, Türkiye'de, gerçekten; ama gerçekten, demokratik, laik, çağdaş, sosyal bir hukuk devleti 
olsun istiyor muyuz, istemiyor muyuz? (SHP sıralarından alkışlar) Eğer istiyorsak, bazı devlet 
görevlilerinin çağdaş demokrasiye uymayan, hukuk devletine uymayan bu davranışlarını niye 
engellemiyoruz, niye engellemiyorsunuz? Vatandaşlarımıza, demokratik haklarını rahatça kul
lanabileceklerini söylemekten niçin korkuyorsunuz? Nedir korktuğunuz? Bütün çalışanlar ör-
gütlense, meslek kuruluşları rahatça fikirlerini söylese, bundan Türkiye ne zarar görür? özgür 
insanların ülkesi olarak yaşanmaktan Türkiye ne zarar görür? (SHP sıralarından alkışlar) Ben 
size söyleyeyim; hiçbir zarar görmeyiz, çok daha huzurlu yaşarız, çok daha güvenlikli yaşarız; 
her partinin politikası da çok daha etkili olur; kimin iktidar, kimin muhalefet olacağını da 
korktuğunuz kadar etkilemez; ama esas fark olarak, bu geri düzenden kurtuluruz. Her vatan
daşımız, kendisini, yurdunda, yuvasında hisseder; kimseden korkmadığı için, bütün yetenek
lerini rahatça geliştirebildiği bir çağdaş demokratik düzende hisseder ve Avrupa Topluluğun
da, dünya içinde en itibarlı bir yeri, o zaman hak ettiğimiz yeri alırız. (SHP sıralarından alkışlar) 

Geliniz, tnsan Hakları Haftasında iken, bu bütçe görüşmelerini böyle bir sözle bitirelim, 
"Demokratik eksikliklerimizi tamamlayıp, kusurlarımızı ortadan kaldıracağız" vaadiyle biti
relim. İlk işaret olarak da, bu bütçeye ret oyu vererek, bu vaatleri gerçekleştirecek bir hüküme
tin oluşmasını gündeme getirelim. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın, bu saydığım doğrultularda değiştirilmesi, esaslı bir şe
kilde düzeltilmesi yolunda ANAP'tan hiçbir katkı gelmiyor; ama ANAP'tan hiçbir katkı gel
mezken Sayın özal, şimdi yoğun bir şekilde kendi kişisel egemenliğini artıracak ve yasallaştı-
racak bir doğrultuda, Anayasayı değiştirmek için açıkça kampanya yapıyor. Nedir önerisi?.. 
"Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmeli" diyor. "Bu seçim, milletvekili seçimiyle birlikte 
yapılmalı" diyor. Niçin?.. Belirli bir hukuksal, siyasal, toplumsal gerekçe yok; pratik bir ge
rekçe var : Bugünkü muhalefet, Sayın özaPın Cumhurbaşkanı olarak sürekli suçladığı, karşı
sına aldığı muhalefet, yarınki seçimler sonrasında iktidara gelecek ve o zaman da Sayın özal 
çok zor durumda kalacak, tşte, pratik gerekçe bu... 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Hayal, hayal! 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bu rahatsızlıktan kurtulmak için, kendisini, Meclisin dı

şında bir organa tekrar seçtirmek istiyor. Onun için "Cumhurbaşkanını halk seçsin" diyor. 
Sözün kısası, kişisel egemenliğini devam ettirebilmek için Anayasayı o doğrultuda değiştirmek 
istiyor. 

Oysaki, böyle yapay zorlamalar çok yersizdir. Zaten böyle rahatsızlıklara düşmeye de ge
rek yoktur. Yıllardır pahalılıkla ve işsizlikle bunalmış olan halkın, Sayın özal'ı seçmesi hayaldir. 

Bizim bu konudaki hassasiyetimiz, bugünkü parlamenter demokratik sisteme olan inan
cımızdan kaynaklanıyor. Geçen yıl da uyarmaya çalışmıştım; Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
uzlaşmayla bir Cumhurbaşkanı seçilmezse, sonradan herkesin aklındaki tek düşünce bir an 
evvel yeni bir Cumhurbaşkanı seçimi yapmak olur demiştim. O zaman benim içtenlikti uyarı
larımı göz ardı eden, hatta beni o zaman, demokrasiye şantaj yapmakla suçlayan Sayın özal, 
bugün kendisi, her gün yükselen tepkiler karşısında, Cumhurbaşkanı seçimini yenilememizi 
öneriyor... Gördünüz mü! Ama, bu arada gene yapay bir zorlamayla Anayasayı kendi kişisel 
maksatları doğrultusunda değiştirmek istiyor. 
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Hiç bu yollara gitmeye, Anayasanın temel düzenini parlamenter sistemden başkanlık sis
temine doğru değiştirmeye gerek yoktur sayın milletvekilleri. Anayasa hukukçularımız, sosyal 
bilimcilerimiz, "Türkiye'de halkın seçtiği parlamentonun üstünlüğü ilkesini bırakıp, halk ta
rafından seçilecek bir Cumhurbaşkanlığı üstünlüğü ilkesine geçme zamanı gelmiştir" diye bir 
öneri yapmadılar. Ülkemizde hâlâ demokratik geleneklerin yeterince yerleşmemiş olduğunu bi
liyoruz. Anayasal düzenimizde gördüğümüz, yakındığımız eksiklikler, devlet başkanının ya da 
Başbakanın yetkilerinin azlığı değil, öyle bir şey yok; tam tersine, vatandaşlarımızın ve sivil 
toplum örgütlerinin demokratik haklarını yeterince kullanamadıklarını söylüyoruz, eksiklik 
orada. Şimdi örnek zaten meydanda. Bugünkü durumda Sayın özal'ın karışmadığı işler, her
halde parmakla gösterilecek kadar azdır. Bir de bunun üstüne, Sayın özal'ın halk tarafından 
seçilmiş olduğunu düşünseniz, o zaman herhalde karışmadığı bir iş kalmayacaktır Türkiye'de! 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Sine-i millete dönün!.. 

ERDAL ÎNÖNÜ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bir şey daha söyleyeyim. Erken se
çimle, Cumhurbaşkanlığı seçimini de niye birbirine karıştırıyoruz, anlamıyorum! Bunların birbiri 
ile hiç ilgisi yok. Erken seçimi bugün istiyorsak, bunu 26 Mart seçimleri yüzünden istiyoruz. 
26 Mart seçimlerinde halkın ortaya koyduğu irade bugün erken seçim istiyor. Cumhurbaşkanı 
seçimini buna karıştırmak hiç konu değildir. 

Bugünkü ihtiyaç erken seçimdir. Anayasayı, o seçimle gelecek Meclisin değiştirmesine bı
rakalım. Sağlam yol odur. 

H. SABRt KESKİN (Kastamonu) — Köprülerin altından çok sular geçti... 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bakınız sayın milletvekilleri, "Meclisten seçilecek bir par
ti üyesi veya ileri gelen bir üye, bir milletvekili, Cumhurbaşkanı seçilirse, tarafsız davranması
na olanak yokmuş, onun için, Cumhurbaşkanlığında tarafsızlık aranmamalıymış!" 

Böyle saçma bir gerekçe görülmemiştir; herhalde siyaset edebiyatında görülemez!.. 

Sayın milletvekilleri, sorumlu insanlar, seçildikleri ya da atandıkları devlet görevinin ge
reklerini elbet yerine getirirler. Onun için oraya seçiliyorlar, onun için oraya atanıyorlar. Bura
da insan tabiatına aykırı bir şey de yoktur. Sadece, görevin gereklerini yerine getirmek isteyen
lerle, istemeyenler vardır; fark bundan ibarettir, örneğin, savcılık yapan bir adalet mensubu 
bir gün yargıçlığa geçebiliyor. Bunlar ayrı ayrı davranışlar gerektiren konumlardır, görevlerdir; 
ama, pekâlâ aynı insan arka arkaya bu görevleri yapabiliyor. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Ama hukukçuluğu bırakmıyor. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bu kandırmacaları bırakalım. 

Sayın özal, tarafsız davranmak İstemiyor... O kadar istemiyor ki, muhalefet partile
rine karşı ÂNAP'Iı gibi davranmakla kalmıyor, bugün bütün ülkeyi sarmış olan işçi - işve
ren anlaşmazlıklarında işçilere karşı bakışı, eskiden görevi olan MESS Başkanı gibi! Nerede 
tarafsızlık? (SHP sıralarından alkışlar) Ama, bütün bunlar Cumhurbaşkanı yeminine şiddetle 
aykırı... 

Sayın özal'ın seçim şeklinden duyulan rahatsızlığı ortadan kaldırmanın bir daha meyda
na gelmesini önlemenin basit bir yolu var : Meclisin, Cumhurbaşkanlığı seçimini, en az 2/3 
oy çoğunluğu ile yapmasını şart koşmaktır. O zaman Meclis gereken uzlaşmaları yapar, büyük 
çoğunluğu sağlar ve dolayısıyla daha tarafsız davranacağı seçilme şekliyle ortaya çıkacak bir 
aday bulunur. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir yıldır devlet düzeninde en üst kademelerde yaşadı
ğımız kargaşa, sorumsuz müdahaleler belki, en büyük tahribatlarım, hiç olmazsa yetkililer üze
rindeki tahribatların en büyüğünü dış politikada gösterdi, tki Dışişleri Bakanını doğrudan doğ
ruya, bir Savunma Bakanını da ilgisi dolayısıyla kurban verdik. Benzetmek gibi olmasın ama, 
özal döneminde Dışişleri Bakanlığı yapmak, Osmanlılarda Yavuz Selim* in sadrazamlığını yap
mayı andırır oldu! (SHP sıralarından alkışlar) 

Tabiî, bazı farklar var... Zamanımızda görevden ayrılanlar ham dolsun hayatta ve umulur 
ki, politikada kalabiliyorlar. O devir padişahlık devriydi, şimdi Cumhuriyetteyiz. Ama görü
yorsunuz, kişisel egemenlik ve keyfî müdahale hevesleri hangi boyutlara ulaşmıştır! Peki, bu 
müdahaleler dış politikamızı ne duruma getirmiştir, bir de ona bakalım. 

Büyük Millet Meclisinin bizim çağrımız üzerine yaptığı olağanüstü toplantıda, dış politika 
konusunda, sadece bir öngörüşme yapabilmiştik. Orada Hükümet adına konuşan Dışişleri Ba
kanının, dış ilişkilerimiz üzerinde ifade ettiği olumlu beklentilerin hiçbiri gerçekleşmedi; zaten 
o gün de söylemiştim. Daha da vahimi, o toplantıda Körfez krizi karşısında tutulacak yol için 
yaptığımız önerilere uyulmaması, Türkiye'yi sürekli olarak ulusal çıkarlarımız aleyhine bir savaş 
olasılığı karşısında tuttu ve bir taraftan da Türkiye'yi, Körfeze olası bir Amerika Birleşik Devlet
leri müdahalesinde, kendisine yarar sağlamaya çalışan, maceracı, yayılmacı bir ülke gibi göster
di. Doğrudan doğruya ilgisi olmadığı halde, Körfez krizinden en çok zarar gören ülkelerin ba
şında herhalde ülkemiz geliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki ani yükselişler bütün vatandaşlarımızı 
vurdu. Irak.ve Kuveyt'e ihracat yapan çiftçiler, hayvan yetiştiricileri, küçük ve büyük sanayiciler, 
Irak ve Kuveyt'te çalışan işçiler, onları çalıştıran müteahhitler, taşımacılık sektöründeki bütün 
esnafımız, güneydeki ve güneydoğudaki oteller, moteller, lokantalar, akaryakıt istasyonları, tüm 
esnaf, bütün turizm sektörü en olumsuz şekilde etkilendi. Bu zararların kaç milyar doları buldu
ğu henüz belirlenmiş değil; 5 milyar dolarla başlayan tahminler 7 milyar dolara, belki 10 milyar 
dolara kadar yükseliyor. Bu arada, dost ülkelerden sağlanan bazı yardım ve kolaylıkların bu za
rarları karşılayamayacağı, özellikle vatandaşların zararlarını kapatamayacağı açık. 

Bu arada, yürütülen politikayı savunabilmek için, Sayın özal, NATO müttefiklerimizden 
7-8 milyar dolar tutarında silah aldığımızı söylüyor. Oysaki, bu silahların verilmesiyle Körfez 
krizinin ne ilgisi var? Hiç ilgisi yok. AGİK çerçevesinde "AKKA" adı verilen "Silahların Azal
tılması Anlaşması" uyarınca ellerinden çıkararak imha etmeleri gereken tank ve topları, müt
tefikler bize gönderdiler, mesele bundan ibaret. Körfez krizi olmasaydı da, AKKA anlaşması 
uyarınca bu silahları bize vereceklerdi. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yozgat) — Niye versinler? 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Çünkü, anlaşmaya göre kendilerinde tutamıyorlar ve an

cak bu anlaşma sınırları içerisinde yerlerini değiştirebiliyorlar; ama, Sayın Özal, bu silahları, 
bize Körfez krizindeki politikamız dolayısıyla verdiklerini ilan ederek -bakınız bu çok önemli-
ulusal çıkarlarımıza aykırı bir yolu açıkça tutmuş oldu. Çünkü, bu silahların, Körfez krizini 
sona erdirmek için girişilecek bir savaşta kullanılmak üzere verildiğini ima etmek, böyle bir 
savaşa katılmamız gerektiğini şimdiden açıklamak olur, şimdiden kabul etmek olur. Daha bu
nun gibi birçok talihsiz demeçle Sayın özal, bütün dünyaya, bizim, Irak'a, Amerika Birleşik 
Devletleri önderliğinde yapılacak bir askerî harekâtta aktif rol alacağımız, savaşa katılacağı
mız izlenimini verdi. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yozgat) — Babanız cephelerde çizme eskitti. Niye korku
yorsunuz savaştan? 
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ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Şimdi buradan tekrar Başbakana soruyorum : Sayın özal'ın 
bu yaklaşımı Hükümetin de paylaştığı bir yaklaşım mıdır? Değilse, Hükümet olarak gerçek 
politikaları nedir? Meclisten aldıkları, dışarıya asker gönderme ya da başka devletlerin asker
lerini çağırma yetkilerini hangi şartlar altında kullanmayı düşünüyorlar? Yoksa, kullanmaları 
artık sözkonusu değil mi? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin son kararı, bütün devletleri 
askerî müdahaleye çağıran bir karar değildir; yalnız kendi politikaları, ittifakları gereği böyle 
bir müdahaleyi yapmak isteyenlere izin veren bir karardır. Şimdi buna göre bizim tutumumuz 
ne olacaktır? Hemen söyleyeyim ki, biz SHP olarak, ülkemiz bir saldırıya uğramadıkça, hiçbir 
nedenle savaşa girmemizi istemiyoruz, kabul etmiyoruz. (SHP sıralarından alkışlar) Ama, ben 
Sayın Başbakanı da buradan, böyle bir demeç vermeye çağırıyorum. 

Irak'ın Kuveyt'ten çekilmesini sağlamanın ve ondan sonra kalıcı bir barışı kurmanın yo
lu, Birleşmiş Milletlerin bütün siyasî ve ekonomik gücü ile Irak'ı savaşmadan çekilmeye ikna 
etmektir. Bu, mümkündür. Son günlerde bu yolda bir ilerleme sağlanmış olması da ayrıca umut 
verdi; ama, bugünkü iyimser hava yarın değişse de, yapılacak şey, sabırla, inatla, diplomatik 
ve ekonomik bütün yollara başvurarak, barış içinde görüşmelerle sonuca varmaktır. 

Avrupa'da yüzyılların düşmanlıkları, ideolojik, ekonomik bütün ayrılıklar, çekişmeler, nük
leer silahların dehşet verici varlıkları, yıllarca süren görüşmeler sonunda bir genel silahsızlan
ma ve barış anlaşmasıyla sonuçlandı. Bütün Avrupa ülkeleri birbirlerinin sınırlarına,toprak 
bütünlüklerine saygı göstereceklerini, herhangi bir sınır değişikliği düşünmediklerini, birbirle
rinin iç işlerine karışmayacaklarını taahhüt ettiler. Benzer bir gelişmeyi Ortadoğudaki ülkele
rin de gerçekleştirmesi elbet bir gün mümkün olacaktır. Aynı insanlar, aynı insan karakteri... 
Arap ülkelerinin ve öteki Ortadoğu ülkelerinin, aralarındaki bütün anlaşmazlıklann barış içinde 
çözülmesini istemek ve özellikle Arap ülkelerinin aralarındaki anlaşmazlıklarda taraf tutma
mak, her ülke ile karşılıklı iyi ilişkileri sürdürmek isteyen Türkiye Cumhuriyetinin, böyle bir 
politika ile destekleyici davranışı, ancak bir genel barış ortamının yaratılmasına destek olmalıdır. 

Sayın Başbakanın, Körfez krizinde tuttukları, tutacakları yol hakkında aydınlatıcı açıkla
malar yapmasını bekliyorum. Aydınlatıcı açıklamalar almadan, "Biz savaş istemiyoruz; ama 
savaşa hazırlanmadan barış olmaz" gibi genel ifadelerle yerinirlerse, nasıl bu bütçe tasarısı ka
bul edilebilir? Hangi güvenceye dayanarak bu bütçeye oy verilebilir? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dış ilişkilerimizin öteki önemli alanlarında, Avrupa 
Topluluğuyla, Yunanistan'la ilişkilerde olumsuz gelişmeler devam ediyor, tçeride, demokratik 
yapımızı bilinen kusurlarından kurtarmak için İktidarın hiçbir çaba göstermemesi, Avrupa Top
luluğuyla ilişkilerde olumlu etki yapabilecek en önemli gelişmeyi durduruyor; dışarıda ise, Yu
nanistan'ın, Kıbrıs'ta ödünler almak için ara vermeden sürdürdüğü propaganda faaliyeti, önemli 
bir engel olarak duruyor. 

Körfez krizinde, ekonomik ambargo kararına, ikinci boru hattını kapatarak, herkesten önce 
uymamız ve sürekli ABD yanında ön safta görünmemiz, bu engelleri aşacak bir ağırlık doğur
madı. Kıbrıs konusunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerindeki baskılar devam ederken, 
Güney Kıbrıs'ta, Rum yönetiminin sürekli silahlandığı duyuluyor, açıklanıyor. 

Avrupa Topluluğu ve Amerika Birleşik Devletleri, Kıbrıs'ta iki toplum arasında görüşme
lerde ilerleme sağlanmasını ve sonuca bir an evvel gidilmesini istiyorlar; ama, bunun için Ku-

— 110 — 



T.B.M.M. B : 44 10 . 12 . 1990 O : 2 

zey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Türk toplumunun kazanmış olduğu haklarım kaybetmesi
ni, karşılıksız ödünler vermesini beklemeye kimsenin hakkı da, yetkisi de olamaz, yoktur. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Burada özellikle bir noktaya işaret etmek istiyorum sayın milletvekilleri, bunu buradan 
ilgili bütün devletlere de duyurmak istiyorum. Şimdi, deniliyor ki, "Anlaşmayı sağlamak, gö
rüşmelere olumlu bir hava vermek için Türk tarafı bir jest yapmalıdır, bir şeyleri daha başlan
gıçta vermelidir. Keza, Türkiye Cumhuriyeti de, Avrupa Topluluğuyla ilişkilerini geliştirmek 
istiyorsa önce Kıbrıs'taki çözümü kolaylaştırmak için bu konuda Yunanistan'ın bir isteğini kar
şılıksız kabul etmelidir." 

Böyle söyleniyor ve bütün bunlara AGÎK toplantılarında sağlanan anlaşma örnek gösteri
liyor. öyleyse bakalım, AGtK anlaşmasının temel dayanağı, temel yaklaşımı nedir? Bu tarihî 
uzlaşmaya götüren ve daha 15 yıl önce Amerika Birleşik Devletleriyle Sovyetler Birliği arasın
da soğuk savaş bütün hızıyla hüküm sürerken, atılmış önemli ilk adım, her devletin bütün eski 
sınırlara dayalı isteklerini bir tarafa bırakarak, o gün bulunduğu sınırları olduğu gibi kabul 
etmeye hazır olduğunu, başka bir deyimle, artık hiçbir nedenle, egemenlik bölgesini genişlet
meye çalışmayacağını, imzasıyla taahhüt etmesi olmuştur. Bu ilk adım atıldıktan sonra, yavaş 
yavaş, birlikte, barış içinde yaşamanın şartları oluşmuştur. 

Şimdi AGtK örneğini Kıbrıs'ta uygulamak isteyenler, işte önce bu şartı sağlayacak bir yak
laşımı göstermelidirler. Bugün Kıbrıs'ta fiilen gerçekleşmiş bir egemenlik paylaşımı, egemen
lik bölgeleri vardır. AGtK'teki gibi, barış anlaşmasına götürecek bir yaklaşım, önce bu payla
şımı olduğu gibi kabul etmek, "bir taraf aleyhine ödünler vermeden görüşmelerde ilerlenemez" 
gibi şartlar koşmamaktır. Böyle ödünleri Türkiye'den istemek de, aynı şekilde AGÎK'in temel 
felsefesine aykırı bir davranıştır; başarıya götürmez, AGtK'e konulan imzalara da ders düşer. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; burada, tekrar ediyorum, şunu öğrenmek istiyoruz : 
Hükümet, Sayın özal'ın maceracı politikası arkasından gitmeye devam edecek mi; yoksa, ken
di iradesine, sorumluluğuna sahip çıkıp, geleneksel barışçı Cumhuriyetimizin temel dış politi
kasına dönecek mi? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1991 bütçe tasarısının tümü üzerinde yaptığımız bu gö
rüşme, ülke üzerindeki egemenliğini her gün artırmaya çalışan kişisel özal yönetimine "dur" 
diyecek, bu yönetimin getirdiği enflasyon ve hayat pahalılığı altında ezilen ve şimdi de bir mace
racı savaşa sürüklenmek tehlikesi ile karşı karşıya bırakılan halkımıza yeni bir umut verecek bir 
kararla sonuçlanmalıdır. Ne tarafından bakarsanız bakın, bu bütçeyi savunacak ya da yürütebile
cek bir hükümet bugün mevcut değildir. Bu şartlar altında bu bütçenin tümüne nasıl "Evet" deni
lir? Maddelere nasıl geçilebilir? Ortada sorunlarımıza çözüm getirecek kapsamda ve nitelikte bir 
bütçe yok. Bütçenin maddelerini kendi iradesiyle uygulayabilecek bir Hükümet yok; ekonomide 
yok, sosyal politikada yok, dış politikada yok, savunma politikasında yok. (SHP sıralarından al
kışlar) Her yerde Sayın özal'ın egemenliği hüküm sürüyor; ya her istediğini yaptırıyor ya da bunu 
yapmak istemeyen, sorumlu davranan bakanları, komutanları görev yapmaktan alıkoyuyor, istifa 
etmek zorunda bırakıyor ve bütün bu müdahalelere karşı da Meclis bir şey yapamıyor!.. 

Böyle şey olmaz sayın milletvekilleri. Bunda, hepimizin, hepinizin görevlerine müdahale var; 
hepimizin yetkilerini, halktan aldığımız yetkileri, kurnazlıkla,baskıyla ya da zorla elimizden al
ma çabası var. Bu harekete hep birlikte karşı koymalıyız. Demokrasiyi, hukuk devletini, Meclisi ve 
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halkın, bize oy veren seçmenin hakkını korumalıyız. Bu, omuzlarımızdaki görevdir, omuzları-
nızdaki görevdir; bu, halkın bize emanetidir, bu halkın size emanetidir. İçinde bulunduğumuz 
ortamdan çıkışın, haksız ve halksız siyasal tablodan kurtuluşun, toplumun nefes almasının ve 
esenliğe kavuşmasının tek yolu, bu Parlamentonun, artık, vakit geçirmeden genel seçim kararı 
almasıdır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, kendi ergin ve olgun iradesiyle, kendi hukukunu ve saygın
lığını, ülkemizin, bütün halkımızın haklarını ve geleceğini ancak böyle bir kararla koruyabilir. 
Büyük Millet Meclisi, bütün yurttaşlarımızın ülkeyi kaplayan bu beklentilerini yerine getirmekte 
artık daha fazla gecikmemelidir. Demokrasilerde bunalımdan çıkışın tek sağlıklı yöntemi hal
ka gitmektir, çözümü halkta aramaktır. Halktan korkarak, seçimden kaçarak, sandıktan kaça
rak iktidar olunamaz, hükümet hiç olunamaz, yönetim olunamaz, Çankaya'da oturulamaz. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, hiçbir sorunumuzu çözme olasılığı taşımayan bu Hükümetin sundu
ğu bütçenin tümüne ret oyu vermeliyiz. Kendi sorumluluğunu taşımaya hazır bir hükümet bu
luncaya kadar ret oyu vermeliyiz. Biz böyle yapacağız. Çünkü, Türkiye'nin, kendi sorumlulu
ğunu taşıyacak hükümetlere ihtiyacı var, kendi hukukunu ve haklarını koruyacak meclislere 
ihtiyacı var; bunları aramaya, istemeye milletimizin hakkı var. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından ayakta alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Erdal tnönü. 
FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN — Buyurun?.. 
FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Sayın Başkan, Danışma Kurulu olarak, ANAP, SHP ve DYP, 

ortak bir karar almış ve yalnızca Halkın Emek Partisine söz verme imkânını ortadan kaldırmış. 
Bu bütçenin işsizliği önleyemeyeceğini, yatırımların gerçekleştirilemeyeceğini, memurların, işçi
lerin, emeklilerin, köylülerin, esnafın zorda olduğunu; çözüm yollarının ne olması gerektiğini; 
Türkiye'de, bir türlü, demokratikleşmenin olmadığını; bu anlamda en ufak bir iyileştirmenin ger
çekleşmediğini; işçilerin tümünün grev hakkından yoksun olduğunu; memurların sendikalaşma 
hakkından yoksun olduğunu biz de Halkın Emek Partisi olarak dile getirmek istedik. 

Şimdi, diyor ki, muhalefet partileri, "Biz daha usta terziyiz!" 
Yırtık büyük, yama küçük! Sorun, usta terzi sorunu değil. Biz, Halkın Emek Partisi ola

rak, kumaşın da değiştirilmesi, terzi ustasının da değiştirilmesi, kalfanın da, çırağın da değişti
rilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bize niye söz vermiyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Siz, benden ne istiyorsunuz?! 
FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Söz istiyorum efendim. (Gülüşmeler) 
BAŞKAN — Sayın Işıklar, Anayasa ve İçtüzük hükümleri, ancak Türkiye Büyük Millet Mec

lisinde grubu bulunan siyasî partilere söz verme imkânını vermektedir. Söz hakkınız, ancak İç
tüzük tadiliyle mümkün olabilir. Bu nedenle, size söz vermem mümkün değil, usul yönünden 
talep ettiğiniz bu söz, hakkını veremiyorum; ancak, İçtüzük tadiliyle mümkün olabilme -kabul 
edildiği takdirde- ve ondan sonra düşünülebilirle imkânı vardır. Lütfen şimdi yerinize oturun. 

Söz sırası Hükümettedir; buyurun Sayın Başbakan. (ANAP sıralarından ayakta alkışlar 
ve "Bravo" sesleri) 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1991 
yılı bütçe görüşmeleri esnasında, Hükümetimize yöneltilmiş olan eleştirileri cevaplandırmak üzere 
huzurlarınızdayım ve hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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Bu arada, her ne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi tçtüzüğü buna müsait değilse de, 
artık giderek yerleşen bir kaide gereği, ben buradan aziz vatandaşlarıma da sesleniyorum ve 
Türkiye'nin meselelerinin, hakikaten açık bir biçimde konuşulmasından büyük yarar elde edi
leceğine inanıyorum. Doğruların ne olduğunu, gerçeğin ne olduğunu, ülkenin kim tarafından 
daha iyi idare edildiğini, buradaki konuşmalardan çıkarmak mümkündür. Nasıl mümkündür? 
Benden evvel değerli hatipler, muhalefet partilerinin liderleri konuştular. Bekliyordum ki, öyle 
zannediyorum vatandaşlarım da bunu çok merak ediyorlar; hep tenkit edenler, ülkeyi nasıl idare 
edeceklerini, hangi programla idare edeceklerini, hangi usulle idare edeceklerini açıklayabil
sinler. Bunu hiçbir zaman duyamadık, hiçbir zaman bu hususa değinmediler; ne bugün, ne 
geçmişteki günlerde ve ne de ümit ediyorum gelecekte; hangi usulle, hangi sistemle?.. 

Şimdi, dünyada hızlı değişikliklerin olduğu bir çağda yaşıyoruz. Sistemler değişiyor. Mil
letin refaha kavuşabilmesi, insanların mutluluğa kavuşabilmesi için sistemlerde çatırdamalar 
var, değişiklikler var. Onlar sistemleri konuşuyorlar; neler yapılması lazım geldiğini düşünü
yorlar ve hepimizin en önde tuttuğumuz insan refah ve mutluluğunu haysiyetini ve hürriyetini 
koruyabilmek için, hangi sistemle, hangi usulle hareket edilmesi lazım geldiğini konuşuyorlar. 

Biz, sadece yapılanların yapılmamış gibi olduğunu anlatmaya çalışıyoruz; biz, sadece hiç
bir şey olmamış gibi göstermeye çalışıyoruz ve biz, sadece vatandaşların Türkiye'de kötü idare 
edildiğini anlatabilmek için birtakım rakamlara, birtakım oyunlara, birtakım kelime oyunları
na, cümle oyunlarına tevessül ediyoruz. 

Mesele böyle değildir. Mesele çok açıktır. Mesele, bir sistem meselesidir. Demokrasiyle 
idare edilerek kalkınmak istiyoruz. Hedefimiz insandır, Türk insanıdır, vatandaşımızdır; onu 
mutlu etmektir; onu refaha kavuşturmaktır; elbette ki, daha ileriye, daha ileriye götürmektir... 

Biz, konuşmalarımızda eğer geçmişe temas ediyorsak, geçmişin rakamlarını veyahut geç
mişin Türkiye'ye getirdiklerini ortaya koymaya çalışıyorsak, kimin tarafından iyi idare edildi
ğinin anlaşılabilmesi içindir; vatandaşlarımızın daha iyi mukayese yapma imkânına kavuşabil
mesi içindir. Yoksa, geçmişte takılıp kalmak değildir yoksa, ülkeyi yokluklara, kıtlıklara, kuy
ruğa mahkûm eden sistemi savunmak değildir. (ANAP sıralarından alkışlar)) 

Burada esefle müşahade ettim ve dinledim ki, yine aynı 1980 öncesi usullerin gündeme 
getirildiği, o usullerin tatbik edilmek istendiği açıkça ifade edildi. Nedir o usuller? Devletçilik
tir. Nedir o usuller? Kapalı bir ekonomidir. Nedir o usuller? Yabancı sermayeye karşı çıkmak
tır. Nedir o usuller? özelleştirmeye karşı çıkmaktır. 

Şimdi, biz bunların savunucusuyuz; sistemimiz bu ve bu sistemi savunuyoruz, söylüyo
ruz, açıkça söylüyoruz. Serbest pazar ekonomisinden yana olduğumuzu söylüyoruz ve "Dışa 
açık bir ticaretle, ihracatla kalkınacağız. Ticaretimizi entegre edeceğiz, dünyaya açılacağız, re
kabeti sağlayacağız; büyümeyi böyle gerçekleştireceğiz, sanayie dayandıracağız ve elbette ki bu, 
tarımı ihmal ettiğimiz manasında değil. Birlikte hareket ederek gelişeceğiz, hizmetler sektö
ründen de istifade edeceğiz" diyoruz; ama biraz evvel, benden evvel konuşanlar, hâlâ devletçi
likten bahsettiler, hâlâ müdahaleci bir ekonomiden bahsettiler ve özel teşebbüsten yana olduk
larını anlamakta zorluk çektiğim, özelleştirmeye karşı olduklarını, yabancı sermayeye karşı ol
duklarını söylediler. Bu bir sistemdir. Elbette bunu savunanlar olabilir. Bunu savunanlara bi
zim bir şey diyeceğimiz yok. Çünkü, biz çok söyledik, anlatamadık; ama buna cevabı şimdi 
dünya veriyor. Bunun ağababası olan, anavatanı olan Sovyetler Birliği "Biz yanlış yapmışız. 
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Biz, serbest pazar ekonomisine geçmeliyiz. Geçmiş günlerimize yazık oldu" diyor. Bütün Do
ğu Avrupa ülkeleri bunu böyle söylüyor. Biz de, 1980 öncesinde geçirmiş olduğumuz günleri
mize acıyoruz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ne oldu 1980 öncesinde? Rakamlara lüzum yok; rakamlarla anlatmaya veyahut da rakam
larla insanların zihnini çelmeye gerek yok. 1980 öncesi belli; yokluklar ülkesi, ekonomi iflas 
etmiş, durmuş, tıkanmış, borç dahi alamıyorsun; kredin kalmamış, kapı kapı geziyorsun. Bun
lar, benim söylediğim sözler değil. Şimdi, o zaman ülkeyi idare edenlerin söylediklerini okuya
cağım; aynı paraleldeki sözler, benim sözlerim değil; ama, mesele söz mü? Biz, millet olarak 
yaşamadık mı? Buradan vatandaşlarıma sesleniyorum. Onlar yaşamadı mı? Kuyruklarda bek
lemediler mi? Yağ bulabildiler mi, ampul bulabildiler mi, ilaç bulabildiler mi, sigara bulabildi
ler mi, çay bulabildiler mi? 

MEHMET DÖNEN (Hatay) —, Şimdi de alamıyorlar. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi, ülkeyi bu tabloyla karşı karşı

ya getirenler... Şahıslarla ilgimiz yoktur. Hiç kimsenin şahsına bu sözlerimizde en ufak bir ser
zeniş söz konusu değildir. Bizim eleştirdiğimiz, bizim savunduğumuz şey sistem meselesidir, 
eleştirdiğimiz sistemdir, inanışlardır ve elbette ki, kafadır, yapıdır, inanıştır, işte ANAP. "ANAP 
ne yaptı?" dediğiniz zaman göreceksiniz ki ANAP, Türkiye'nin çehresini değiştirdi. 

Bakın, bakın sayın milletvekilleri, aziz vatandaşlarım; şöyle bir geriye doğru gidelim; de
mokratik hayata geçişimizi 1950'den başlatalım ve 1980'e kadar bakalım. Statükocu bir idare
nin haricinde zihnimizde ne vardır? Ne vardır, ne yapılabilmiştir? Bizde iz bırakabilen, bizi 
çağdaş medeniyet seviyesine ulaştırabilecek olan, bizi ileriye götürebilecek olan, halkımızı mutlu 
kılabilecek olan, refaha kavuşturabilecek olan ne vardır? Biz... 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Millî sanayi var, milK sanayi. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Millî sanayie ilk kuruluş yıllarında 

hiçbir diyeceğimiz yoktur. Elbette onu kuranlara teşekkürümüz vardır. Biz, inkarcı değiliz. Bir 
müddet görevini yapmıştır millî sanayi; ama, değişen dünya şartları içerisinde artık aynı şekil
de bizim bu sanayii götürmemiz mümkün değildir ve mümkün olmadı. Olmadığını hep bera
ber gördük. Ne olmadı? 1979'da 2,9 milyar dolar ihracatımız olabildi, 1979*da 2,9 milyar do
lar ihracat; o da neye dayalı? Tarım ürünlerine dayalı. Sanayi yok; sanayi, korumacılıkla işlevi
ni sürdürüyor, iç piyasada sürdürüyor; gümrük duvarlarıyla korumuşuz, iç piyasaya yönelmiş, 
kalitesi yok, dünya şartlarında rekabet etme imkânı yok. Bunu ileri götürmeniz mümkün değil 
ve götüremedik. Onun için de "dama" dedi, onun için de ihracatımız 2,9 milyar dolarda kaldı. 

Şimdi şöyle bir değerlendirme yapmak mümkün değildir : "Efendim, 1970 ile 1980 ara
sında ihracat 500 milyon dolardan 2,9 milyar dolara, 3 milyar dolara çıktı. Bu beş mislidir. 
Siz de bunu beş misli artırsaydınız, şimdi İS milyar dolar olurdu. Halbuki sizin ihracatınız 
12 - 12,5 milyar dolar civarındadır. Bu seviyeye erişemediniz" demek doğru değildir. Neden 
doğru değildir? Çünkü, ihracatı yapan sistem... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Git, deli deli konuşma. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — ...ihracatı gerçekleştiren, sizin almış 

olduğunuz tedbirler, dışa açık olmak ve aynı zamanda kur politikanız, kuru serbest tayin ettir
meniz. Siz, sabit kurla, bu kur sistemiyle ihracatı artırmaya yönelirseniz, kapalı bir ekonomiy
le ihracatı artırmaya çalışırsanız, bunda muvaffak olmanız mümkün değildir. 
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Bizim iddia ettiğimiz, inandığımız hususlar bunlar; bu sistemleri savunuyoruz ve onun 
için de diyoruz ki, Türk siyasî hayatına ve Türkiye'nin ekonomik hayatına ANAP damgasını 
vurmuştur, damgasını; bunu silmek mümkün değildir. (ANAP sıralarından alkışlar) Siz ne ka
dar, "ANAP hiçbir şey yapmamıştır, ANAP ne yapmıştır? 12,5 milyar dolarlık ihracat nedir? 
tki üç senedir hâlâ 12,5 milyar dolar ihracatta takıldınız kaldınız" deyip, kendi ulaştığımız ra
kamlarla bizi tenkit etmek; doğru, bizi kamçılar; ama bizi kötülemek için, bizi hiçbir şey yap
mamış olarak göstermek için, katiyen kâfi sebepler değildir. Ülkenin kalkınması mevzubahis
tir, vatandaşımızın refahı mevzubahistir, mutluluğu mevzubahistir. 

Bir yanlış husus daha var : "Efendim ne oldu, fert başına düşen millî geliriniz ne oldu? 
1980 öncesi de 1 200 - 1 300 dolardı, şimdi de -ki bu sene 2 000 dolara yakındır; ama kendi 
ifadeleriyle söyleyelem- yine 1 500 -1 600 dolardır, ne fark etti?" diye ifade edilmek istenmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu, doğru değildir. Bu, zihinleri bulandırabilmek için söylenmiş 
laflardan bir tanesidir, önemlisidir de. Vatandaş belki dinliyor bizi... Diyebilir ki, "Canım, ha
kikaten ne oldu? Mademki fert başına düşen millî gelirde pek öyle büyük artış yok, o halde 
siz bu ekonomik sistemi niçin bu kadar savunuyorsunuz?" diye düşünebilir. 

Şimdi buradaki zihinleri karıştırma şuna dayanıyor: 1980'den önce, 1979'da sabit kur uy
gulaması var. Kur 300 lira... (DYP ve SHP sıralarından gülüşmeler, alkışlar!) 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim arkadaşlar. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bir Tahtakale Var... 
tSMAtL ÜĞDpL (Edirne) — Onlar, eski Tahtakaleci. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Tahtakale var... (DYP sıralarından gü

rültüler) Şimdi, tabiî bunlar bazı arkadaşlarımızı herhalde memnun mu ediyor, üzüyor mu? 
Şimdi Tahtakale'yi herkes biliyor Türkiye'de... Tabiî, bizim zamanımızda kalktığı için, belki 
unutmuş olanlar vardır. Gençlerimiz belki bilmeyebilir. O zaman bir karaborsa fiyat var Tahta
kale* de, resmî kurun haricinde. Siz kuru sabit tutarsınız, lahtakale'de iki misli, üç misli fiyatla 
satılır. O takdirde, "1 200 dolar" dediğiniz fert başına düşen millî gelir, Tahtakale'de hakikî 
fiyatla hesap ettiğiniz zaman yarısı nispetinde olduğu için, 600 dolara düşer... 1 200 dolar de
ğildir; bu bir aldatmacadır. (SHP sıralarından alkışlar!) 

Şimdi, fert başına düşen millî gelir 2 bin dolar civarındadır. Bu sene fert başına düşen 
millî gelirimiz 2 bin dolar civarında olacaktır. 

Fert başına düşen millî gelir bir de satın alma parkesine göre hesap ediliyor. 
MEHMET HALÎT DAĞLI (Adana) — "Parite" ne demek, Sayın Başbakan? 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) ~ Dinleyin... Biraz dayandınız, sessiz 

durdunuz... 
5 bin dolar... Türkiye'nin satın alma parkesine göre fert başına düşen millî geliri 5 bin 

dolar. Bunları görüp de, "Efendim, ne yaptınız?" demek ve ayrıca neyi, nasıl yapacağınızı 
da söylemeden, hangi usulle, hangi sistemle yapacağınızı da söylemeden, sadece kuru kuruya 
tenkit etmekle bir sonuç almanız ve vatandaşı inandırmanız elbette mümkün değildir. Elbette 
ki, mümkün de olmayacaktır. 

Şimdi, bakınız, biraz evvel burada konuşulurken, arkadaşlarımız, Sayın Demirel'e, kendi 
yönetimlerindeki yokluklardan bahsederken, "Çay yok" dediler; Sayın Demirel de, "Hayır 
vardı, hiç yokluk söz konusu değildi" diye ifade ettiler. 
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Arkadaşlarımız, 6 Ocak 1977 tarihli, İsparta'nın Eğirdir Göl Sesi mahallî gazetesini bana 
getirdi; şöyle yazıyor : "Uzun zamandan beri sunî şekilde kasabamızda çekilmekte olan çay 
ve sigara sıkıntısı giderilmiştir. Antalya Tekel Başmüdürlüğü, ilk parti olarak kasabamıza 200 
paket çay göndermiştir." (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ÎBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Bir daha okuyun; yanlış okuyorsunuz Sayın Başba
kan. Size getiren, yanlış getirmiş bunu. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi bunu benim belki okumama 
lüzum da yok, çünkü, çoğumuz yaşadık, biliyoruz; fakat gençlerimiz var, gençlerimiz bilmi
yor. Gençlerimiz öğrenmeli; Türkiye nereden nereye geldi? Gençlerimiz bunu öğrenmeli, bil
meli... O bakımdan belki yararı vardır. Sadece, yok olan çay mıydı?.. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — Hal müdürü Başbakan oldu, Türkiye 
nereden nereye geldi!.. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 
TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Para yok, para. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Başka çare yok, söyleyeceğiniz başka 

laf yok. 
Bakınız, şimdi Türkiye bolluk içerisinde. Sovyetler Birliği'ne giden arkadaşlarımız var, va

tandaşlarımız da gidiyor ve basına da intikal ediyor. Sovyetler Birliği'nde bugün ülke insanları 
açlık çekiyor; diğer Avrupa ülkelerinden yılbaşı münasebetiyle kendilerine muhtelif kalemde 
yiyecek gönderilmeye çalışılıyor. Dükkânlar bomboş, sıkıntı içerisinde; bu kışı geçirmeleri çok 
zor. 

Şimdi Türkiye'de, her şeyin bulunduğu bir Türkiye'de, hiçbir kimseye özenmediğimiz bir 
Türkiye'de, her şeyin mevcut olduğu bir Türkiye'de, "Hiçbir şey yoktur, Türkiye ilerlememiş
tir, Türkiye gerilemiştir" demenin ve Türkiye'nin bu halini örnek alanları küçümsemeye çalış
manın, bir anlamı yoktur. 

M. CEVDET SELVt (Eskişehir) — İşsizlik var... 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Oraya da geleceğiz efendim. İşsizlik 

var mı, yok mu? Oraya da geleceğiz, müsaade ederseniz, geleceğiz tabiî. 
Değerli milletvekilleri, insan hakları, Anavatan Partisinin, icraatlarıyla en önem verdiği 

hususlardan bir tanesi. Şimdi, insan haklarını savunanlar, tüm icraatları döneminde bu husus
ta en ufak adım atmamış olanlar, bir icraatı olmazken konuşanlar, acaba nasıl inandırıcı ola
bilirler? 

Şimdi, biz ne yapmışız? Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna ferdî başvuru hakkını tanı
mışız. İnsan Hakları Divanının zorunlu yargı yetkisini tanımışız. (SHP sıralarından "Bravo" 
sesleri!) 

Bravo, tabiî bravo. 
İşkencenin ve insanlık dışı veya onur kırıcı ceza ve muamelelerin önlenmesi hakkındaki 

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi sözleşmelerinin onaylanması, tarafımızdan yapılmıştır. 
(SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar!) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Yanlış kâğıdı okudun!... 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — O söylediğiniz ilke kararıdır. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 
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BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bir dakika efendim, bunlar yaptığı
mız icraatlar. 

Şimdi efendim, rahatsızlığınızı bilemiyorum, niçin rahatsız oluyorsunuz? Bununla iftiı—» 
etmeniz lazım. Türkiye olarak, bu, rahatsız olacağınız bir husus değil ki!.. Türkiye'de inşan 
haklarını savunanların bu işe daha fazla sıcak bakması lazım gelirken, hiç görmezlikten gelip 
veyahut küçümsemenin anlamı yok ki!.. Eğer hakikî olarak insan haklarını savunmak istiyor
sanız, eğer hakikî olarak insana kıymet vermek istiyorsanız, bu yapmış olduğumuz işleri kü-
çümseyemezsiniz ki!.. (ANAP sıralarından alkışlar) Sizin küçümsemek istemenizi, vatandaşı
mız paylaşmaz. Şimdi istihza ile gülmenizin bir anlamı yoktur. Çünkü, bakınız, şunun altında 
ne yatar, tnsana saygılı olmak, hakikaten sizlerin zihninde yatan, yüreğinize sindirebildiğiniz 
bir mefhum mudur? Hakikaten öyle midir? 

Şimdi belki, bu halinizle şüpheye düşmek mümkündür. Siz bunu benden daha iyi bilmeli
siniz ve savunmalısınız; ama, göremiyoruz, bu duyarlığı göremiyoruz. Vatandaşlarıma da ses
leniyorum; şimdi belki mesele şudur : Tek parti meselesidir, tek parti. Cumhuriyet Halk Partisi 
döneminden kalma tek parti zihniyetinin olmaya ki bir uzantısı olsun bu? O zaman uygulanan 
politikalar şudur; insanlar önemli değildir, insanlar ancak yukarıdan idare edilirler. (SHP ve 
DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar, gülüşmeler!)-

tBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Aynı senin gibi, bravo!.. 
BAŞKAN — Lütfen hatibi dinleyelim efendim. Lütfen susalım. 
Evet, buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi efendim, sizin maksadınızı ben 

anlıyorum. 
Cumhuriyet Halk Partisi döneminde, 1950'ye gelinceye kadar vatandaşları, "elit" dediği

miz kimseler... 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Tepeden idare ettiler!.. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — ...tepeden idare ettiler; doğru. Biz bunu 

söylüyoruz, bunu! (ANAP sıralarından alkışlar) Siz, Türkiye'nin gerçeklerini niçin kavramak 
istemiyorsunuz? Siz, ben insan haklarından bahsederken neyi hazmedemiyorsunuz da, insana 
önem verdiğini iddia eden insanlar, müstehzi bir şekilde gülmeye gayret ediyorsunuz? İnanmı
yor musunuz insanlara? İnsanların hak ve hürriyetlerine, insanın refah ve mutluluğuna inan
mıyor musunuz? Acaba, tek partili Cumhuriyet Halk Partisi döneminden mi kalma bir alış
kanlığınız var? Onu anlatmaya çalışıyorum, onu söylemeye çalışıyorum. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Onun izlerini görür gibiyim de, onu söylemeye çalışıyorum... 

Avrupa Sosyal Şartını onayladık; AGİK zirvesinde kabul edilen şartı da imzaladık. Türki
ye Büyük Millet Meclisinde İnsan Hakları Komisyonunu kuruyoruz. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Kuruldu, kuruldu... 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Kuruldu Sayın Başbakanım. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, aziz vatandaş

larım... (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) öyle söylüyorum tabii... 
BAŞKAN — Lütfen, Meclise hitap edin. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Tabii, tabi... Buradan vatandaşları

ma da sesleniyorum. İnsan hakları meselesinde, insan hakları savunmasında bizim yapmış 
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olduğumuz bu icraatı küçümseyenlere, görmezlikten gelenlere sesleniyorum; kendilerinin at
mış oldukları bir adım var mıdır, bir adım?.. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sadece lafım ederler, "İnsana saygı derler, "İnsana hürmet" derler; ama, atmış oldukları 
bir adım yoktur. 

ERDAL BALKAN (Edirne) — Sıddık Bilgin'den bahset!.. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi, Bu nedenle 141, 142 ve 163 

üncü maddelerde de gerekli değişikliği yapacağız. 
M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) — Ne zaman?.. 
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Ne zaman?.. 
BAŞKAN — Lütfen dinleyiniz; karşılıklı konuşulmasın. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Evet, yapacağız. Çünkü, yine düşün

ce özgürlüğüne, fi kire saygılı olan biziz. Bunu göreceksiniz, bunu biz yapacağız. Hazırlıkları
mız tamamlandı. 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Yedi sene niye beklediniz? 
BAŞKAN — Lütfen susalım. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi, bundan bazıları rahatsız olu

yor. Tabiî o rahatsız olanlar mühim değil, milletimiz mühimdir, özgür bir ülke, demokrasinin 
tüm kurallarıyla, kurumlarıyla işlediği bir ülkeyi biz yaratacağız, biz. 

BEYTULLAH MEHMET GAZÎOĞLU (Bursa) — Sen!.. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bu arada, demokrasi hakkında en ufak 

bir müspet dahli olmayanların, elbette, bizimle bu hususta yarışmaları mümkün değildir. 
Şimdi, 141, 142, 163 üncü maddelerin kaldırılması veyahut değiştirilmesi hususunda Sa

yın SHP Grubuyla ve dolayısıyla onun Başkanıyla aramızda bir -herhalde- farklılık yoktur ve 
öyle zannediyorum ki, Doğru yol Partisi de aynı fikirleri paylaşır. Onlar adına konuşmak iste
miyorum. Demek istediğim şu : Eğer öyle ise, bir mutabakat vardır; bu mutabakatın gereğini 
yerine getireceğiz. Demokrasinin asıl şartlarından bir tanesi de bu. Bu mutabakatı yerine geti
receğiz. Şimdi, bilhassa 163 üncü madde hakkında, böyle bir mutabakat söz konusu iken, Türk
iye'nin bir laik anlayışın dışına çıktığını iddia edenlere buradan seslenmek istiyorum : Türkiye, 
laik bir cumhuriyettir. Biz, bu laiklik prensibini savunuyoruz. Laiklik, dinsizlik demek değil
dir. Bunun böylece zihinlere, yüreklere yerleştirilmesi ve işlenmesi gerekir ve Anayasamızda, 
din ve vicdan hürriyeti teminat altına alınmıştır. Demokrasinin gereği de, insanımızın en iyi 
şekilde yaşabileceği ortamı yaratmaktır. Din işleri ile devlet işleri ayrılır. Böyle olduğu halde, 
inanan insanları, din ve vicdan hürriyetini yaşamak isteyen insanları birtakım vasıflarla dam
galamak, onları birtakım vasıflarla vasıflandırmak doğru değildir ve insan haklarına da saygı
nın bir işareti değildir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Eğer insan haklarını sa
vunuyorsak -ki öyleyiz, onda en ufak bir şüphemiz yok- ve insanın refah ve mutluluğunu, hür
riyetlerini savunuyorsak, vicdan, düşünce, inanış hürriyetlerine de saygı göstereceğiz. Bu saygı 
gösterildiğinde, gösterenleri herhangi bir şekilde vasıflandırmak, herhangi bir cepheye doğru 
itmek, ne ülke yararına, ne de bu insanların din ve vicdan hürriyetlerinin yaşanmasına yararlı 
olduğu inancında değilim ve Türkiye'nin de yararına olduğu inancında değilim. 

Artık bu münakaşaları bırakalım. Samimi isek -ki öyleyiz, öyle olmalıyız-, gelin, insanla
rımız hür olsun; isteyenler, istediği gibi inansın ve ibadetini yapsın; bundan hiç kimse endişeye 
kapılmasın. (ANAP sıralarından alkışlar) Serbest olsun. Hatta biz onlara bu hürriyetlerin en 
iyi şekilde yaşayabilecekleri ortamı hazırlayalım. Bundan korkmayalım. 
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M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) — Meclise getir. 
BAŞKAN — Lütfen susalım ve müdahale etmeyelim hatibe. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, biraz evvel 
Türkiye'nin kalkınmasının kabul edilir sistemlere, tatbik edilir sistemlere, çağdaş sistemlere bağlı 
olduğunu ve bunun serbest pazar ekonomisi ile gerçekleşebileceğini söyledim; onun bir gereği 
olan özelleştirmeye taraftar olduğumuzu, yabancı sermayeye taraftar olduğumuzu belirttim. 
Tabiî, açıkça ifade edilmiyor. Yine sözlerimin başında söylediğim gibi, hangi usullerle memle
keti idare edeceksiniz, bunlar hiçbir zaman söylenmeyen hususlar ama, şu manaya da gelen, 
bu manaya da gelen birtakım ifadeler var; fakat, bir de tatbikat var. 

Şimdi, biz bazı işletmeleri özelleştirdik. Ama, ne oldu? Belki özelleştirmeden yana oldu
ğunu sırası gelince söyleyenler, sırası gelince de, "karşıyım" diyenler olabilir. Mahkemeye baş
vurdular, iptal ettirdiler. 

ERDAL KALKAN (Edirne) — tsim ver, kim o? 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Onu biliyorlar. .. Kimler olduğunu 
vatandaş da biliyor; benim söylememe gerek yok. 

Peki, inanıyorsanız, özelleştirmeden yana iseniz, bu yola tevessül etmemeniz lazım, etme
meniz lazım. Ç Ukü biz inanıyoruz, bu müesseseselerin özel teşebbüs marifetiyle idare edilme
sinden yana olduğumuzu söylüyoruz ve ülkenin kalkınmasının bununla mümkün olacağını -
bu ve buna benzer, tabiî tek bir şeye bağlamıyoruz; bunun, serbest piyasa ekonomisinin şartı 
olduğu söylemek istiyorum- bununla kalkınabileceğini ifade ediyoruz. Siz inanıyorsanız, bu 
yollara tevessül etmeyin; yardımcı olun; ülke hepimizin... "Yâni, "ANAP buradan puan alır" 
veyahut "ANAP bu icraatlarıyla vatandaşın refahını, mutluluğunu sağlar; bundan da biz za
rar görürüz" diye düşünüyorsanız, bu doğru bir düşünce tarzı değildir. 

TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — O mahkeme kararlarını ne zaman uygulayacaksın, 
onu söyle. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin Sayın Ertüzün. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Belli işte, bak; mahkemeye veren belli! 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, lütfen... 
TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — O mahkeme kararlarını, sana, uygulatacağım. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, lütfen oturun, müdahale etmeyin. 
Karşılıklı konuşmayın Sayın Başbakan, lütfen Meclise hitap edin. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Sabahleyin Maliye Bakanımız, işçile
rin yurt dışına gönderilmesinden bahsetti ve "Bu sanayi, bu fabrikalar ülkemizde olsaydı bu 
işçilerimiz de yurt dışına gitmezdi" dedi. 

Şimdi, bu tenkit edildi. Yurt dışına işçilerimizin gitmesi pek özendirici bir şey değil, mec
buriyetler tahtında yurt dışına gidilmiş. Bu yabana sermaye ülkemizde olsaydı da işçilerimiz 
yurt dışına gitmeseydi, daha iyi değil miydi? Söylemek istidiğimiz şey bu. 

ÎBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) — Sen anlamamışsın, zabıtları bir daha oku. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyelim lütfen, dinleyelim. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Anlamamış, Sayın Başkan! 
BAŞKAN — Lütfen... 
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BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Biz, yine de bunu savunuyoruz ve di
yoruz ki, yabancı sermaye ülkeye gelsin ve biz bunu kolaylaştırmak da istiyoruz, sermaye biri
kimi artsın. Bu sene 900 milyon dolar yabancı sermaye girişi var Türkiye'ye. Yabancı sermaye 
niçin gelir? Yabancı sermaye, güven duyarsa gelir. Elbette, Türkiye güven duyulan bir ülke, eko
nomisi ile de güçlü bir ülke. Bunun işareti... Yabancı sermaye evvelce neden gelmiyordu? Ev
velce niçin yoktu? Altyapı da yoktu... Öyle ifade edildi; doğru, altyapı da yoktu. Zamanımız
da, bütün altyapı hizmetlerini tamamladık; yollar, elektrik, telefon, barajlar otoyollar, Ata
türk Barajı, F-16 savaşan uçaklar... Üç proje, üç proje değerli milletvekilleri, otoyollar, Ata
türk Barajı ve F-16 uçakları... (SHP sıralarından alkışlar) Bizim dönemimizde başlattığımız 
20 milyar dolar maliyetli işler... Türkiye'nin yapmış olduğu hizmetleri; elektriğini, telefonunu 
okulunu, hastanesini, yolunu köprüsünü, sıralayacak değilim; sadece üç kalem, 20 milyar dolar... 

Diyebilir misiniz, 1980 öncesi düşünebilir misiniz, böyle hizmetleri gerçekleştirmek için 
malî imkânınız var mı? Sadece 2,9 milyar ihracatla olacak iş mi?.. 

Bizim bu sene ithalatımız 20 milyar dolar, ihracatımız da 12,5 milyar dolar; kabataslak 
olarak 35 milyar dolar ticaret hacmi var. Türkiye'nin büyüdüğünü kabul etmeniz lazım, Türki
ye'nin güçlendiğini kabul etmeniz lazım ve dolayısıyla bu sene yüzde 9 büyümenin bir nedeni
ni de burada aramanız lazım. Türkiye büyüyor diye esef etmenin, Türkiye büyüyor diye üzün
tüye kapılmanın bir anlamı yok! Bundan vatandaşlarımız istifade ediyor. Biz, vatandaşlarımı
za, elde edilen gelirleri paylaştırıyoruz, fert başına düşen millî gelirini artırıyoruz. Şimdi, deni
yor ki, "Yüzde 9 büyümenin sebebi şudur, sebebi budur." 

Efendim «iz sebep mi arayacaksınız, neticeye mi bakacaksınız? 
HASAN ÇAKIR (Antalya) — Üzüm mü yiyeceksin, bekçi mi döveceksin. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Evet, üzüm mü yiyeceksin, bekçi mi 

döveceksin! 
Efendim, şimdi bu günlerde güncel olan konulara değindikten sonra o diğer meselelere 

de temas edeceğim. 
Şimdi, Sayın Genelkurmay Başkanımız istifa etti. Sayın İnönü bu mesele hakkında beni 

ziyaret etti, kendisi ile konuştum. Kendisi ile konuşmalarımızın -benim kendi ölçülerime göre-
bazı noktalarını daha evvel açıklamak istemedim. Bu benim bir takdirimdir. Yanlıştır, doğru
dur; ama şimdi bakıyorum ki, kendileri çok daha ileri giderek bazı açıklamalarda bulundular 
ve bu açıklamaları da neticede, bizim, yani benim meseleyi pek ciddiye almadığım şeklinde 
ifade ediliyor. 

Sayın tnönü bu istifanın nedenini sordu, istifanın nedeni, bizce, Hükümetimizce, şahsım-
ca, inamşımca, hangi hallerde kamuoyunu da, bizi de, siz muhalefet partilerini de etkiler? Ben 
ölçümü söylüyorum. Bir : Eğer bizim yapmış olduğumuz bir icraat kanunlara aykırı ise; dene
bilir ki, "Efendim, siz şu talimatınızla, şu hareketinizle, şu icraatınızla, şu tasarrufunuzla ka
nunlara aykırı bir davranışta bulundunuz, Anayasaya aykırı bir davranışta bulundunuz, de
mokratik usullere aykırı bir davranışta bulundunuz. Ben de bunu kabul etmedim. Bu davranış 
da şu şu şudur. Onun için istifa ettim." 

Şimdi Sayın inönü'ye diyorum ki; "Böyle bir hal yok." O diyor ki, "Ben inanmıyorum." 
Haydi gelin şimdi Sayın inönü'yü inandırın bakalım! Nasıl inandırayım? Devam edeceğim. 
Benim için mühim olan veyahut Hükümeti muaheze etmek için geçerli olan bir neden de ne 
olabilir? Denilir ki, "Efendim, siz böyle bir talimat verdiniz veyahut böyle bir tasarrufta 
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bulundunuz, bir icraatta bulundunuz. Bu, milletin ve ülkenin menfaatine de değildir." Doğru; 
o neyse, oturur bakarız. \a deriz ki, "Hayır; bu, ülkenin menfaatinedir" veyahut deriz ki, "Doğ
rudur"; işi düzeltiriz. Böyle bir şey de yok. Diyorum ki "Yok."; inanmıyor. Şimdi inandırma
ya çalışacağız; nasıl inandıracağız bilmiyorum! 

Körfezle ilgili bir konu akla geliyor ve Sayın tnönü her zaman diyor ki, "işte siz bizi sava
şa götürüyorsunuz. Muhakkak buna yönelik bir tasarrufunuz olmuştur, istifa etmiştir." Diyo
ruz ki, "Böyle bir şey de yok." Ve hatta diyoruz ki, "Biz ülkeyi savaşa götürmüyoruz. Savaş 
ilanı yetkisi Meclisindir." Sayın înönü sanki hiç duymamış gibi yahut da bu işten hiç haberi 
yokmuş gibi, yine diyor ki, "Ben inanmıyorum." Şimdi diyoruz ki, bunlar yoksa ve kendisiyle 
de konuşurken, -belki şimdi söylüyorum, Sayın inönü'ye anlattım- sorduk: "Bizim bilmediği
miz bir icraatımız söz konusu mudur? Dedi ki "Hayır." Bir sene içerisinde anlaşamadığımız 
bir konu var mıdır?.. "Hayır." Şimdi Sayın İnönü diyor ki, "Hayır, olmaz; beni tatmin etme
diniz." Bilmiyorum ki, nasıl tatmin edeceğiz şimdi! tşte bunu söylüyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) Bilmiyorum ki, nasıl tatmin edeceğiz Sayın İnönü'yü! Ama, Sayın tnönü ne ya
pıyor; bunu eviriyor, çeviriyor.. Bakın şunu söylemek istiyorum : Ben Sayın İnönü'yü, bu şe
kilde konuşulanları değiştirerek başka bir mecraya sokabilecek kişi olarak görmüyordum. 

ZİYA ERCAN (Konya) — "Aklı başında sanırdım!" 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Huzurlarınızda söylüyorum; ama ba
kıyorum, bu hususta epey mesafe aldı; bazılarını hiç aratmıyor! Halbuki ben onu öyle görmü
yordum ve esasında diyalog da ancak benim dediğim ölçüler içerisinde kurulabilmelidir. Me
seleleri eğer, değişik, çarptırarak kamuoyuna anlatıp, bundan elbette ki bir politik sonuç elde 
etmek istiyorsanız, bu yanlıştır. O zaman konuşmalarımızı, basarız banta, gerektiğinde bütün 
millete ilan ederiz. 

ZİYA ERCAN (Konya) — Adamcağızı rahat bırak!.. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Sayın İnönü devam ediyor; diyor ki 
: "Efendim, car mu?.." Peki, nasıl olur?.. "Bak, Sayın Genelkurmay Başkanını komutanlar 
merasimle ugürlüyor." Uğurlar tabiî, diyorum, yani Sayın Genelkurmay Başkanımızın istifası 
bizi de üzmüştür, onları da üzmüştür... Uğurlarlar. Ne yapsınlar yani; kapıdan kovsun, atsın
lar mı?.. "Yok" diyor, "Burada yine ne ihtimal vardır; efendim, komutanlar oturmuştur, ka
rarlaştırmıştır." Yok böyle bir şey, komutanların haberi yok; birisi İstanbul'da, birisi görev ba
şında iken ben Genelkurmay Başkanına o anda vekâleten Güreş Paşa'yı atamıştım, onunla ko
nuştum, "Böyle bir konu yok" diyor dedim; "Senin haberin yok" diyor! 

Peki, ne demek istiyor? Bunlar, bu laflar, siyaset değil de -Sayın İnönü burada üzüntüsü
nü belirtiyor- bu laflar siyaset değil de, Orduyu siyasetin içine çekmek değil de, ya nedir? Şim
di ben soruyorum : Ya nedir? (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar). Bana kızıyorsu
nuz... Ya nedir efendim? Ben, bunları anlatıyorum; o diyor ki -vatandaşa böyle mesaj verecek-
"Başbakanın bundan haberi yok. Nasılsa, bu iş yukarıdan idare ediliyor" (SHP sıralarından 
"Doğru, doğru" sesleri, gürültüler). 

Efendim, ülkenin idaresine talip olanlar, ülkeyi idare etmek için sahneye çıkanlar, inandı
rıcı olmalılar, inandırıcı. Her şeyden evvel, hayal üzre birtakım mizansenler üzerine politika 
üretilmez, gerçekler üzerine politika üretilir. Türkiye'nin de gerçeklerini bilirek politika üret
mek lazımdır. O zaman inandırıcı olunur. Yoksa, böyle, "Benim aklımdan böyle geçiyor... Ne 
geçiyor sizin aklınızdan? O zaman benim aklımdan da başica şeyler geçiyor... 
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GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Ne geçiyor, ne geçiyor? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bakın şimdi, benim aklımdan neler 

geçtiğini geçen konuşmamda söyledim de, yerinizden hop, hop hopladınız. 
ALt ŞAHİN (Kahramanmaraş) — Söyle, söyle, içinde kalmasın. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Yani onlara da tahammül edemiyor-

sunuz, bir daha hoplatmak da istemiyorum tabiî, sizi. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

Bir diğer konumuz, Zonguldak meselesi... 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başbakan, aman ha, bana, giydirilmiş fiyat, çıp

lak fiyat anlatma! 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Anlatmayacağım. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Bana salim rakam söyle. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Evet, benim burada... 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — "Şu kadar yevmiye şu kadar olmuş, şu kadar net 

geçecektir" deyiniz. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Söyleyeceğim, söyleyeceğim. 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, lütfen oturalım, sakin dinleyelim ütfen müdahale etmeden. 
Buyurun Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi Zonguldak'ta grev olunca bü
tün partiler oraya koştu. (SHP sıralarından "Siz de gidin Sayın Başbakan" sesi) "Haklı dava
nızı sonuna kadar savunun" diyorlar... Güzel... Herkes haklı davasını sonuna kadar, kanunlar 
çerçevesinde savunsun. Hay hay; buna hiçkimsenin bir diyeceği yok. Yalnız, kanunların dışına 
çıkılmasın... 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Mühim! 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Tabiî mühim. 
Hukuk devletini savunuyorsun, hukuk devletini savunanlar, biz kanundan bahsettiğimiz 

zaman neden rahatsız oluyor? (ANAP sıralarından alkışlar) Hukuk devletindeyiz, üstün olan 
hukuk, sen ben değil. Hukuk devleti, sadece benim için, senin için de değil, Türkiye'de yaşa
yan herkes için mühim; sendikası için de mühim, dernekler için de mühim, her kuruluş ve par
tiler için de r "Mm. Hukuk devleti içerisindeyiz. Grev, kanunlarımızca hak kabul edilmiş; say
gılıyız; nitekim grevdeler. Yalnız, niçin grevde bulunuyorlar? "Ücretimiz az" diyorlar ve "Bize 
verilen para 500 bin liradır" diyorlar. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Yalan söylüyorlar!.. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim... Lütfen sonuna kadar dinleyelim. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi ben buradan Türkiye'deki tüm 
işçilerimize, Zonguldak'taki işçilerimize sesleniyorum, Zonguldaklılara sesleniyorum, diğer va
tandaşlarıma da sesleniyorum : Tabiî, belki vatandaşlarımız bilmez, diyebilirler ki : "Canım 
bunlar işçilerimize az ücret vermişler. İşçilerimiz yokluk, sefalet içerisindeler. O halde işçileri
miz insanca yaşabilecekleri bir paraya kavuşmalılar." 

Haklılar; böyle olsa, ben de o işçilerimizle ve böyle düşünen vatandaşlarımızla berabe
rim. Çünkü, sosyal devlet olmanın niteliği de, insana, insanca yaşayabilecek, maddî ve manevî 
ortamı yaratmaktır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Şimdi, bu sözleşmeler şöyle : Bu senenin 1 temmuzundan başlıyor, aralık sonuna kadar, 
1991 Ocağından başlıyor ve 6 aylık dilimler halinde gidiyor. 1 Temmuzdan itibaren aralık so
nuna kadar, yani 20 gün sonraya kadar bizim işçilerimize verdiğimiz ücret, çıplak, net, eline 
geçen... (SHP sıralarından "Ne demek çıplak?.." sesleri ve gürültüler) Eline geçen, cebine gi
ren... Var mı bunun daha ötesi?.. (ANAP sıralarından alkışlar) Yani şimdi "Ben anladımdı, 
anlamadımdı; aldatıldımdı, aldatılıyordumdu" lafı yok böyle... Cebine giren para... Buradan 
sesleniyorum hepsine ve sizlere, o, bölük bölük oradaki topluluğun hissiyatını istismar etmek 
için giden sizlere sesleniyorum... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Yer üstünde 
çalışan işçinin -bu temmuzla aralık arasında, ocaktan sonra artacak, onu da okuyacağım- eli
ne geçen para... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Çıplak mı?.. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim, karşılıklı konuşulmasın efendim. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Cebine giren, cebine... Bu miktar, 1 

milyon 285 bin lira. 
M. CEVDET SELVt (Eskişehir) — Her ay mı alıyor Sayın Başbakan, bu parayı? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Yer altında çalışan işçi 1 milyon 652 

bin 400 lira. 
M. CEVDET SELVt (Eskişehir) — Net aylığı bu mu? 
GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Hani 2 milyon demiştiniz biraz evvel? 
BAŞKAN — Lütfen dinleyelim, gürültü olunca anlaşılmıyor. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Gene tekrar edeceğim, herhalde bun

lar anlamadığına göre, vatandaşlar da anlamamıştır! Böyle anlayışlı görünüyorsunuz; ama hiç 
de gösterdiğiniz gösterge öyle değil yani!.. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Yani 20 gün sonra, 1991 yılının Ocak ayından itibaren yer üstünde çalışan işçimiz 1 mil
yon 696 bin lira... 

M. CEVDET SELVt (Eskişehir) — Her ay mı?.. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Net, cebine giren, eline geçen... (ANAP 

sıralarından alkışlar) 
Yeraltında çalışan işçimiz, 2 milyon 146 bin lira... 
M. CEVDET SELVt (Eskişehir) — Her ay mı? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Sayın inönü'

ye bunu da söyledim o toplantıda; "Gidiyorsunuz; bakın bunları da verdik, bilesiniz" dedim. 
Elbette, oturup konuşmak lazım. Ne var yani, oradaki sendika başkanına "Canım, bana Baş
bakan böyle diyor; bir o tor un konuşun, verilen rakamlar da pek fena değil" diyemez miydi? 

Şimdi bütün işçilere sesleniyorum : Bu verdiğimiz ücret, diğer işçilerimizin aldığı ücretle 
mukayese edildiğinde, az mıdır? (SHP ve DYP sıralarından "Az" sesleri) Şimdi, gönül ister 
ki, imkânlarımız çok olsun, daha çoğunu verelim. İşçimizden hiçbir şey esirgemiyoruz, hiçbir 
şey esirgemeyiz. Yalnız, bu konuyu işçilerimizin bildiği kanaatinde değilim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Bilmeyen sizsiniz, onlar biliyor. 
BAŞKAN — Sayın Başbakan, siz devam edin lütfen. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT ̂ (Devamla) — İşçilerimiz buna razıdır. Çünkü, im

kânlarımız bu, hatta imkânlarımızı zorluyoruz. Ben şimdi, müessese şu kadar zarar ediyor, 
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müessesede üretim şu kadardır demeyeceğim. Demeyeceğim, çünkü, o, belki başka türlü yo
rumlara neden olur; ama biz Türkiye'nin gerçeklerini konuşacaksak, oturup hep beraber ko
nuşalım. Yani siz diyorsanız ki, verin 8 milyon da kurtulun. Paramız olsa da versek, Türkiye'
nin ekonomisi bunu gerektirse de versek! Esirgediğimizden değil... Biz nihayet bunları diğer 
vatandaşlarımızdan vergi olarak alıp, işçilerimize, memurlarımıza veriyoruz; kasamızda mev
cut olan bir paradan dağıtmıyoruz, vatandaştan aldığımızı yine vatandaşa veriyoruz, vatanda
şın parasını vatandaşa veriyoruz. O bakımdan, diyoruz ki, sendikaya, sendika başkanına, ge
lin, oturun, konuşun. 

Bakın, burada neler noksan?.. Şu saydıklarım bu ücretin dışındadır : 3 ton kömür veriyo
ruz. Sosyal Sigortalar işveren hissesi bundan hariç; yüzde 14'tür. Amele Birliği işveren hissesi 
hariç; yüzde 6 tutuyor. Konut edindirme hariç, tasarrufu teşvik hariç, kıdem tazminatı hariç. 
Verdiğimiz ücretin dışındadır bunlar, bunlar hariçtir. 

M. CEVDET SELVt (Eskişehir) — İkramiye hariç mi? 
BAŞKAN — Lütfen... 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, diyoruz ki, bu 

grevi bir siyasî mesele haline getirmeyin. Herkes hukuk çerçevesinde, kanunlar çerçevesinde 
hakkını kullansın. "Kimse hakkını kullanmasın" da demiyoruz; hakkını kullansın; ama ka
muoyunca da bilinsin ki, bizim verdiğimiz ücretler de bunlardır. O zaman bizi, acaba işçiyi 
mağdur eden, işçinin hakkını vermeyen insanlar olarak mı değerlendireceksiniz; yoksa, veren 
bir hükümet olarak mı değerlendireceksiniz?.. Bu artış, yüzde 117'ye tekabül ediyor. Sendika
nın bizden istediği ise, yüzde 450'dir. "Hadi, hakkınızı alıncaya kadar mücadele edin!.." Eee, 
Gidelim hep beraber bağıralım; "Hakkınızı alıncaya kadar mücadele edin!.." 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sayın Başbakan, yüzde 117 artışla 520 bin lira, 1 milyon 
100 bin lira eder. Niye yalan söylüyorsunuz? (ANAP sıralarından "Otur yerine" sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen oturalım...t Sayın tdare Amirimiz, lütfen oturtun arkadaşımızı. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bu sene programda bu işletmeye 290 
milyar lira yatırım var; yani, biz bu işletmeyi ayakta tutmaya çalışıyoruz, 70 milyar dolar da 
kredi almışız, bu iş için sarf ediyoruz. Bazılarının dediği gibi, bu işletme gözden çıkarılmış, 
bu işletmeye bakılmıyor gibi herhangi bir iddia da, katiyen doğru değildir, katiyen doğru değildir. 

Ben, Sendikayı görüşmelere davet ediyorum. Türkiye'nin meseleleri sadece hükümetin me
selesi değildir, hepimizin meselesidir ve her sağduyulu vatandaşımızı da bu meseleye dahlede-
rek yardımcı olmasını istiyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bir diğer konumuz da şudur : Bu konu sık sık konuşuluyor; artık belli ki, bir siyasî mazle-
me haline geldi... 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Malzeme değil, burada gerçekleri konuşuyoruz. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Efendim, deniyor ki, "Hükümet devre 
dışıdır; Cumhurbaşkanı tüm yetkileri kullanıyor ve bu idare tarzı, bu düzen iyi bir tablo değil
dir ve demokrasimiz için sakıncalıdır." Buna benzer ve bu mealde iddialar vardır. 

Hepimiz biliyoruz ki, biz parlamenter sistemle idare ediliyoruz. Bizim sistemimiz parla
menter sistemdir ve yine herkes-biliyor ki, bu parlamenter sistem çift başlıdır... (SHP sıraların
dan "Hayda!..." sesleri) Evet, bu iş zaten bu "Hayda"lardan oluyor; yani, bu "hayda"lar işte 
bu işi yapıyor! (ANAP sıralarından alkışlar) 

— 124 — 



T.B.M.M. B : 44 10 . 12 . 1990 O : 2 

Anayasanın 8 inci maddesi, yürütme görev ve yetkisinin Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Ku
rulunda olduğunu söylüyor. Şimdi diyeceksiniz ki, "Efendim, olur mu öyle şey?" Anayasa 
öyle yazıyor. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Nerede yazıyor? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — 8 inci maddede yazıyor; açacak, oku

yacaksın artık; nerede yazıyor diye ben şimdi sana buradan söyleyecek değilim. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. Karşılıklı konuşulmasın lütfen. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Doğru, doğru... Bak bana bir şey ha

tırlattın. Sen bilmediğine göre, vatandaş da bilmiyordur, bir okuyayım, vatandaş da öğrensin. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ALÎ SAKİR ERGİN (Yozgat) — Sayın Başbakan, oku da öğrensinler. 
MEHMET ALI DOĞUŞLU (Bingöl) — Vatandaş biliyor, o bilmiyor. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Anayasanın 8 inci maddesini okuya

cağım; belki çoğu bilmiyor, öyle anlaşılıyor; çünkü, ben konuştukça hayret ediliyor. 
"Yürütme yetkisi ve görevi 
Madde 8. — Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, 

Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir." 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — "Anayasaya ve kanunlara uygun olarak" diyor ama! 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi buna da itiraz sesleri yükseli

yor. Varın görün ki, doğruyu nasıl bulacağız! 
Burada yazıyor, Anayasada yazıyor... Hukuk devletinden bahsediyoruz, Parlamenter sis

temden bahsediyoruz ve bu parlamenter sistemin ve hukukun, Anayasanın, organlara vermiş 
olduğu yetkilerden bahsediyoruz. 

FERİT BORA (Diyarbakır) — 104 üncü maddeyi okuyun, doğrusu orada yazıyor. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi, Cumhurbaşkanıyla beraber... 
SELAHATTİN KILIÇ (Adana) — Kararnamelerle yönetiyorsunuz. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Elbette... Bizim kararnamelerimizi 

Cumhurbaşkanı imzalıyor. Elbette imzalıyor ve 104 üncü maddede de görevleri sıralanmış... 
(SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, müdahale etmeyelim lütfen... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Taşrada avukatlık yapmaya benzemez bu! 101 inci madde ne 

diyor? 
BAŞKAN — Sayın Başbakan, siz lütfen devam edin. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi burada sabahleyin diğer lider

ler konuştuğunda, ""Yani biz vatandaşa anlatıyoruz bu işleri. E, susun da vatandaşa anlatalım" 
diye ikazlar oldu, bizim arkadaşlarımızın pek de müdahalesi olmadığı halde. Şimdi, ben, sayın 
Başkanlara, aynı telkinatı kendi gruplarına yapmalarını istiyorum, rica ediyorum. Çünkü biz 
de vatandaşlarımızla konuşuyoruz... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Aynı, eşit 
ölçüler içerisinde konuşmalıyız. Yani, tahammülsüzlük göstermenin bir anlamı yoktur. Hani 
diyoruz ki, demokrasi olsun, vatandaşın huzuruna çıkalım, konuşalım, herkes fikrini anlatsın, 
susan Türkiye olmasın, konuşan Türkiye olsun... Yani biz, Başbakan olarak şu kürsüde konu-
şamazsak, maazallah bir iktidara filan -geleceğiniz yok; ama- gelseniz demek, bizi hiç ko-
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nuşturmazsınız. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Yani, hiç olacak iş mi? Müsaa
de edin, sabredin, pek fazla bir şey de kalmadı, bitireceğiz biraz sonra, rahat edersiniz. 

Değerli milletvekilleri, ayrıca, 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası arasında büyük fark vardır; 
yürütmeye verilen yetkiler itibariyle büyük farklılık vardır. 1961 Anayasasının felsefesi; Parla
mento kanun yapar, yürütme, hükümet bunu uygular. O zamanları hatırlayacaksınız; yani o 
dönemlerde görev yapanlar, bu sıralarda oturanlar gayet iyi bilir, "Efendim, hükümete yetki 
verilmemiştir; hükümetin eli kolu bağlanmıştır; hükümet icraat yapamaz hale getirilmiştir. Bu, 
seçilmişlere güvensizliktir; seçilmişleri bir kenara itmektir" itirazlarını hep beraber yaptık ve 
bu itirazlar doğrultusunda ve aynı zamanda modern anayasaların gereği olarak ve çağın şart
larına uygun olarak daha aktif olması gereken hükümetlere daha geniş yetkiler verildi ve ora
da 1961 Anayasasında sadece görevden bahsedilmişken, şimdi yetki ve görev, yürütmenin yetki 
ve görevleri 8 inci maddede sıralandı. Şimdi demek ki, yürütmeye bir güç kazandırıldı. Bu sa
dece bizim ülkemizde değil, bütün modern anayasalarda var. 

İRFAN DEMtRALP (Samsun) — Mesela hangisinde?.. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Batı demokrasilerinde var; hepsinde 
var, hepsinde... Yani lütfen... Şimdi, bilmediğiniz konularda da böyle hemen fırlamayın; biraz 
bir bakın, biraz bir araştırın. Böyle sadece itiraz etmeye alışmışsınız, yani bir konuyu enine 
boyuna, detayına hiç düşünmeden, tartışmadan, hemen itiraz! Ee, âdet öyle, muhalefetin âde
ti öyle; ama biz değiştirmek istiyoruz. Yani, biraz araştırın, biraz dinleyin, biraz okuyun; ne 
ise yani, ne yapacaksanız yapın. 

MEHMET HALtT DAĞLI (Adana) — Çiftçiye gel biraz da, çiftçiye. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, lütfen. 
Devam buyurun efendim. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — tyi hatırlattın bak! Çiftçiyi... 
Çiftçiye bu sene 3 trilyon lira, buğday-hububat üreticisine, para verdik; peşin, peşin... Türk

iye Cumhuriyeti tarihinde kim kalkıp iddia ediyorsa ki, bu parayı veyahut da benzer parayı... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Peşin mi verdiniz? 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Peşin, peşin para verdik. Bir göreyim 
de, şöyle alnını karışlayayım, bir göreyim!.. (ANAP sıralarından aklışlar) Nerede?.. 3 trilyon 
para hububat üreticisine ve dış piyasaya göre bir misli fiyat vermek suretiyle, destekleme sure
tiyle çiftçimize parayı verdik. Hangi çiftçiden bahsedeceksin? 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Çay, çay; çay paraları ne oldu? 
BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, lütfen oturunuz, lütfen. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — I trilyon lira gübrede sübvansiyonu
muz var. tyi söyledin, iyi söyledin!.. 

MEHMET FUAT ERÇETİN (Edirne) — Çeltiği ne yaptın? 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Çay paraları ne oldu Sayın Başbakan, çay parala

rı ne oldu? 
BAŞKAN — Lütfen, lütfen Çakıroğlu, lütfen oturun, müdahale etmeyin. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Çay paralarım soruyorum. 
BAŞKAN — Dinleyin, bitirsin sözünü. 
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BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Efendim, o konuya geliyoruz. Tabiî 
bu bir antrparantez oldu. 

Şimdi, yürütmenin yetkileri artırılmıştır ve bu bilerek yapılmıştır, Türkiye'nin gerçekleri 
göz önünde tutulmak suretiyle yapılmıştır. 

Şimdi, yürütmeyle beraber, ayrıca Cumhurbaşkanın da yetkileri artırılmıştır. 
Şimdi bakınız, Türkiye'de ne garip işler oluyor! Sivilleşmekten bahsediyoruz. Türkiye'de 

Cumhurbaşkanı, bir 1950'de sivil olmuş, bir de 1989'da bizim dönemimizde sivil olmuş ve bu 
Meclis seçmiş. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — ANAP seçti... 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Her ne kadar muhalefet grubu gir

mediyse de, bu Meclisin kararıdır. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — ANAP'ın kararı... 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — ANAP'ın kararı değildir. Hukukî ola

rak ben söyleyeyim de... Siz, ANAP'ın kararı olduğunu söylüyorsanız, ANAP bundan iftihar 
eder, ANAP'ın bunda çekinecek bir tarafı yok. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkış
lar) ANAP iftihar eder; kendi kurucusunu ve devlete ömrünü vakfetmiş, bu işleri bilen ve ül
keye damgasını basan bir insanı Cumhurbaşkanı seçmekle ANAP iftihar eder. (ANAP sırala
rından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, 1980'den evvel, ne ise, ülkede bir Cumhurbaşkanlığı rahatsızlığı yaratılmak âdet 
haline gelmiş, 1980'den evvel bu Meclis bir Cumhurbaşkanını seçemedi; işte, şöyle oldu, böyle 
oldu, sekiz ay, dokuz ay bir Cumhurbaşkanını seçemedi bu Meclis. 

NABİ SABUNCU (Aydın) — Demokrasiydi, o, demokrasi; demokrasinin ruhuydu. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi bizim dönemimize geldik; me

sele yok; seçime normal başlandı..., "Hayır efendim, seçemezsiniz". Neden, neden seçeme-
yiz? Niçin seçemeyiz? Nedeni hukukî değildir, anayasal değildir, sadece siyasidir. Siz tabiî di
yorsunuz ki, ANAP'ın kurucusu Cumhurbaşkanı olmasın. Bunu düşünebilirsiniz; buna bir 
şey dememiz mümkün değil. 

HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — Yüzde 20 oyla, olmaz. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Ama bunu bir kan davası haline ge

tirmenin anlamı yok. (ANAP sıralarından alkışlar) 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Geç kardeşim bunları, geç... 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi, Meclise girmiyorsunuz, göre

vinizi yapmıyorsunuz. Halbuki vatandaş sizi buraya görevinizi icra edesiniz diye gönderdi. Ya
ni Meclistedir sizin göreviniz; burada görev ifa edeceksiniz ve demokratik sistemin gereği de 
budur. Muhalefet partileri, görev yapmamak için değil, görevlerini Mecliste yapmak için var
dır ve demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Siz demokrasinin vazgeçilmez unsurları olarak görevinizi ifa etmiyorsanız, demokratik anlayı
şınızda da noksanlık vardır! 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — İngiltere'ye bak İngiltere'ye, biraz ders al! 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi, bırakın Meclisi... Hadi Mecli

se gelmedik, o günün havası öyle, öyle diyelim. 
MUSTAFA NAZİKOĞLU (Rize) — Bayramlar ne oldu? 
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BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Evet. Millî günlerimiz var, bayramla
rımız var... Millet olmanın gereği, bir olacağız, beraber olacağız; iyi günlerimizi, kötü günleri
mizi paylaşacağız. Bu nasıl bir düşüncedir ki, o bayramlarda dahi beraber olamıyoruz! 

ÎBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Tarafsız Cumhurbaşkanıyla... 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bayramlarda dahi beraber olamıyo

ruz; ama hatırlayacaksınız bir yerde beraber olduk... 
MEHMET KAHRAMAN (Erzurum) — Hamzaköye giderken. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT l(Devamla) — Hayır hayır, hayır; naaşlarda beraber 

olduk. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Şimdi, tabiî bu değerlendirmeyi aziz vatandaşlarımın yapmasını istiyorum, aziz milletve

killerinin yapmasını istiyorum. 
Şimdi, niçin orada beraber olduk? Miras meselesi... Demokrat Partinin mirasını alanlar 

ve devamı olduğunu iddia edenler, senelerce ve senelerce o mirastan istifade edip, aslî sahiple
rine bir vefa borçlarını ödeyemediler! (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Biz De
mokrat Partinin devamı değiliz; ama demokrat ruhlu insanlarız. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Demokrat ruhlu insanlarız, demokrasiden yanayız. Kim demokrasiye hizmet 
etmiş, mücadele etmişse, elbette ki, bunların değerini, bunların kıymetini bilir, vazifemizi ya
parız, yaraları sararız. 

Biz yaptık... Biz yaptık da, biraz evvel söylediğimi tekrarlamak istemiyorum; o zaman bi
zimle beraber olanlar, millî bayramlarımızda da bizimle beraber olurlarsa, bir şey kaybetmez
ler, hiçbir şey kaybetmezler. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) — Biz o törende, naaşların naklinde sizinle beraber değil
dik, biz halkla beraberdik. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin... 
ÎBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Doğruyu söylüyoruz, bunu da bilin; biz halkla bera

berdik. 
BAŞKAN — Buyurun devam edin Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Biraz susarlarsa devam edeceğim 
efendim. 

ÎBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Devlet adamları neredeydi? Devlet adamlarını törene 
getirebildin mi? Biz halkla beraberdik orada. Devlet adamlarını törene getirebildin mi? Ceva
bını ver bakalım. 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Biz Cumhurbaşkanının halk tarafın

dan seçilmesini iddia ettik. Halk tarafından seçilsin... Bunu ortaya atan biziz. Bilahara muha
lefet partileri buna yanaşmadılar; şimdi Sayın Demirel, "Biz de varız" diyor! 

Biz inanıyoruz ki, eğer şimdi Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilirse, millet yararınadır, 
insanımız yararınadır, ülke yararınadır; çünkü bir Anayasa değişikliği yapacağız. Anayasa de
ğişikliğinde esas olacak şeyler, elbette ki, ülkenin yararına, vatandaşlarımız yararına, insanla
rımız yararına olmalıdır; prensip budur. Buna inandığımız zaman Anayasayı değiştiririz. Sa
dece bu maddeleri mi? Varsa, otururuz, yine, ülke yararına olduğuna inandığımız madde-
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lerini değiştiririz. Demek ki, prensibimiz, milletimizin, insanımızın menfaatidir, prensip bu
dur ve anayasalar da zaten onun için yapılır ve devlet idaresinin çatısı oluşturulur; ama gaye 
insandır, vatandaşımızdır. 

Şimdi burada birleştik, tamam; Anayasayı bu konuda değiştireceğiz... 
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Seçim ne zaman, seçim?.. Kıvırma yok. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bu arada "Kıvırma yok" diye söylü
yor bir arkadaşımız; tabiî, ben kim olduğunu bilemiyorum. Şimdi siz hatırlayacaksınız; bu be
lediye seçimlerini öne alalım diye biz bir Anayasa değişikliği yapılmasını istedik... 

TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Canım, bırak onu. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Canım, onu bırak, bunu bırak!.. Onu 
neden bırakayım? Onu bırakamam; çünkü bu, insanların tutumunu gösterir. Bırakacağım bı
rakmaya da; fakat o işleri yapanları vatandaşa tanıtmak lazım; tabiî bırakacağım. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) "Bırak"... Niye bırakayım? 

Şimdi, o zaman dendi ki: "Getirin efendim, getirin; biz bu Anayasa değişikliğini yapaca
ğız; yeter ki, sandığa gidelim, yeter ki, sandık kurulsun"... 

Açık açık bunlar söylendi; getirdik teklifi... tşte o, "Kıvırtırdın" dedin ya, şimdi kim de
diyse p kıvırtırmayı; işte o kıvırttırma oldu. (ANAP sıralarından alkışlar) Yani o senin dediğin 
oldu, şimdi bir kıvırttırma oldu. 

Şimdi diyoruz ki, bunlar, kıvırttırma ile falan olacak işler değildir. Gelin, bu işleri, mille
tin menfaatini göz önünde tutmak suretiyle yapalım; gelin, bu işleri, hayalî birtakım meseleler 
üretip de, onun üzerine politika icra etmek suretiyle yapmayalım. Gerçekleri konuşalım, ger
çekleri ortaya koyalım ve politikalarımızı onun üzerine inşa edelim. 

Şimdi, "Efendim, siz, yüzde 20 ile burada oturuyorsunuz, halkın yüzde 80'i sizin 
karşınızda" deniliyor. (DYP sıralarından "Doğru, doğru" sesleri) 

Doğru, değil mi?!. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin ve karşılıklı konuşma olmasın, lütfen dinleyelim. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Doğru mu, değil mi; şimdi tekrar size 
tasdik ettireceğim o işi. 

İRFAN DEMtRALP (Samsun) — Bir daha milletvekili olamazsın Erzincan'dan! 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Sen ne söylüyorsun bilmiybrum da, 
dinle lütfen. 

BAŞKAN — Sayın İrfan Demiralp, lütfen müdahale etmeyin. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi biz diyoruz ki, bu yapılan se
çimler, mahallî idareler seçimidir, milletvekili seçimi değildir. Biz, milletvekili seçimlerinde yüzde 
36 oy aldık, aynı seçim kanunu ile, beraberce seçime girdik ve vatandaşın, şimdi olduğu gibi, 
teveccühü o zaman da bize mazhar oldu; geldik, burada oturduk, siz de orada oturdunuz... 
Aynı seçim kanunu... 

Neticede, o seçim, mahallî idareler seçimidir, milletvekili seçimi değildir. Doğru mu?.. Doğ
ru, doğru... 

Çünkü, bakın, şimdi burada da aynı görüş serd ediliyor, 13.12.1977 tarihli Tercüman Ga
zetesinden okuyorum : Sayın Demirel, "Mahallî idareler seçimi ile genel seçimin mukayese 
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imkânı da şu anda yoktur. Milletimiz neye karar verdi ise, iyi karar vermiştir. Farz ediniz ki, 
iktidarda bulunan parti, mahallî idare seçemlerinden hiçbirini kazanamadı; ama Millet Mecli
sinde kendisini ayakta tutacak güce sahip. Hükümeti bırakacak mı?.. Mahallî idareler seçimle
ri, hükümet meselesi ayrı ayrı konulardır. Bu iş karışırsa, rejimin kaidesine düşülür." (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Doğru bu laf, doğru. Doğru tabiî. 

İşte, doğruları her zaman savunmak mühim. Yani, doğruları bir zaman iddia etmek, bir
takım şartlardan sonra da aksini söylemek, yanlış. Doğru olan, her zaman doğrudur. Sonra, 
bunlar sübjektif kaideler değil, Anayasal kaideler. Milletvekili seçimleri 5 sene süre ile yapılır 
ve milletvekili seçimlerinde seçim kanunu gereğince oyun çoğunu alanlar, gelir iktidar olur, 
diğerleri de muhalefet partisi olur. Şimdi şöyle bir kaide var mı; yani bütün partilerin aldığı 
oydan çok oy alacak iktidar partisi? Böyle bir seçim kanunu yok. Onun için, şimdi milletin 
huzuruna geçip de, "Efendim, yüzde 20 oy âlındı, yüzde 80'i sizi istemiyor" demenin hukukî 
ve demokratik bir anlamı yoktur. 

Şimdi gelelim işin diğer yönüne; 3 haziran seçimlerini yaptık. 
ÎSMAlL ÜöDÜL (Edirne) — En son seçim... 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Evet, en son seçim. 
En sonda yapılan seçimler, 54 merkezde yapıldı ve o zaman iddia edildi; bu bir referan

dumdu, bu bir referandumdur denildi. Evet, evet... (DYP sıralarından gürültüler) Ve biz bu 
seçimlere girdik... 

ALI ESER (Samsun) — 26 Martta dediniz onu. 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etmeyin. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Muhalefet partileri netice alamadı. 
Doğru Yol zannediyorum 4 yerde, SHP de 11 yerde kazandı. Diğer partilere üç dördü birer 
birer dağıldılar, gerisini biz kazandık. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) Hiç rahatsız ol
mayın. Peşinden 19 Ağustosta seçimler yapıldı... 

Şimdi, 19 Ağustosta yapılan seçimlere Doğru Yol Partisi girmeme kararı aldı. Girmeme... 
Şimdi bakınız, şimdi bir parti düşününüz ki, "Ben yüzde 45 oy alacağım, iktidara geleceğim, 
Cumhurbaşkanını değiştireceğim" diyor; yapacağımız bir mahallî seçime giremiyor! (ANAP 
sıralarından alkışlar; DYP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Yapacağız... 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi, bu nasıl inandırıcı olur?.. Bu, 
inandırıcı olmaz. Hatta, İstanbul'da alınan oy SHP'nin ve Doğru Yol'un aldığı oy, ayrı ayrı 
yüzde &'dir. Yüzde 8'dir... 

Şimdi, eğer sizin mantığınızdan hareket edersek, İstanbul'da yüzde 8 oy alındı, SHP Be
lediye Başkanı, İstanbul'da idarenin başında!.. Şimdi ben soracağım : Yüzde 8 ile siz İstan
bul'u nasıl temsil edersiniz? (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, Doğru Yol da yüzde 8 oy almış, "Benim yüzde 45 potansiyelim var" diyor... Nasıl 
inandırıcı olacaksın? 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Gel seçime, gel de görelim. 

BAŞKAN — Sayın Gürdal, lütfen... 
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BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi, SHP, tabiî parti içi meseledir 
ben oraya girmek istemem, ama bundan etkilendi; olağanüstü kongreye gitmek mecburiyetini 
hissetti. Neticesi şöyle olur, böyle olur... Yani, Böyle hafife alınacak bir iş değil. Şimdi siz neyi
nize bakıp da, "Efendim, seçime gidelim, erken seçime gidelim" diyorsunuz? 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sana ne ondan? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Hâlâ diyorsunuz ki -siz ve sizi savu

nanlar, sizi tutanlar, birtakım bilinenler, bilinen, sizi tutan insanlar- "Efendim, DSP ile SHP 
birleşmelidir, aksi takdirde iktidar olma imkânları yoktur." 

Eee, siz de bunu kabul edip, her gün, birleşme tekliflerini gönderiyorsunuz! Neyinize gü
veniyorsunuz da, burada kalkıp vatandaşın huzurunda işte -lafı söylemek istemiyorum- birta
kım beyanlarda bulunuyorsunuz? 

Ben, bütçemizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyoruz Sayın Başbakan. 
Şahısları adına söz vereceğim. 
Lehinde Konya Milletvekili Sayın Kadir Demir. 
Bir dakika Sayın Demir. 
Programa göre saat 20.00'ye kadar çalışmamız ve ondan sonra ara vermemiz gerekiyor. 

Bundan sonra şahsı adına bir konuşma daha var. Şahısları adına konuşmaların ve maddelerin 
okunup oylamasına kadar sürenin uzatılmasını oylarınıza sunmak istiyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Demir. 
KADÎR DEMtR (Konya) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1991 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısının tümü üzerin

de şahsî görüşlerimi ifade etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Sözlerimin başında Yüce 
Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bütçeler, ekonomik sosyal, siyasal hedefler manzumesidir. Bütçe
lerle hükümetler, millete ne gibi hizmetler verebileceklerini ve bu hizmetlerle milletin geleceği
ni ne şekilde etkileyeceklerini, onlara ne gibi imkânlar verebileceklerini ifade ederler. Bu iti
barla, bütçeler, ekonomik ve sosyal bir müessese haline gelmiştir. Meselenin sadece ekonomik 
değil, sosyal yönü de önemlidir. Devlet, vatandaşına mutluluğu götürmek, vatandaşına hizmet 
etmek ve onun önündeki engelleri kaldırmak için tedbirler alır. Bütçeler, aynı zamanda, bir 
hesaplaşmanın da zeminidir. 

Değerli milletvekilleri, Anavatan Partisi iktidarları, özellikle memleketimizin, geçmişten 
gelen, çözülemeyen meselelerine el atmış, onların vatandaşın faydasına çözülmesi yolunda cid
dî ve kalıcı adımlar atmıştır. Bu ciddî ve kalıcı adımları atarken de, gerek parti programımızda, 
gerekse Hükümet programımızda açık seçik ifade ettiğimiz milliyetçi, muhafazakar bir parti 
olduğumuzu, millî ve manevî değerlere bağlı olduğumuzu, örf ve adetlere saygılı olduğumuzu, 
sosyal adaletçi bir parti olduğumuzu, ekonomide serbest pazar ekonomisini benimseyen bir 
parti olduğumuzu göz önünde tutmuş, meselelerimizi bu perspektif açıdan ele alarak çözmeye 
çalışmış, bu sayede Türkiyemizi ileri ve modern bir ülke haline getirmeyi hedef almıştır. 

Değerli milletvekilleri, bugün, ülkemizin içinde bulunduğu durumu tespit etmek, yerini 
belirlemek, önümüzdeki dönemler içerisinde ileri ve medenî ülkeler seviyesine çıkarmanın, 
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gelişen ve değişen dünya şartları içerisinde bizim de hak ettiğimiz yeri alabilmemizin hesapları 
yapılırken, elbette bazı mukayeselerin yapılması zorunludur. 

Değerli milletvekilleri; bugün ülkemiz, uygulanan serbest pazar ekonomisi ve demokratik 
rejim içinde kalkınma çabalarını sürdüren, sayılı istikrarlı ülkelerden biri haline gelmiştir. Bul
duğu akılcı yollar sayesindedir ki, enerji sektörüne aktardığı kaynaklar ile, on yıl önce elektrik 
enerjisi satın aldığı ülkelere, bugün elektrik satar hale gelmiştir. Türkiye 1990 yılında ilk defa 
Sovyetler Birliği, Bulgaristan, Romanya gibi ülkelere elektrik enerjisi satışına başlamıştır. 

Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununda yapılan değişiklik ve alınan tedbirler saye
sindedir ki, döviz meselesini büyük oranda halletmiştir. 

ihracatını artırmış, turizm sektörünü komşu ülkelerle rekabet edebilir bir hale getirmiştir. 
Kredi alan ülke durumundan, kredi veren ülke durumuna gelmiştir. 
Otomotiv sanayiinde, özellikle son yıllarda sanayi sektörünün itici gücü olmuş, bu sek

törde üretim hem artmış, hem de kalite oldukça yükselmiş, Avrupa otomobillerle yarışır hale 
gelmiştir. 

Gene aktardığı kaynaklar sayesindedir ki, ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinde çok hız
lı gelişmeler sağlanmış, özellikle PTT hizmetlerinde sağlanan gelişmeler ile, dün şehir merkez
lerinde bile görüşme sağlanamazken, bugün köylerimizdeki otomotik telefonlarla dünyanın her 
yeri ile görüşülür hale gelmiştir. Bugün köylerde vatandaşlarımız kendi evlerine otomatik tele
fon ister hale gelmiştir. Bu iftihar edilebilecek bir gelişmedir. 

Toplu konut uygulaması sayesinde şehirlerimizin etrafında yeni yeni modern şehirler mey
dana getirilmiş, hem mesken problemi belirli bir oranda giderilmiş, hem de tasarruf sahibi va
tandaşımız, başını sokabileceği bir yuvaya sahip olmuştur. 

Köprüleri, barajları, otoyolları, küçük sanayi siteleri, organize sanayi siteleri, pırıl pırıl 
şehirleri, ışıl ışıl köyleriyle Türkiye, Anavatan Partisi iktidarları döneminde modern bir ülke 
görünümüne hızla gitmektedir. 

Değerli milletvekilleri, son bir yıl içerisinde dünyamız önemli gelişmelere ve değişikliklere 
sahne olmuştur. Körfez kriziyle, ikinci Dünya Savaşından bu tarafa, belki de ülkemiz en sıcak 
günlerini yaşamaktadır. Dileğimiz, bu krizin barışçı yollarla en kısa zamanda atlatılmasıdır. 

Doğu bloku ülkelerinde uygulanan, insanın fıtratına, eşyanın tabiatına aykırı totaliter re
jimlerden, bu ülkelerde yaşayan insanların, yıllarca çilesini çektikleri komünizme başkaldır
maları neticesinde batan komünist rejim ve iflas eden sosyalizmden arta kalanlar ortadadır. 
Doğu Almanya, 45 yıllık bir aradan sonra, can düşmanı Batı Almanya'ya kayıtsız şartsız tes
lim olmuştur. Polonya, Çekoslovakya, Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve Arnavutluk, uy
guladıkları ekonomik politikanın iflas etmesi sonucu, demokratikleşme sürecine girmişler, zo
raki ayakta durabilmenin yollarını aramaktalar. 

Dünyanın iki süper gücünden biri olan, dünyaya komünizmi yayan Sovyetler Birliğinin 
içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulması artık çok zor. Bir taraftan, Sovyetler Birliği'ne bağlı 
cumhuriyetler bir bir bağımsızlığını ilan ediyor, diğer yandan, bugüne kadar, kömürünü, Po
lonya; pirincini, Macaristan; tarım araçlarını, Çekoslovakya'dan alan Sovyetler Birliği, kendi 
bünyesinden ayrılan bu ülkelerden tekrar yararlanabilmek için rejim değişikliğine gitmek zo
rundadır. Sovyetler Birliği'nin liderleri, televizyona verdiği demeçlerde, "Rusya'da insanların 
önümüzdeki kış içecek bir tas çorbaya muhtaç olacaklarım" belirterek, açlıkla karşı karşıya 
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olduğunu ifade etmektedirler. Moskova sokakları gıda maddesi almak isteği ile kuyruklarda 
bekleyen insanlarla doludur. Dünya ülkeleri, Sovyetler Birliği'ne gıda yardımı yapmak için 
kampanyalar başlatmıştır. 

Irak, komşusu Kuveyt'i işgal etmiş, bölgeyi bir sıcak savaşın eşiğine getirmiş, dünya ülke
lerini uğraştırır hale gelmiştir. 

Komşumuz Yunanistan, ekonomik çıkmazın içerisine düşmüş, borçlarını ödeyemez hale 
gelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, dünyadaki bu gelişmelerin ışığında, bir mukayese olarak ülkemize 
baktığımızda, hatırı sayılır istikrarlı ekonomilerden birine sahip olduğumuz ortadadır, Elbette 
ki, ülkemizde çözüm bekleyen pek çok sorunumuz da vardır. Türkiye güllük gülistanlık bir 
ülke de değildir. Ancak, bugün içinde bulunduğumuz durumu iyi tespit etmek, bunun hakkını 
teslim etmek mecburiyetindeyiz. Bunda, bugüne kadar uygulanan ekonomik politikaların, za
manında, korkmadan alınan tedbirlerin, getirilen yasal düzenlemelerin payı büyüktür. Türk 
insanının, önündeki engellerin kaldırılması, doğru hedeflerin gösterilmesi halinde neleri yapa
bilmeye muktedir olduğunun açık bir göstergesidir. 

Değerli milletvekilleri, diğer taraftan, Körfez krizinin dışında, dünyada bir yumuşama göz
lenmektedir. Dünyanın iki süper gücü Amerika ve Rusya'nın liderleri zaman zaman bir araya 
gelebilmekte, silahsızlanma ve diğer konularda müteaddit defalar görüşmeler yapabilmekte
dir. Doğu Almanya, Batı Almanya ile görüşmeler yoluyla tek bir çatı altında birleşebilmekte, 
birbirleriyle sekiz yıl harb eden tran ve Irak, bir anda, savaşa başladıkları noktaya geri döne-
bilmektedir. Dünya ülkeleri, AGÎK toplantısı ile bir araya gelmekte, aynı metnin altına müşte
reken imza koyabilmektedir. 

Memleketimizde ise, ne hazindir ki, bir yılı aşkın bir süredir, muhalefetimiz, Cumhurbaş
kanlığı seçimleri ile uğraşmaktadır. Bu Yüce Meclis, Anayasamızda belirlenen süre içerisinde, 
Anayasamızın belirlediği amir hükümler çerçevesinde, bir mensubunu Cumhurbaşkanı seçmiştir; 
bununla da iftihar etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu Yüce Meclisin mensubu olacaksınız, milletimizden aldığımız yetki 
ve görevleri yerine getirmek üzere burada bulunacaksınız, bu Meclisten maaş alacaksınız, bu 
Meclisin çıkardığı 100 kanundan 99 tanesini kabul edeceksiniz; 100'üncüsünü kabul etmeye
ceksiniz!.. Bunun ne hukukî bir mesnedi, ne de mantığı vardır. 

Bu memleketin meselelerinin çözümü için, milletimiz tarafından kabul görebilir politika
ları ortaya koyamayanlar, olsa olsa, şahsî kin ve garazları neticesi, özal düşmanlığı ile politika 
yapmak istemektedir. Bunun, bu memlekete getirebileceği hiçbir fayda yoktur. Dünya yumu
şama süreci içerisinde, bir araya gelip, birbirleriyle çeşitli meselelerini konuşarak bir yerlere 
varmanın hesabını yaparken, biz de, iktidarı ile, muhalefeti ile ülkemizde, Körfez krizi müna
sebetiyle son derce kritik günler yaşadığımız bugünlerde, Cumhurbaşkanımızla, devletin ba
şıyla oturup meselelerimizi görüşmüş olsak, ne kaybederiz ki?.. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde ve dünyada bu gelişmeler devam ederken, muhalefeti
miz neyle uğraşıyor, buna da bir bakalım : 

Basından takip ettiğimiz kadarıyla, geçen hafta içerisinde, Anamuhalefet Partisinin Sayın 
Lideri "Ülkede bir erken genel seçime gerek yoktur, derhal ara seçimlere gidilmelidir" demiş
tir. Bu demeci verirken, tabiî haklı olarak, bilemezdi ki, bir hafta sonra Sayın Demirel'in "Sine-i 
millete dönelim" emrivakisiyle karşı karşıya kalacağını... 

— 133 — 



T.B.M.M. B : 44 10 . 12 . 1990 O : 2 

Bu noktada, Sayın tnönü önce temkinli; DYP'nin, sine-i millete dönmeyi gündeme getir
mesini anlayamadığını ve bunun şartlarının hazırlanmadığını belirtiyor. Daha sonra toplanan 
SHP Merkez Yürütme Kurulu, erken genel seçimi sağlamak için sine-i millete dönme dahil, 
her türlü eyleme hazır olduğunu açıklıyor. Bir gün sonra da "Zaten biz de düşünüyorduk" 
diyor. Bunu yaparken, halkı sokağa dökme, işçileri greve zorlama, şoförlere kontak, esnafa 
kepenk kapattırma, Parlamento dışındaki güçlerle işbirliği yapma gibi eylemleri de birlikte yap
mayı düşündüklerini açıklamıştır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Kadir, boyunu aşan işlere karışma!.. 
KADİR DEMİR (Devamla) — Buradan, Anamuhalefet Partisine sormak istiyorum. Bir 

hafta önce öyle demiştiniz, bir hafta sonra böyle demektesiniz; acaba, ülkede bu bir hafta içe
risinde ne değişti? 

Genelkurmay Başkanı istifa etti; doğrudur... Bu mu gerekçeniz? Zonguldak'ta maden iş
çileri greve gitti... Bu mu gerekçeniz? Bazı üniversite profesörleri yürüdü... Bu mu gerekçeniz? 
Yok... En azından, bir haftalık gerekçeniz yok. Tıpkı, ekonomik, sosyal, siyasal konularda or
taya koyduğunuz derde deva bir programınızın, bir reçetenizin olmadığı gibi, yok... (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Bu yüce millet sizi tanıdı. Size imkân da verdi; belediyelerde sizi görmek istedi. İstanbul'
da, seçim beyannamezinde, her sabah, her istanbullunun kapısına iki şişe süt bırakacağınızı 
ilan ettiniz, İstanbullu sütten geçti; İstanbullunun sütten dili yandı; su bulamadı, su... İstan
bul'u Kerbela'ya çevirdiniz. (ANAP sıralarından alkışlar) Orada gördü sizi bu millet, tıpkı di
ğer il, ilçe ve kasabalarda gördüğü gibi... 

Değerli milletvekilleri, DYP ve onun lideri Sayın Demirel'in, bilinen bunalım politikaları 
gereği, siyasette gerginliğin arttığı anlarda sine-i millete dönme teklifini adeta alışkanlık haline 
getirdiğini biliyoruz. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Yüreğiniz var mı? Ne alışkanlığı?.. 
KADİR DEMİR (Devamla) — Müsaade edin. 
Basından takip ettiğimiz kadarıyla, Sayın Demirel, Zonguldak'ta yaptığı bir açıklama ile, 

erken genel seçime gitmek üzere sine-i millete dönme teklifini getirmiştir. Arkasından ilave et
miştir; 54 milletvekilinin istifa dilekçelerinin cebinde olduğunu söylemiştir. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — 60 milletvekili; 54 değil. 

KADİR DEMİR (Devamla) — Elbette ki sine-i millete dönme, emaneti sahibine tevdi et
me, hoş bir hadisedir. Türk siyasî hayatında bugüne kadar çok lafı edilmiştir; adeta ısıtılıp ısı
tılıp tekrar gündeme getirilmiştir. Doğru Yol Partisi sine-i millete dönmüş de, birileri mi tut
muştur? Sayın Demirel, 54 milletvekilinin istifa dilekçelerinin cebinde olduğunu açıklamıştır. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — 60 milletvekili, 60... 

KADİR DEMİR (Devamla) — Acaba, istifa makamı, Sayın DemirePin cebi midir?! (ANAP 
sıralarından alkışlar) Gerçekten, milletvekili, arkadaşlarımız, istifa dilekçelerini yazıp, altına 
da imzalarını koymuşlarsa, dilekçedeki müracaat makamı olarak Sayın Demirel'in cebine hi
taben mi yazmıştır; yoksa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına hitaben mi yazmıştır? 
Elbette ki bunların samimî olup olmadıklarının öğrenilmesi açısından, kamuoyunun bunları 
bilmek hakkıdır. Zira, Sayın Demirel, basın aracılığıyla, SHP Genel Başkanı Sayın İnönü'ye 
çağrıda bulunuyor; "Gelin, sine-i millete gidelim". 

BAŞKAN — Sayın Demir, toparlayın lütfen, süreniz doldu. 
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KADİR DEMİR (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
SHP Genel Başkanı çağrıya cevap veriyor : "Getirsinler görüşelim". Sayın Demirel, usta

ca bir manevra, ustaca bir kurnazlıkla, "îpe un seriyorlar" diyerek, hem karşı tarafa "Ortak 
hareket edelim" teklifini götürüyor, hem de işin hemen başında, ortağını töhmet altına alıyor. 

Bunu, samimiyetle bağdaştırmak mümkün değildir. Gerçekten samimî iseniz, sine-i mil
lete dönmek istiyorsanız, DYP olarak siz, bir siyasî partisiniz, hazır dilekçeleri de imzalamışsı
nız; verirsiniz Meclis Başkanlığına, gidersiniz millete... SHP de ayrı bir siyasî parti, binalara 
o da değerlendirmesini yapar, kararını ona göre verir... "o giderse ben de giderim, ben gider
sem o da gider" demenin bir anlamı yoktur. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de sık sık gündeme getirilen konulardan birisi de, laiklik 
konusudur. Ülkemizde laiklik konusu, umumiyetle bilgisizlikten kaynaklanmaktadır. Yalnız la
iklik konusu değil, Türkiye'nin pek çok meselesi, bilmemek, bilmediğini de bilmemekten kay
naklanmaktadır. Biz, millet olarak Müslümanız, bununla da iftihar ediyoruz. Millet olarak 
Müfiümanız; ancak, devlet olarak da laikiz. Sağduyu sahibi Müslümanlar, inanan insanlar, 
bu ikisinin karşı karşıya getirilmesini hiç arzu etmemişlerdir. Çünkü, Müslümanlık, bir değer 
hükmünü, laiklik de bir hayat tarzını ifade eder. Bundan otuz, kırk sene evvelinden beri, bu 
memlekette solculuk, sağcılık kavgaları başlatılmıştır. 5 bin insanımız ölmüş, 70 bine yakın 
insanımız cezaevlerinde ömür tüketmektedir. Bu kavganın sonucunda toplum nereye gelmiş
tir? Bu kavgadan kim yararlanmıştır? Türk insanını karşı karşıya getirebilmek için, her zaman 
hazır gündem vardır : Din ve laiklik konusu. Şimdi yeni bir kavga başlatılmak istenmektedir. 
inananlar -inanmayanlar; laik olanlar- antilaik olanlar... 

Bu nokta fevkalade önemlidir. Bu nokta, aynı zamanda fevkalade tehlikeli bir noktadır; 
Türk insanının karşı karşıya getirilmesi için ortaya konulmuş bir tezgâhtır. Bizzat Büyük Ata
türk, "Laik Hükümet tabirinden, dinsizlik manasını çıkarmaya yeltenen fesatçılara fırsat ver
memek lazımdır" diyerek, her zaman fırsatçıların ve fesatçıların çıkabileceğini ifade etmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Demir, lütfen toparlayınız, konuşma süreniz geçti. 
KADİR DEMİR (Devamla) — Hemen tamamlıyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Evet, son cümlenizi söyleyerek lütfen bitiriniz. 
KADİR DEMİR (Devamla) — Değerli milletvekili, bir de kılık-kıyafet meselesi var. Nü

fusunun yüzde 98'i Müslüman olan bir ülkede, insanlarımız, sadece inançlarının bir gereği olarak 
başlarım örttükleri için baskı alüna alınmaya çalışılmaktadır. Kılık-kıyafetle, âdeta şekille uğ
raşılmaktadır. Milletimizden gelen yoğun arzu üzerine, her türlü yasakların kaldırıldığı konu
şan Türkiye'de, demokrasinin bütün çarklarının bir bir işlediği ülkemizde, Anavatan Partisi 
İktidarı olarak, demokratik bir hak olarak gördüğümüz, kılık-kıyafette serbesti getirdik. Ana-
muhalefet Partisi, her zaman olduğu.gibi, konuyu Anayasa Mahkemesine götürdü. Millet adı
na karar veren Anayasa Mahkemesi, milletin arzularını bir tarafa bırakarak, kanunu iptal etti. 
Düne kadar Anadolu'da... 

BAŞKAN — Sayın Demir, sözünüzü kesmek zorunda kalacağım, lütfen son cümlenizi 
söyleyin. 

MEHMET ÇAKIROGLU (Trabzon) — Konuşmalar televizyondan naklen verilmiyor. 
KADİR DEMİR (Devamla) —- Sayın Başkanım, müsaade ederseniz çok az kaldı; nasıl 

olsa yayın yok! 
BAŞKAN — Sürenizi beş dakika geçtiniz. 

— 135 — 



T.B.M.M. B : 44 10 . 12 . 1990 O : 2 

KADİR DEMİR (Devamla) — Bugüne kadar, Anadolu'da, insanlarımızın kız çocukları
nı okula göndermediğinden şikâyet edenler, ne hazindir ki, bugün kızlarımızın okullara gitme
sinden şikâyetçi olmaktadır. Milletimize verdiği sözü bir bir yerine getiren Anavatan Partisi, 
bu kere milletten gelen yoğun arzuya uyarak, kıhk-kıyafet konusunda serbesti getiren yeni bir 
düzenlemeye gitmiştir. Meydanlara çıktığı zaman, "Biz, vatandaşın dinî inançlarına karşı değiliz" 
diyen SHP lideri Sayın tnönü, her zaman olduğu gibi, sadece inançlarından dolayı başını ör
ten kızlarımızın, okuma, öğrenme hürriyetlerini ellerinden alabilmek için, yine, âdeta komşu 
kapısı yaptığı Anayasa Mahkemesine müracaat etmiştir. 

Unutulmamalıdır ki, demokratik, laik bir hukuk devleti olan ülkemizde, kanunlarımızın 
verdiği her türlü demokratik hakkı bu milletin menfaatine kullandırmak görevimizdir. 

Bu duygu ve düşünceler içerisinde, bütçenin, milletimize, memleketimize hayırlı, uğurlu 
olmasını Yüce Allah'tan diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Demir. 
Şahsı adına, aleyhte Ankara Milletvekili Sayın Yaşar Yılmaz konuşacaklar. 
Buyurun Sayın Yılmaz. (SHP sıralarından alkışlar) 
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 1991 malî yılı büt

çesi üzerinde şahsım adına söz aldım; Yüce Kurulu en derin saygılarımla selamlarım. 
Bütçe üzerinde görüşlerimi bildirmeden önce, TRT üzerinde birkaç kelime söylemek isti

yorum : 

TRT kurumu, devletin bağımsız bir organıdır. Bu kurum, Türk Milletinin tüm sorunları
nı, tarafsızlık ilkesi içerisinde vatandaşlarımıza yansıtmak durumundadır. TRT, sabah 06.00'dan 
gecenin 01.00'ine kadar yayın yapıyor. Bu yayınlarında, insanları sorunlarından uzaklaştıran, 
beyin yıkamaya yönelik yüzlerce diziyi; toplumumuza, ahlakımıza, ananelerimize, din anlayı
şımıza, laiklik anlayışımıza ters düşen her türlü ahlak dışı filmi, evimizde, karımızın, kızımızın 
yanında bize seyrettiriyor. 

TRT, akşam haberlerinde, 4 defa, Cumhurbaşkanını art arda gösteriyor. Arkasından, Cum
hurbaşkanının hanımını, Rusya gezilerini, Japonya gezilerini gösteriyor. Sayın Semra özal... 
(ANAP sıralarından "Dernek başkanı olduğu için gösteriyor" sesleri) 

Evet, dernek başkanlarından sadece Semra özal mı vardır? Bütün dernek başkanları TRT'de 
gösterilsin. Ama, bakıyoruz, şahsımız adına aldığımız söz üzerine konuşma yaparken, "Şahsı 
adına konuşma yapan milletvekilleri seviyesiz konuşuyor" diye TRT biraz önce naklen yayını 
kesiyor. 

Milletvekillerine, bu Yüce Kurulda görev yapan, bu şerefli görevi yapan, bu yüce görevi 
yapan milletvekillerine, "Seviyesiz konuşuyorlar" diyerek, TRT'nin naklen yayınını kestiren
ler utansın, o emri verenler utansın... 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — TRT Genel Müdürü istifa etsin, istifaya davet et. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
TRT, resmen, yazısında, haberler dolayısıyla, saat 20.00'ye kadar naklen yayın yapacağa 

nı, grupların konuşmasından sonra keseceğini söyledi. Sayın Yılmaz'ın söylediği gibi, yazısın
da resmen, "Milletvekilleri bu tarz konuştukları için vermiyoruz" demedi. Bunu açıklamak 
istedim. 

Buyurun, devam edin. 
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HtLMt ZİYA POSTACI (Aydın) — Maç yayınlarında TRT böyle uygulama yapmıyor ama?.. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Hatip ciddî bir iddiada bulunmuştur. TRT Genel Müdürü 

böyle bir demeç verip, böyle bir söz söylemişse, bu konuda sizin araştırma yapmanız lazım. 
BAŞKAN — Resmen bize yazıları vardır. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Böyle mi yazıldı efendim? 
BAŞKAN — Hayır, bir hafta evvelinden yazdıkları yazıda, saat 20.00'ye kadar grupların 

konuşmalarının verileceği onun dışında bir imkânı olamayacağı söylendi. Başkanlık olarak mü
racaat ettik; fakat o imkânı sağlayamadılar. Yoksa, Sayın Yılmaz'ın dediği tarzda bir ifade söz 
konusu değildir ve bunu söylemelerine de zaten Başkan olarak müsaade etmem; emin olabi
lirsiniz. 

Buyurun, devam edin. 
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; milletin malı olan, 

milletin tarafsız organı olan TRT'de işçilerimizin sorunları yok, köylümüzün sorunları yok, 
emeklilerimizin sorunları yok, esnafımızın sorunları yok. Milletvekillerinin konuşmalarına am
bargo konuyor TRT'de. Ama, bu TRT, bugünkü İktidarın bir yayın organı haline gelmiş, bu
günkü İktidarın bir sözcüsü haline gelmiş. 

Korkunun ecele faydası yok... Zonguldak'tan işçilerin ayak sesleri geliyor; tarlalardan çift
çilerin çığlıkları geliyor; çekini, senedini ödeyemeyen esnaflarınızın çığlıkları geliyor; emeklile
rimizin Meclis koridorlarında sesleri geliyor... TRT'yi onlara kapatabilirsiniz; ama, ıstırapları
nı dindiremezsiniz. İnşallah, o sesleri gelen insanlar, ilk seçimlerde sizi sandıkta mahkûm ede
cekler, sizin sesinizi kesecekler. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; benden önceki sayın konuşmacılar bütçe üzerin
de yeterli eleştirilerde bulundular. Ben sadece bir konuya değinmek istiyorum : 

1991 yılı bütçesinde hedeflenen vergiler şöyle sıralanıyor : 28,5 trilyon lira Gelir Vergisi... 
Kimden alacaksınız; esnaftan, köylüden. 12,5 trilyon lira Katma Değer Vergisi... Kimden ala
caksınız; vasıtalı da olsa, yine, tüketici, dar gelirli vatandaştan. Akaryakıt Tüketim Vergisi... 
2 trilyon 700 milyar lira. Bunu kimden alacaksınız; yine, vasıtalı da olsa, vatandaştan alacak
sın, dar gelirliden alacaksın. Çeşitli gelirler... 2 trilyon. Cezalar; trafik cezası, esnafa kesilen 
maliye cezaları, 1.5 trilyon. Fon gelirleri, 30 trilyon. 

Burada bir şeye bakıyoruz : Kurumlar Vergisi; bankaların, holdinglerin, kuruluşların, şir
ketlerin verdiği vergiler, 1990 yılında 4 trilyon 650 milyar lira olarak gelişmiş; bu seneki hedef 
ise 6.5 trilyondur. Burada çok çarpıcı bir tablo görüyoruz; Gelir Vergisi, memurumuzdan, es
nafımızdan, çiftçimizden, işçimizden toplanıyor. Katma Değer Vergisi ve Akaryakıt Tüketim 
Vergisi, doğrudan doğruya, vasıtalı olarak, yine, dar gelirli, sabit gelirlilere yöneliktir. Görül
düğü gibi, vergi yükü, doğrudan doğruya, millî gelirden payı en az alan kesime yüklenmiş. 

Bir de, en üst düzeyde geliri olan holdinglerin, bankaların, şirketlerin verdiği vergiye ba
kalım : Millî gelirden yüzde 65-70 pay alan bu kesim, 1990 yılında 4,6 trilyon lira vergi vermiş, 
1991 yılında hedeflenen 6 trilyon 500 milyar liradır. Nüfusun yüzde 70'i millî gelirden yüzde 
30 pay alacak; ama, verginin yüzde 50'ye yakınını onlar ödeyecek... Bu tabloyu gördükten sonra, 
insanın yüzünün kızarmaması için vicdansız olması lazım. 

Bir tarafta, 420 bin lira asgarî ücretle çalışan insandan, ayda 140 bin lira vergi keseceksin; 
bir tarafta, 1,5 milyar. 2 milyar lira kazancı olandan vergi almayacaksın... Hangi sosyal adalet, 
hangi vicdan bu?.. 
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tşte siz, o vergi vermeyenleri koruyorsunuz, tşte siz, o sermaye kesiminin Meclisteki bekçi
lerisiniz, temsilcilerisiniz. 

ALÎ RIZA YILMAZ (tçel) — Servet düşmanlığına takıldınız, bir türlü kurtulamıyorsunuz. 
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Bu, devlet düşmanlığı değil... Sizin yaptığınız halk düş

manlığıdır. 
ALt RIZA YILMAZ (tçel) — "servet düşmanlığı" dedim, "devlet düşmanlığı" demedim. 
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Senin aldığın ihalelere benzemez... 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Sen buraya gelirken at arabasına binemiyordun, bugün 

altında 200 Mercedes var... Babandan mı kaldı o Mercedes? 
ALt RIZA YILMAZ (tçel) — Hadi oradan! 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Bunlann hesabını inşallah ilk genel seçimde göreceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, karşılıklı konuşmayın lütfen. 
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Sayın Başkanım, o zaman, laf atanları susturun. 

BAŞKAN — Müdahale ediyoruz; siz karşılıklı konuşmayın lütfen. 
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, sosyal devlet, az kazanandan az, çok ka

zanandan çok vergi almayı öngörür; ama, siz ne yapıyorsunuz; az kazanandan çok, çok kaza
nandan az vergi alıyorsunuz I Nerede bu adalet, nerede? Vicdanlarınız mı mühürlendi?.. 

Saygıdeğer milletvekilleri, toplumumuzun en çok nüfusuna sahip köylümüz ve çiftçileri
miz çok büyük bir sıkıntı içerisindedir. Türkiye'nin en korumasız, en sorunlu kesimini çiftçiler 
teşkil ediyor. Millî gelirden yüzde 16 pay alan bu kesimin, çiftçimizin sendikası yoktur, örgütü 
yoktur, üretimini tam olarak değerlendireceği kooperatifi yoktur, sosyal güvencesi yoktur. So
ğuğa, sıcağa, her türlü tabiat koşullarına meşakketle göğüs gererek ürününü yetiştirir, satar, 
onun sırtından başkaları milyarları kazanır, bu kazançtan pay alması mümkün değildir. Has
taneye yatamaz, ilacını alamaz, çocuğunu okutamaz, banka borcunu ve faizlerini ödeyemez. 

Sayın Başbakan!.. Sayın Başbakan yoklar, gittiler. Sayın Bakanlara söylüyorum... (ANAP 
sıralarından "Televizyon vermiyor" sesleri) 

Televizyonun olup olmaması önemli değil, senin vicdanın var mı, yok mu o önemli... (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etmeydim. 
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Vicdanın varsa dinle... 
Üç ay önce, çiftçinin elinden, buğdayının kilosunu 450-500 liraya aldınız. 90 gün içerisin

de... (ANAP sıralarından gürültüler) 
Sayın arkadaşım, ben, o çiftçinin içerisinden geliyorum. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın; Meclise, milletvekillerine hitap edin. 

YAŞAR YILMAZ (Devamla) — ... buğday yüzde 40 zam alarak, bugün kilosu 700 liraya 
yükseldi. Çiftçi, 90 gün içerisinde, buğdayda kilo başına 200 - 250 lira para kaybetti. Kimin 
cebine girdi bu? 

DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (istanbul) — Zorla mı aldılar? 
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YAŞAR YILMAZ (Devamla) — "Zorla mı aldılar?.." Sizin sisteminiz bu işte. Sıkıştırır 
alırsınız ve birtakım sermaye kesimine teslim edersiniz; o aracıya, o tefeciye, onun sırtından 
para kazandırırsınız. İşte, ANAP'ın adaleti bu... 

ABDÜLBAKÎ ALBAYRAK (tstanbul) — Ofis aldı, Ofis. Hikaye anlatma!.. 
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Konuşacağız, konuşacağız... 
Bugün ekmeğin tanesi 700 liradır. 380 gram ekmeğin tanesi... 
ADNAN YILDIZ (tstanbul) — 300 liraydı... 
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Dinle, dinle, dinle... 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin ve karşılıklı konuşmayın efendim. 
YAŞAR YILMAZ (Devamla) ... 700 lira. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sayenizde, sayenizde... 
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Ekmeğin kilosu 1 900 liraya geliyor. 
ADNAN YILDIZ (tstanbul) — Onu Karayalçın'a söylüyorsunuz değil mi? 
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Karayalçın... 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Hani kapılarda süt olacaktı her sabah, nerede sütler? 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar... 
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Sütleri mi soruyorsun?.. 
BAŞKAN — Lütfen, lütfen... 
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — ... Senin, dışarıdan... (ANAP sıralarından gürültüler) 
Dinleyin, dinleyin. 
Senin, dışarıdan damızlık inek diye getirdiğin, sütlü inek diye getirdiğin... 
BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika Sayın Yılmaz... 
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — ... aracılara para kazandırdığın o inekler, senin gibi süt

süz çıktı... (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, bir dakika... 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Terbiyesiz herif, terbiyesiz herif. Hakaret edemezsin. 
BAŞKAN — Lütfen, lütfen müdahale etmeyin. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Hakaret edemez. Kürsüden konuşmasını öğrensin ah

laksız herif, ondan sonra konuşsun. 
BAŞKAN — Lütfen, lütfen... 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Terbiyesiz senin sülalendir. Konuşma adabını öğren. 
BAŞKAN — Lütfen, lütfen... Lütfen yerinize oturun, lütfen. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Yazık seni buraya gönderene... 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Otur aşağı, otur aşağı!.. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, Sayın Yılmaz, Başkanlık gereğini yapar. Siz konuşmanızı şa

hıslara hitaben yapmayın; Meclise ve Başkanlığa hitaben konuşun lütfen. 
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Sayın Başkanım, ben Meclise hitap ediyorum; ama, ora

dan laf atıyor. Ne yapayım, durayım mı? 
BAŞKAN — Ama, şahıslara hitap etmeyin. Tartışmaya meydan vermeyelim lütfen. 

— 139 — 



T.B.M.M. B : 44 10 . 12 . 1̂ 90 O : 2 

YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Burada, üretici çiftçi mağdur, dar gelirli ve tüketici mağ
dur. işte bunun için sizin İktidarınıza karşıyız; bunun için bu bütçeye kırmızı oy vereceğiz. 

Toprak Mahsulleri Ofisi, çiftçimizin buğday parasını "Param yok" diye ödemezken, dev
letin verdiği çekler karşılıksız çıkarken Okan Holdinge bağlı... 

ABDÜLBAKt ALBAYRAK (İstanbul) — 1980 öncesini söylüyorsun galiba? 
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — ... bağlı Beslen Gıdanın yüzde 45 hissesini alarak şirket 

kurtarmıştır. Kimin parasıyla kimin şirketini kurtarmıştır, Toprak Mahsulleri Ofisi? 
HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 600 bin doları nereden aldı, hangi bankadan? Onu 

bir söylesin bakalım... 
BAŞKAN — Lütfen, lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; ANAP İktidarı 

döneminde mağdur olan kesimlerden birisi de, çalışanlar ve emeklilerdir. 1980 öncesi millî ge
lirin yüzde 26'sım alan bu kesimin, bugün, millî gelirden aldığı pay, yüzde 16'lar seviyesine 
düşmüştür. Bu da, bu kesimin yarı yarıya fakirleştiğinin bir göstergesidir. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi emeklilerimizin, yani, mağdur emeklilerimizin durumu 
gerçekten perişandır. 450 - 500 bin Türk Lirası maaşı reva gördüğünüz bu insanlar, devlete 
yirmibeş-otuz yılım veren insanlardır; gençliklerini, enerjilerini ülke ekonomisi için harcamış 
insanlardır. Bu emeklilerimiz, ömürlerinin son günlerini, muhtaç olmadan, onurlu bir yaşam 
içinde geçirebilmek için maaşlarının yükseltilmesini istiyorlar. Bu insanlar, bakkalın önünden 
geçemiyorlar, kasabı unuttular, odun, kömür alamıyorlar, çocuklarını okutamıyorlar, bakka
la, kasaba, fırıncıya karşı sahtekâr durumuna düştüler. Emeklilikten başka hiçbir güvencesi 
olmayan bu insanlar, bugünkü hayat koşullarına göre yaşayacakları olanaklara kavuşturulma
larını istiyorlar; bu da onların en doğal haklarıdır. 

4 kişilik bir ailenin, sadece mutfak masraflarının 500 bin Türk Lirası olduğu bu ekono
mik koşullarda, sadece bir aylık ekmek parası 100 bin lira tutuyor. Elektrik parası, su parası, 
odun parası, kömür parası; nasıl geçinecek bu insanlar? İnsaf ile değerlendirmeniz lazım. 

Ya Bağ-Kur emeklileri?.. Onlara verdiğiniz, 130 bin Türk Lirası emekli maaşı, 10 200 lira 
sosyal yardım zammı. Bunları ne için veriyorsunuz? Ev geçindir diye mi veriyorsunuz, sadaka 
olarak mı veriyorsunuz; o insanlarla alay mı ediyorsunuz, hakaret mi ediyorsunuz?.. 

Bağ-Kur üyelerinin ve emeklilerinin ilaç problemini çözün; bu insanları, elinde reçetelerle 
eczane eczane dolaştırmayın. O insanlar, devletine güvenmiş, prim yatırmışlar, sosyal güvenlik 
haklarını istiyorlar; bu da onların en doğal ve en temel haklarıdır. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, toparlayın lütfen. 
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Emeklilerimiz arasında korkunç bir maaş farkı vardır. 

Bu fark kesinlikle giderilerek, bu insanlarımızın onurlu yaşayabilecekleri bir maaş seviyesine 
kavuşturulmaları lazımdır. Bu insanlar, maaşlarının, hayat koşullarına göre yükseltilmesini is
tedikleri zaman, "İmkânlarımız yok, imkânlarımız kısıtlı, nereden verelim?" diyorsunuz. O 
kaynak var; o, vergi almadığınız bankalarda, şirketlerde, holdinglerde, bizim hesaplarımıza göre 
7 trilyonluk bir kaynak var. Bu vergiyi siz tahsil edip, bu ağlayan insanlara yansıtmazsanız, 
biz geldiğimizde, söke söke o 7 trilyon vergiyi alacağız; bu ağlayan insanların, bu ıstırap çeken 
insanların, bu dertlerinin çaresini bulacağız. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen toparlayın efendim. 
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YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Bütün bu saydıklarımızdan sonra, bu ülke insanı çağ atladı, diyebilir misiniz? Refah içeri

sinde yaşıyor, diyebilir misiniz? 
Çağ atlama, insanla başlar; çağ atlama, mutfaktaki kadının ıstırabını dindirmeyle başlar; 

çağ atlama, kahvehanedeki gençlere iş bulmayla başlar; çağ atlama, insan haklarına saygıyla 
başlar; çağ atlama, fikir özgürlüğüyle başlar; fikir ve düşünce suçundan cezaevlerinde yatan 
gençlerin çıkarılmasıyla başlar... Ama, bu ülkede çağ atlayanlar var : Yüzde 21 oyla Çankaya 
Köşküne oturup, S milyar olan ödeneğini 30 milyara çıkaran Turgut özal çağ atlamıştır. Daha 
dün Keçiören'de kirada otururken, Cumhurbaşkanının kardeşi Korkut özal, 10 yıl gibi kısa 
bir sürede, Türkiye'deki 100 zengin arasına girerek çağ atlamıştır. Hayalî ihracatçılar, köşe dö
nücüler, devletin olanaklarıyla, tüyü bitmemiş yetimlerin haklarını gasp ederek çağ atlamış
lardır. 15 gün içerisinde, devlet olanaklarıyla, iki defa Amerika'ya bir defa Rusya'ya, Japon
ya'ya, Almanya'ya; yanında sanatkârları, papatyalarıyla Cumhurbaşkanının karısı seyahat dü
zenleyip, eğlenceler düzenleyerek çağ atlamıştır... (ANAP sıralarından gürültüler sıralara 
vurmalar) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, konuşmanızı bağlayın lütfen, yoksa sözünüzü keseceğim. 
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; sosyal devlette, Anayasamızın emrettiği gibi, has

talanan vatandaşlarımızı, devlet tedavi etmekle mükelleftir, zorunludur. Anavatan İktidarın
da, tedavi, hastalık, parayla satın alınır bir meta haline getirildi, tbret olması için, ilimdeki 
bir belgeyi sizlere açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Süreniz doldu, artık bitirin. 
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Bir dakika Sayın Başkanım, bir dakika... İstirham edi

yorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Çok kısa... 
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Hemen açıklıyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Kırkkale'nin Karakeçili İlçesi, yeni yaptığınız ilçeden bir vatandaşımız, yeni doğan, üç günlük 

çocuğunu bir hastaneye getiriyor. Üç günlük tedavi gideri 1,5 milyon lira. Burada evrakları... 
Üç gün sonra bu çocuk ölüyor. Anne, ölü çocuğunu bağrına basıp karakeçili'ye götürmek isti
yor; ancak önüne bir fatura konuyor, 1.5 milyon liralık. Annenin gücü yok, alacak herhangi 
bir yeri yok. Kulağındaki iki küpesini, bir alyansını satarak hastane veznesine 500 bin lira para 
yatırıyor; ama, 1 milyon lira verilmediği için cenazesi kendisine verilmiyor... 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstanbul) — Fon var fon... 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Hangi hastane? 
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Hacettepe Hastanesi. 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Devamla) — Orası üniversite. 
ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstanbul) — Onunla ilgili fon var. 
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Bir dakika, bir dakika efendim... 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, sözünüzü keseceğim. 
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım, hemen bitiriyorum... İstir

ham ediyorum... 
... 1 milyon lira vermediği için bu çocuk, bu cenaze rehin tutuluyor. Ben gittim, o hasta

nın bu senedine imza koyarak cenazesini aldık. 
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ABDÜLBAKt ALBAYRAK (istanbul) — Onunla ilgili fon var. 
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Sosyal Yardımlaşma Fonu diyorsunuz, belgedeki ibareyi 

aynen okuyorum: "Hastanemiz döner sermayeli olduğundan, fakirlik ilmühaberi geçersizdir." 
(ANAP sıralarından "Hangi hastane?" sesleri) 

Hastanenin adı önemli değil, insanın sağlığı önemli, yapılan olay önemli, tşte, ANAP ik
tidarının insana verdiği değerin, cenazeye verdiği değerin en büyük belgesi budur... (ANAP 
sıralarından "Hangi hastane?" sesleri, gürültüler) . 

BAŞKAN — lütfen, kapatıyorum... 
BAHRÎ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) — Sağlık Bakanı burada; hangi hastane, söyle? 
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 1991 yılı bütçe 

tasarısı vatandaşımıza, köylümüze, işçimize, memurumuza, emeklimize daha çok yük getire
ceği için... 

ALTAN KAVAK (istanbul) — O belgeye inanmıyoruz; hangi hastane olduğunu söyleyin. 
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — Dinle, dinle... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın, lütfen... 
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — ... bu bütçeye ret oyu vereceğim, bir defa ret oyu verece

ğim. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler) 
(Başkan tarafından hatibin mikrofonu kapatıldı) 
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — İstiyorsanız o belgeyi her zaman size veririm. 
BAŞKAN — Buyurun, buyurun, oturun lütfen. 
YAŞAR YILMAZ (Devamla) — ... Seçim bölgelerinizde boynunuza takın, dolaştırın! 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen oturun. 
Sayın milletvekilleri, 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1989 Malî 

Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla 1989 Malî Yılı Genel 

ve Katma Bütçeli idareler Kesinhesap Kanunu Tasarılarının maddelerine geçilmesini ayrı ayrı 
oylarınıza sunacağım : 

1. 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. 1989 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısının maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli idareler Bütçe Kanunu Tasarısının maddelerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. 1989 Malî Yılı Katma Bütçeli idareler Kesinhesap Kanunu Tasarısının maddelerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sırasıyla her tasarının da 1 inci maddelerini okutuyorum : 

1991 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 
BtRtNCt KISIM 
Genel Hükümler 

BtRtNCt BÖLÜM 
Gider, Gelir ve Denge 

Gider Bütçesi 
MADDE 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin harcamaları için (a) işaretli cetvelde göste

rildiği üzere (105 217 150 000 000) liralık ödenek verilmiştir. 
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1989 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 
Gider Bütçesi 
MADDE 1. — Genel Bütçenin giderleri bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere; 
a) Yılı Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerden 

(14 337 931 032 919) lirası cari, 
( 1 437 113 847 407) lirası yatırım, 

(21 526 464 281 177) lirası sermaye teşkili ve transfer, 
b) özel kanunlar uyarınca kaydolunan ödeneklerden, 

( 64 507 599 017) lirası cari, 
(277 092 881 387) lirası yatırım, 
(107 126 102 792) lirası sermaye teşkili ve transfer, 
harcaması olmak üzere toplam (37 750 235 744 699) lira gider yapılmıştır. 

KATMA BÜTÇELÎ İDARELER 1991 MALÎ YILI 
BÜTÇE KANUNU TASARISI 

BtRİNCÎ KISIM 
Genel Hükümler 

ödenekler, öz Gelirler, Hazine Yardımı 
MADDE 1. — a) Katma Bütçeli idarelerin 1991, yılında yapacakları hizmetler için 

(16 800 028 000 000) lira ödenek verilmiştir. 
b) Katma bütçeli idarelerin 1991 yılı gelirleri (770 000 000 000) lirası öz gelir, 

(12 836 637 000 000) lirası Hazine Yardımı, (3 193 391 000 000) lirası Yükseköğretim kurumla
rının cari hizmet giderlerine yapılacak Devlet katkısı olmak üzere toplam (16 800 028 000 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

1989 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı 
Gider Bütçesi 
MADDE 1. — Katma Bütçeli idarelerin giderleri bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere; 
a) Yılı Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerden 

(2 202 717 814 487) lirası cari, 
(3 378 155 880 375) lirası yatırım, 
(312 439 393 814) lirası sermaye teşkili ve transfer, 

b) özel Kanunlar uyarınca kaydolunan ödeneklerden 
(1 802 891 453) lirası cari, 
(778 666 037 756) lirası yatırım olmak üzere toplam 
(6 673 782 017 885) liralık gider yapılmıştır. 

BAŞKAN — Anayasanın 164 üncü maddesi uyarınca, bütçe kanunu tasarılarıyla, kesin
hesap kanunu tasarılarının görüşmeleri birlikte yapılacağından; okunmuş bulunan 1 inci mad
deler kapsamına giren kuruluşların 1991 malî yılı bütçeleri ile 1989 malî yılı kesinhesabının 
görüşmelerine yarınki birleşimde başlanacaktır. 

Programa göre, kuruluşların bütçe ve kesinhesabını görüşmek için, 11 Aralık 1990 Salı 
günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.50 

• 
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IV. — TEŞEKKÜR, TEBRİK, TEMENNİ VE TAZİYETLER 

1. —izmir Milletvekili M. Turan Bayazü'ın, bütçenin tümü üzerinde hükümet, gruplar ve şahıs
lar adına yapılacak konuşmaların herhangi bir ayrım yapılmaksızın televizyondan naklen yayınlanması
nın sağlanmasına ilişkin temenni yazısı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bütçenin geneli üzerindeki görüşmelerden yalnız Hükümet ve Grup sözcülerinin konuş

malarını kapsayan bölümünün TRT tarafından naklen yayınlanacağı, kişisel konuşmaların ise 
verilmeyeceği açıklanmıştır. 

TRT Kurumu Kanununun özel nitelikli oturumların naklen yayınını düzenleyen maddesi 
birleşimin ve hatta oturumun bu şekilde bölünmesine cevaz verecek nitelikte değildir. Çünki 
madde "grup" ve "kişi" ayırımı yapmamaktadır. 

"Eşitlik" ilkesini benimsemiş büyük bir çoğunluğun varolduğu TBMM de böyle bir uy
gulamanın yapılması haklı olmayacaktır. 

Bu gün TBMM de, grupları mevcut olmasa da Anayasamızca demokrasinin vazgeçilmez 
unsurları olarak tanımlanan siyasî partilerimizden 2 tanesinin temsilcileri ve ayrıca bağımsız 
milletvekilleri vardır, iktidar partisi bu siyasî partilerden birine, sosyal demokrat hareketi böl
dürmek için Devlet bütçesinden para yardımı dahi yapmıştır. Bir yandan seçime girmeden baş
ka bir partinin listesinden seçilen milletvekilleri ile temsil edilen partiye milyonlar vereceksi
niz, diğer yandan bu partinin milletvekillerinin ve diğer milletvekillerinin görüşlerinin TV ka
merasından halkımıza yayınlanmasına olanak tanımayacaksınız. Bu uygulama demokrasimi
zin çelişkilerinden ve garebetinden bir yenisini oluşturacaktır. 

önemli futbol karşılaşmalarında haber bültenini ileri saate kaydıran TRT nin aynı yönte
mi Meclisten yapacağı yayınlarda da uygulamasına mani bir hal yoktur. 

Kişisel olarak söz hakkı talebim ve dolayısı ile TV ekranında görünmek gibi bir amacım 
/ yoktur. Gayem eşitliğin, hakkaniyetin, ve adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunmaktır. 

Bu itibarla bu günkü görüşmelerin Hükümet, Grup Kişisel ayırımı yapılmaksızın tümü
nün TV den naklen yayınlanmasını içtüzüğün 54 üncü maddesine dayanarak temenni ederim. 
Saygılarımla. 10.12.1990 

M. ibran Bayazıt 
İzmir 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, içel ili Mut ilçesinde yaptırılan hastanenin ne za

man hizmete açılacağına ve Gülnar ilçesi Kö'seçobanlt beldesinde sağlık ocağı açılıp açılmayacağına iliş
kin sorusu ve Sağlık Bakam Halil Şıvgın'm yazılı cevabı (7/1656) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Halil Şıvgın tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını dilerim. Saygılarımla. 
tstemihan Talay 

tçel 

— 144 —' 



T.B.M.M. B : 44 10 . 12 . 1990 O : 2 

1. tçel'in Mut ilçesinde yaptırılan ve tamamlanan hastanenin üç yıldır döşemesinin yap
tırılmadığı, doktor ve personel tayininin çıkarılmadığı ve dolayısıyla hasta kabul edemediği ger
çekleri tarafınızdan bilinmekte midir? 

2. Bu yıl bütçede mevcut 400 milyonluk bir ödeneğin anlaşılmaz bir şekilde hastanenin 
açılması amacıyla kullanılmadığı ifade edilmektedir. Bu durum doğru mudur, gerekçeleri ne
lerdir? 

3. Mut ilçesinin Toroslar üzerinde dağlık bir yörede her türlü sağlık olanaklarından uzak 
bir şekilde bulunduğu dikkate alınarak 1991 yılında açılışın yapılması düşünülmekte midir? 

4. tçel ili Gülnar ilçesine bağlı Köseçobanlı beldesi dağlık ve kırsal bir alanda bulun
makta öte yandan sağlık ocağı ve doktor gibi sağlık hizmetlerinden uzak bulunmaktadır. Bele
diye sağlık ocağı için bir geçici bina tahsis etmeye hazırdır. Doktor ve sağlık personeli ataması 
Sayın Bakanlığınızca uygun bulunmakta mıdır? 

T. C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : HM 9239/2210 10.12.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 9.11.1990 gün ve Kan. Kar. Md. 7-1656-6145-27554 sayılı yazınız. 
tçel Milletvekili tstemihan Talay tarafından, tçel tli Mut tlçesinde yaptırılan hastanenin 

ne zaman hizmete açılacağına ve Gülnar İlçesi Köseçobanlı beldesinde sağlık ocağı açılıp açıl-
mıyacağına ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Halil Şıvgın 

Sağlık Bakanı 

tçel Milletvekili tstemihan Talay'ın tçel Mut hastanesinin ne zaman hizmete açılacağına 
ve Gülnar tlçesi Köseçobanlı beldesinde sağlık ocağı açılıp açılmayacağına ilişkin yazılı soru 
önergesine cevabımız. 

tçel tli Mut tlçesinde halen, 25 kadro yatağı ile hizmet vermekte olan bir Devlet Hastanesi 
mevcuttur. Anılan hastanede bu yılın ilk 6 aylık süresinde hastane polikliniğine müracaat eden 
15 170 hastadan 26'sı, 26 gün yatırılarak tedavi edilmiştir. Hastanenin yatak işgal oranı 1,4 tür. 

Ayrıca aynı ilçede 50 yataklı olarak inşaatı tamamlanan yeni hastanenin hizmete açılması
nı temin için bu yıl 335 000 000 TL. tutarında Bakanlığımızdan gönderilen ödenek hastanenin 
jeneratör binası, çamaşırhane, telefon santralı, mensucat malzemesi, temizlik malzemesi, de
mirbaş malzemesi için harcanmış olup tıbbî malzeme için yapılan ihale bitme aşamasındadır. 
Hastane 1991 yılında hizmete açılacaktır. 

tçel tli Gülnar ilçesi Köseçobanlı (Alanboğaz) beldesinde köy tipi sağlık ocağı hizmet ver
mektedir. Sağlık ocağı hizmet binası dışında personeli için 4 adet lojmanı mevcuttur. Anılan 
sağlık ocağında 16.11.1990 tarihi itibariyle Dr. Halûk özaltun, Hemşire Gülay Kütük, Ebe Fatma 
Sarı, Sağlık Memuru Erol Taş görev yapmaktadır. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/752 
Karar No. : 144 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI 

1991 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve ekleri, Millî Bütçe Tahmin raporları ile birlikte, 17 
let Meclisi Başkanlığına sunulmuş ve Başkanlıkça aynı tarihte Komisyonumuza havale edilm 

Komisyonumuz, bütçe görüşmelerine 25 Ekim 1990 tarihinde Maliye ve Gümrük Bakan 
yon üyelerinin görüşmelere hazırlanması için verilen süreden sonra, Bütçe Kanun Tasarısının 
hinden itibaren devam edilmiştir, 

Maliye ve Gümrük Bakam, genel görüşmeler öncesi yaptığı açıklamasında, 

— Ekonomimizde, 1988 ve 1989 yıllarında yaşanan durgunluğun 1989 yık ortalarından it 
— Devlet İstatistik Enstitüsünün ilk tahminlerine göre; 
— 1990 yılında Gayri Safi Millî Hâsıla büyüme hızının % 10'a ulaşabileceğini, 
— Tarımsal üretimde % 11.8 oranında büyüme beklendiğini, 
— Sanayide büyüme hızının % 7.9'a çıkabileceğini, imalat sanayiinin ekonomide sürükle 
— Üretim endekslerinin olumlu gelişmeler kaydettiğini, imalat sanayiinde kapasite kulla 

arttığım, hammadde ve yatırım mallan ithalatının büyüdüğünü; belirtmiştir. 
Bakan, ekonomimizdeki bu olumlu gelişmelere paralel olarak, dış ticaret hacmimizin ar 

itibariyle toplam ihracatın 7 milyar 490 milyon dolar, ithalatm ise, 13 milyar 139 milyon d 
dış ticaretimizde t>ECD ülkelerinin payı artarken, Doğu Avrupa ülkeleri ve Sovyetler Birliği 
yılı Ocak - Temmuz döneminde net 936 müyon dolar olan turizm gelirlerinin 1990 yılı ayn 
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ulaştığını, işçi dövizlerinin aynı dönem içinde 1 milyar 498 milyon dolardan 1 milyar 725 m 
ödemeler dengesinin ekonominin bu genel büyümesine uygun gelişmeler içinde bulunduğunu s 

Bakan, açıklamasında; ülkemizin artık dış ödemeler darboğazını aştığım, dövizin kıt ka 
istikrarlı bir değişme içinde olduğunu söyleyerek, Türk lirasının konvertibilitesi ve dış ticaret 
lar atıldığına da değinmiştir. 

Para ve kredi alanındaki gelişmeler konusunda ise, bu alanda ekonomideki parasal gen 
yutlarda olduğunu ifade etmiştir. 

Maliye ve Gümrük Bakanı 1991 Yılı Bütçesine ilişkin olarak yaptığı açıklamada da; 

Körfez krizinin yarattığı siyasî bunalım ve beraberinde getirebileceği «yeni petrol şoku 
istikrarsız bir bekleyiş içine sürüklenmiş bulunduklarını vurgularken, tüm bu olumsuzluklar 
sağlık ve personel bütçesi olduğunu ifade etmiş ve körfez krizinin gündemde bulunduğu bir 
kaynağın büyüklüğüne dikkat çekmiştir. 

1991 yılı Bütçesinin hazırlanmasında esas alınan makro hedefler ise; 

— 1990 yılında büyüme hızının % 9 civarında gerçekleşeceği, 
— İthalatın % 14,9'luk bir artışla 23.1 milyar dolara, ihracatın da % 15.6'lık bir artışla 
— Millî gelir deflatörünün % 45 olarak gerçekleşmesinin öngörüldüğü, 
— Gayri Safi Millî Hâsılanın % 5.9'luk bir büyüme ile 439 trilyon 637 milyar lira olma 

şeklinde açıklanmıştır. 

Tasarı incelendiğinde; 1991 yılında genel ve katma bütçeli kuruluşlara tahsis edilecek ö 
lira olduğu anlaşılmaktadır. Bu ödeneğin 36 trilyon lirası personel harcamalarına, 12 trilyon 
14 trilyon 650 milyar lirası yatırım harcamalarına, 41 trilyon 280 milyar lirası ise transfer h 
le, 1991 yılt konsolide bütçesinin % 34.4'ü personel harcamalarına, % 12,3'ü diğer cari har 
% 39,4'ü ise transfer harcamalarına tahsis edilmiş bulunmaktadır. 
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1991 yılı konsolide bütçe ödenekleri ile 1990 yılı ödenekleri karşılaştırıldığında, personel ö 
larda ,% 72,2, yatırım ödeneklerinde % 49,3, transfer ödeneklerinde % 52.2 ve bu ödeneklerin 
ğü anlaşılmaktadır. 

1991 yılı toplam bütçe gelirlerinin önceki yıl tahsilat tahminine göre % 56.7 artışla 83 tr 
edilmektedir. Gelir tahminleri ise; vergi gelirleri 69 trilyon 950 milyar lira, vergi dışı normal 
lirler ve fonlar 6 trilyon 130 milyar lira, Katma Bütçe gelirleri ise 770 milyar lira olarak bütç 

Konsolide bütçeye ilişkin bu gelir hedefleri, 1990 yılı son gelir tahminine göre, vergi geli 
lerde de % 48.6 artış sağlanmasını öngörmektedir. 

Bu genel değerlendirmeler dışında, Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde; gene! ekonomik ve 
ışık tutucu katkılarda bulunmak amacıyla yöneltilen eleştiri ve görüşler ise; 

— Bütçe ve kamu açıklarının en aza indirilmesi amacıyla, her türlü ekonomik - malî, işl 
verimi artıracak politikaların izlenmesinin gerektiği, 

— Bütçenin birliğinin sağlanması amacıyla, fon uygulamalarının konsolide bütçe kapsam 
dirilmesinin uygun olacağı, 

— 1991 yılı bütçesindeki 20 trilyon 650 milyar liralık bütçe açığının çok büyük olduğu 
re sürükleyebileceği, 

— Memur konutları ile sosyal tesislerinin satılmasının, bütçe kanununa konulan bir hük 
dığı, bu tür değişikliklerin ayrı bir düzenleme ile ele alınmasının daha doğru olacağı, 

— Yatırınr'ödeneklerinin geçen yıla göre düşük düzeyde tutulduğu, 
— Enflasyonun ülkenin en önemli sorunlarının başında gelmeye devam ettiği, 
— tç ve dış borç faizlerinin 1991 yılı bütçesinde olağanüstü büyüklüklere ulaştığı, bütçe 

borç bütçesi olduğu, 

— Memur maaşlarına yapılan % 15 oranındaki artışın, enflasyon karşısında, satınalma 
şüreceği, 
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— Körfez krizinin ekonomimize büyük sekte vurduğunu ancak, tüm olumsuz gelişmele 
madığı, şeklinde belirtilmiştir. 

Yöneltilen bu eleştirilere verilen cevap ve olumlu görüşleri de; 

— Giderek hızla büyüyen ülkemizde yatırımların ve istihdam edilen personelin refah 
verimli hizmetin verilebilmesi amacıyla, 1991 yılı bütçesinin 104 trilyon TL. düzeyine yüksel 
mizin bu kaynağa dahi sığamayacak bir büyüme potansiyeline sahip bulunduğu, 

— Dünya konjonktürüne bağlı olan ekonomimiz için 1989 yılının olumsuz bir yıl old 
da alınan yerinde ve ciddî önlemlerle ekonomide gözle görülür bir iyileşme kaydedildiği, e 
tarak 1990 yılında; tarım, sanayi ve özellikle imalat sanayii sektöründe büyük mesafeler kat 
mının % 68'den % 73.5'e yükseltildiği, 

— Fiyatlar genel seviyesinin 1989 yılı ekonomisinin olumsuzluklarından etkilenmiş ol 
nın ilk altı aylık döneminde alınan tedbirlerle yavaşladığı, bu olumlu değişimin yıl sonuna 
verdiği, ne yazık ki beklenmeyen körfez krizi ile buna bağlı petrol şokunun bu olumlu ge 
fiyatlarında başlayan artışların fiyatlar genel seviyesindeki iyileşme eğilimini durdurduğu 

— Gelişmiş ülkelerin artık bir sanayi toplumu olmak yerine hizmetler toplumu olma 
bilmenin ön şartının ise, bilimde ve teknolojide ilerlemek olduğu, ülkemizin de çağdaş ve 
içinde bulunduğu göz önüne alınarak, 1991 yılı bütçesinde eğitim ve sağlık hizmetlerine ö 
daha fazla kaynak ayrıldığı, 

— Dış borçlar gayri safi millî hâsıla içerisinde değerlendirildiğinde; bu oranın 1987'de 
kadar düştüğünün görüleceği, artık ülkemizin dış borçlarını ödeyebilme yönünden giderek 
borçlara ayrılan kaynağın büyük bir bölümünün 1984 ve daha önceki yıllara ait.olan FMS b 

— Memur maaşlarına ayrılan kaynağın Türk ekonomisinin ve bütçenin verebileceği m 
sıla içinde personel giderlerine ayrılan paym 1989 yılında % 4 iken, 1990 yılında % 7,1'e, 1 
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— Körfez krizinin ödemeler dengesinde yaptığı tahribatın küçümsenemeyecek düzeyde 

milyar dolar, 1991 yılında ise vergi gelirleri, şirket kârları ve turizm girdileri hariç, asgar 
Şeklinde özetlemek mümkündür. 
Yukarıda özetlenen olumlu ve olumsuz görüşlerle birlikte müzakere edilen 1991 yılı Bü 

miş ve tasarının «Gider Bütçesi» başlıklı 1 inci maddesine bağlı (A) işaretli cetvelde yer 
geçilmiştir. 

Altıncı Beş Yıllık Plan ile 1991 yılı program hedefleri doğrultusunda hazırlanan; gayri 
büyümeyi ve hızlı bir yapısal değişim içinde bulunan ekonomimiz deki ulusal kaynakların e 
tirmeyi amaçlayan, mal ve hizmet üretiminin artırılmasını gelir dağılımının iyileştirilmesi ile 
defleyen 1991 yılı Bütçesi; eğitim ve sağlık hizmetlerine ağırlık veren bir bütçe olarak benim 

Görüşmeler sırasında bazı kuruluşlara bütçe tasarısı ile ayrılan kaynaklar, Komisyonum 
yerine getirilebilmesi amacıyla artırılmıştır. Şöyleki: 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Bütçesinin (900-04-3-422-900) tertibindeki ödene 
tertibinden 250 milyon TL. lık ödenek aktarması yapılmıştır. 

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçelerin 
200 milyon TL.'lık ilâvenin Hazine yardımından karşılanabilmesi amacıyla Maliye ve Gümr 
tertibinden 90 milyar TL., (930-01-3-240-900) tertibine ise 312 milyar 200 milyon TL., yine 
yıl içinde ortaya çıkması muhtemel, zarurî kamulaştırma ve bina satın alımlarında kullan 
bine 50 milyar TL., (930-08-3-309-900) tertibine ise özel sektör yatırımlarının teşvik edilmes 
Fonuna aktarılmak üzere 250 milyar TL. ilâve edilmiştir. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarl 
rak 250 milyar TL.'lık ödenek mevcut olduğundan toplam 500 milyar TL.'lık bir ek imkân m 

— Tarım girdilerinin desteklenmesi ve üreticinin fiyat hareketlerinden korunması amacı 
yat İstikrar Fonuna kaynak sağlanması amacıyla Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı 
(9O0-O3-3-362-9O0) tertibine 500 milyar TL. ödenek ilâve edilmiştir. Hazine ve Dış Ticaret M 
nelik olarak 250 milyar TL.'lık ödenek mevcut olduğundan toplam 750 milyar TL.'lık ek kay 
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Böylece DEFÎF'ten hem ihracatın desteklenmesi hem de tarımın desteklenmesi daha iy 
— Çevre Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri 90/325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4 

maktadır. Müsteşarlığın taşra teşkilatının ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla {111-01-1-
lemlerine 4 milyar 924 milyon TL., (900-04-3-421-900) tertibine ise, 26 milyon TL. ödenek i 

Genel bütçeye dahil kuruluş bütçelerinin görüşülmesinin ardından; 
— Tasarının 1 inci maddesine bağlı (A) işaretli cetvelde belirtilen ödenek miktarı, Kom 

150 milyon TL. ilave nedeniyle 105 trilyon 217 milyar 150 milyon TL. olarak değiştirilmiş 

—• Yılın ikinci yarısında memur aylık katsayılarında yapılacak artışlarla ilgili ödenek ihti 
karşılamak amacıyla «ödenek Dağılımı ve Kullanımı» 'başlıklı 5 inci maddeye eklenen yeni 
işaretli cetvellerdeki ödeneklerden % 6.5 oranında kesinti yapılmıştır. 

— «Yatırım harcamaları» başlıklı 9 uncu maddenin (e) bendine, konsolide bütçe için 
ödeneklerinin % 10'una veya 5 milyar TL.'sma kadar olan kısmının ayrı ayrı ödenek türü a 
aktarılabilmesi için Maliye ve Gümrük Bakanına yetki veren bir hüküm eklenmiştir. 

— Tasarının «Resmi taşıtlara ait hükümler» başlıklı 12 nci maddesinin (a) fıkrası ile taşı 
sağlamak amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Bakanlar ve Anayasa Mahkemes 
tutulmak üzere, kamu görevlileri ve hizmetleri için yabancı kökenli taşıt alınamayacağına iliş 

— Tasarının «Bağlı cetveller» başlıklı 18 inci maddesinin (a) fıkrasının 1 inci bendine ba 
ilaveler nedeniyle değişiklik yapılmış, 6 numaralı bendine bağlı «R» işaretli cetvelinde «370 
darma Genel Komutanlığına ilişkin yeni yapım giderleri ile karakol yapımlarına ait giderler 
TL.'ya çıkarılmış, yine (R) işaretli cetvelin 900 harcama kaleminin 950 «Sosyal Transferler» 
lararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Vakfını kapsayabilmesi amacıyla yeni bir düzenle 
(H) işaretli cetvelin I/A bölümünde yer alan «Orgeneraller ve Oramiraller» ibaresi ek gösterge 
teşarı ile Orgeneraller ve Oramiraller» olarak yeniden düzenlenmiş, «c» bendine bağlı ı(İ) işar 
nununun 51 inci maddesinin (a) bendi ile ilgili parasal sınırlara ilişkin bölümüne büyükşehir bel 
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miş, ayrıca (t) işaretli cetvelde 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 83 üncü maddesin 
nırlarla ilgili bölümüne eklenen yeni bir bent ile ita amiri mutemetlerine mahkeme harç ve gide 
kullandınlabileceğine ilişkin bir hüküm getirilmiştir. Maddenin (d) bendine bağlı «K» işaretli Ce 
ders ücretlerine kurumlar arasında paralellik sağlamak amacıyla yeni bir düzenleme getirilmiş, f 
«Yükseköğrenim. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü» personelinin fazla çalışma saat 
Müdürlüğü»nün aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin miktarları günün koşullarına uygun olara 
meleri bölümünde ise Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli 
kapsam genişletilmiştir. Yıl içinde fiyat ve şartlarda ortaya çıkabilecek değişiklikleri karşılayab 
t>ağlı (T) işaretli cetveldeki «önemli Not» başlığı altındaki hüküm Maliye ve Gümrük Bakanın 
azamî fiyatlarını makam ve hizmetlere göre farklı miktarlarda tespite yetki verecek şekilde yenide 

— Genel ve Katma Bütçeli idarelerin bütçeleri içinde kamulaştırma ve bina satınalımların 
önlemek amacıyla, tasarının «Aktarma» başlıklı 20 nci maddesinin sonuna bir fıkra eklenmişti 

— Tasarının 31 inci maddesinin ikinci fıkrası; Kanunlarla veya kanunların verdiği yetk 
hâsılatlarından bütçeye aktarılacak miktarların nisbetinin tespitinde, Başbakanı yetkili kılacak şe 

— «Dış borçların ikraz, devir ve garanti edilmesi» başlıklı 37 nci maddenin (d) bendindek 
projelerin finansmanına, yabancı finans kuruluşları yanında Türk Bankalarının da katılımını sağl 
di» şeklinde değiştirilmiştir. 

— Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin borçlarına ilişkin esasları düzenleyen 45 inci 
getirmek amacıyla redakte edilmiştir. 

— «Katsayılar, yurtdışı aylıklar ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinde sözleşmeli personel 
yer alan memur maaş katsayısı 346'dan 352'ye çıkarılmış, memuriyet taban aylığı katsayısı m 
tespit edilmiş, 6 600 000 TL. olan sözleşmeli personel tavan ücreti 6 750 000 TL.'na çıkarılmı 

— Tahsilat ve ödemelerde sorunlarla karşılaşılmaması ve işlemlerde kolaylık sağlanması amac 
hesaplarında yer verilmemesi için 55 inci madde, madde başlığı ile birlikte yeniden düzenlenm 
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— Tasarının «Memur Konutları ve Sosyal Tesislerle İlgili Düzenlemeler» başlıklı 62 nci 
lojman niteliğindeki kamu konutları ile Genel ve Katma Bütçeli idarelerle diğer kamu kurum 
satış işlemlerinin Bütçe Kanunu yerine ayrı bir düzenleme ile ele alınmasının daha uygun o 
mıştır. 

— Kamu görevlilerinin yurt dışı seyahatlerinde millî hava yollarının kullanılması ve döviz 
yeni madde, tasan metninden çıkarılan 62 nci madde ve bu nedenle teselsül eden maddeler d 
edilmiştir. • 

— İstiklâl Savaşına katılan İstiklâl Madalyası sahibi Türk Vatandaşlarının aylıkları ile v 
gösterge rakamları arasında paralellik sağlamayı amaçlayan yeni bir madde, tasarıya 65 inci m 

— Tasarının yürütmeye ilişkin 67 nci maddesinin (c) fıkrası, 832 sayılı Sayıştay Kanunun 
Kanunun 4 üncü maddesi «Sayıştay Bütçesinin ita amiri Sayıştay Birinci Başkanıdır» hük 
küm buna paralel olarak düzeltilmiştir. 

Tasarının 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 
43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61 inci maddeleri ile 63 üncü madde 
ve yürürlüğe ilişkin 66 nci madde ise 67 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 5 inci maddesine eklenen (c) fıkrası ile Bütçe Kanunlarına bağlı (A) işaretli c 
% 6,5 oranında yapılan kesinti 6 trilyon 889 milyar 165 milyon TL. olmuştur. Kesilen bu ö 
sı «Personel giderleri yedek ödeneği»ne, 1 trilyon TL.'sı «Yedek ödeneğe» 1,2 trilyon T 
aktarılmış, 1 trilyon 689 milyar 165 milyon lirası da iptal edilmiştir. 

Tasarıda yer alan % 4,5 oranındaki 2 trilyon 978 milyar 500 milyon TL. lık kesinti de 
9 trilyon 867 milyar 665 milyon TL.'sına ulaşmaktadır. 

Başka bir ifade ile kesinti ve ödenek iptalleri sonucunda, Konsolide Bütçe Ödeneği 104 
solide bütçe geliri 84 trilyon 130 milyar TL., konsolide bütçe açığı ise 20 trilyon 167 mily 
Böylece Komisyonumuzda Hükümetin sevkettiği konsolide bütçe açığı 482 milyar 15 milyon 
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Ayrıca, halen öğrenci başına 100 000 TL. olan kredi tutarının günün koşularına uygun 
Gümrük Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertipleri arasında aktarma yapılması hususunda Hükümet 
katılmasıyla 'komisyonumuzca temenni kararı alınmıştır. 

— Ekonomik ayrıma göre 1991 yılı genel, katma ve konsolide bütçe ödenekleri ekli TAB 
— Genel Bütçeye dahil dairelerle ilgili olarak Komisyonumuzca yapılan değişiklikler TAB 
— Genel Bütçeye dahil dairelerin cari, yatırım ve transfer harcamaları ile Komisyonum 

IIFde gösterilmiştir. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Yusuf Bozkurt Özal 

Malatya 
Kâtip 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Nihat Türker 
Afyon 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Erdal Kalkan 
Edirne 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Başkanvekili 
Hazım Kutay 

Ankara 

Mehmet Ali Bilici 
Adana 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Sait Ekinci 
Burdur 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 
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Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

Ali Topuz 
İstanbul 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

Seyit Halil Özsoy 
Kayseri 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Sümer Oral 
Manisa 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Şakir Şeker 
Sivas 

A. Aykon Doğan 
İsparta 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Erol Güngör 
tzmir 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Mahmut Almak 
Kars 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Mustafa Dinek 
Konya 

Mahmut Öztürk 
Niğde 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Zeki Çeliker 
Siirt 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 
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KARŞI OY YAZISI 

1991 yılı Bütçe Tasarısına aşağıdaki nedenlerle olumsuz oy veriyoruz. 

1. 1991 yılı Bütçesi yatırım harcamalarının iki katından fazlasını Fonlarla TBMM d 
mu maliyesi birliği ilkesini zedeleyen bir bütçedir. 

2. 1991 yılı Bütçe gelirleri sağlam ve gerçekçi kaynaklara dayandırılmamıştır. Bunun 
Diğer bütçelerde de görüldüğü gibi bu bütçede de giderek artan oranda borçlanma söz ko 
luk açık yıl sonunda 40 trilyona ulaşacak ve bu açık borçlanma ile karşılanacaktır Kısaca b 
borç faizlerinin ödenmesini yeni borçlarla karşılayan bir nevi «Borç ödemek» temel amacın 
olarak alt üst olmuş olan ekonomik dengeler daha da bozulacak, ekonominin üretici temeli 
deki yatırımlar hızla gerileyecektir. 

3. 1991 yılı Bütçesi sanayileşmeyi, dengeli kalkınmayı ve gelir dağılımını iyileştirmeyi 

4. 1991 yılı Bütçesi enflasyonu körükleyen, yatırımların nitelikleri itibariyle hayat pah 
rakta çalışan kesimleri daha da yoksullaştıracak olan bir nitelik taşımaktadır. Yıllardır, uyg 
bütçe ile de rantiye sermayesine kaynak transferi giderek artacak, sanayi sermayesi bundan 

5. 1991 Bütçe Kanunu Tasarısının, çok sayıda maddesi. Anayasanın değişik maddele 
yasa Mahkemesinin benzer bozma kararlarına uyulmadan, özel kanunla düzenlenmesi gere 
halde, özellikle, Anayasanın 161 inci maddesinin son fıkrasına açıkça aykırı olarak, Bütçe 

6. 1991 yılı Bütçesinde, yerel yönetimlerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından alm 
yüzde 9.25 ve il genel meclisleri içiin yüzde 1.70) yerine sırasıyla yüzde 8.55 ve yüzde 1.20 
maddesine aykırıdır. Ayrıca, bütçe gelirlerinden yerel yönetimlerin almaları gerekli olan pa 
dirlerine bırakılmıştır. Bu durum Anayasaya aykırılığı yanında, yerel hizmetlerin dağılımı 
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7. 1991 yılı bütçesinde memur maaş katsayıları düşük tutulmak suretiyle kamu person 
yumulmaktadır. 

8. Büyüyen borçlar karşısında Hükümetin bütçe üzerindeki hâkimiyeti giderek küçü 
siyasal nitelik kazanmaktadır. Borçluluk katsayısı yükseldikçe siya sal bağımlılık giderek art 
feri hızlanacaktır. 

Ali Topuz 
istanbul 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Erol Güngör 
îzmir 

Birgen Keleş 
İzmir 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Hilmi Ziy 
Ayd 
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KARŞI OY YAZISI 

1991 yılı bütçesi, mevcut işsizliği, enflasyonu ve geçim darbğım ortadan kaldıran, yada a 
nusu sıkıntılar, artarak devam edecektir. Yine sağlık, eğitim, ulaşım, sosyal güvenlik, enerji ve 
hangi bir çözüm önerilmemektedir. 

Sonuç olarak bu bütçe, bir yatırımlar değil, harcamalar bütçesidir. 

Bu nedenle karşıyım. 
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MUHALEFET ŞERHİ 

1991 Malî Yılı Konsolide Bütçe Kanunu Tasarısı hakkındaki görüş ve eleştirilerimiz aşa 

1. Bütçe ödeneklerinin dağılımı dikkate alındığında, bütçenin esnekliğini büyük ölçüde k 
olma niteliğini yitirdiği ve sadece kamu gelir ve giderlerinin toplandığı bir dönem başı bilanç 

2. Bütçenin gerek ödeneklerinin ve gerek kaynaklarının tahmini ile hedef alman bütçe 
açıklık, gerçekçilik ve tutarlık ilkelerinden uzaklaştığını göstermektedir. 

3. Konsolide bütçe açığının bütçe gelirlerine oranı % 20, millî hâsıla içindeki payı ise % 
neklerinin ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğu dikkate alındığında, bütçe açığının bu oranları 

4. 1991 yılında kamu finansman açığının millî hâsılaya oranı mn % 10 civarında gerçek 
ciddî biçimde aşılacak ve bütün mafcro ekonomik dengeler bozulacaktır; 

5. 1991 yılı Konsolide Bütçesi bir «Faiz Ödeme ve Personel» bütçesidir. Bütçe ödenekle 
faizi ödemelerine ayrılmıştır. Bu itibarla, bütçenin % 67'lik bölümünün ekonomi üzerinde din 
den yatırıma ayrılan ödenekler biraz daha küçülerek, bütçenin % 13'ünü oluşturmaktadır. 

6. Toplam yurt içi tasarrufların millî hâsıla içindeki payı küçülmektedir. 1990'h yılları 
seltilmesi öngörülen yurt içi tasarrufların % 20 civarında gerçekleşmesi, Altıncı Beş Yıllık K 
maları kaçınılmaz hale getirmektedir. Bütçenin tasarruflar üzerindeki rolü giderek zayıflamak 

7. Bütçe kaynaklarının vergi adaletini daha da bozucu nitelikte olduğu görülmektedir. 1 
ma artış beklenirken; gelir vergisinde % 52, kurumlar vergisinde % 43 ve mal ve hizmetler 
mektedir. 

Bu durum, dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payını % 50 düzeyine getire 
letsizlik süregelmektedir. Millî gelirden % 15 pay alan maaş ve ücretlilerin gelir vergisi içind 
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8. Katma Değer Vergisinin, toplam vergi gelirleri içindeki payı % 30'a yakın öngörülmü 
artışlar ve 1991 içinde yapılacak yükseltmeler, bu verginin geniş tüketici kesimler üzerind 
üzerinde de olumsuz etkiler yaratmaktadır. 

9. 1991 Malî Yılı Konsolide Bütçesi, enflasyonun kontrol altına alınabileceğine dair o 
büyüme eğilimi taşıyan bütçe açığı karşısında, ekonomik istikrarsızlığın giderilmesi mümkün g 

10. 1991 yılında, dış ticaret ve cari işlemler dengelerinin giderek bozulacağı anlaşılmakt 
ithalatın hızla artması ve döviz kazandırıcı diğer faaliyetlerde beklenen gelişmenin gerçekleşme 
gündeme getirmektedir. Ülkenin bir döviz darboğazı ile karşılaşması ihtimali yüksektir. 

11. Türk ekonomisi, iç ve dış borçla hayatiyetini sürdüren bir bünye özelliği kazanmıştı 
rında bir iyileşme içine girilmişse de, iç borca olan ihtiyacın artması bu gelişmeyi hızla bozabi 
lanma politikası, ülkenin geleceğini ipotek altına almaktadır. 

12. Memur maaşlarında sağlanan artışlar, 1990 yılındaki kayıpları dahi telafi edemez 
lerde ek ödemelerden yararlanan memurlar satınalma güçlerini koruyabilmektedirler. Geniş m 
kaybına maruz bulunmaktadır. 

13. Bu kanunla, genel bütçeden belediyelere yapılan ödemelerin, daha önceden belirlen 
metin takdirine bırakılmış olması son derece yanlıştır. Bu uygulama, yerel yönetimleri partizan 
hukuk devleti ilkesinden sapmaları aşırı noktalara götürebilecektir. 

14. Bu yıl 30 trilyon TL. civarında gerçekleşmesi beklenen fonların, genel bütçe dışında 
tığı gibi, bütçe disiplininden uzaklaşılmasına, «Fonlar arası aktarmalar» birçok usulsüz ve ha 

Fonların, Sayıştay ve TBMM denetiminden uzak tutulması, ülkenin siyasî ve ekonomik 

15. Kamu İktisadî Teşebbüslerinin geleceği, özelleştirmeye bağlanmıştır. Ekonomik, siyas 
özelleştirme bir program içinde yapılmalıdır. Ancak bu süreç tamamlanıncaya kadar KİT'ler k 
rımlarla desteklenerek rekabet güçleri geliştirilmelidir. 
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SONUÇ : Ülkemizin ve ekonomimizin, ekonomik, malî ve sosyal sorunlarına çözüm ge 
özelliklere sahip olduğuna inandığımız 1991 Malî Yılı Konsolide Bütçe Kanunu Tasarısına 
ederiz. 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

Mahmut Öztürk 
Niğde 

Sümer Oral 
Manisa 

Alaettin K 
Kocael 
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TABLO (I) 

EKONOMİK AYRIMA GÖRE 1991 YILI GENEL, KATMA VE KONSOLİD 

GENEL BÜTÇE 
Cari hizmet ödeneği 

a) Personel ödeneği 
b) Diğer* cari hizmet ödeneği 

Yatırım ödeneği 
Transfer ödeneği (1) 
KATMA BÜTÇE 
Cari hizmet ödeneği 

a) Personel ödeneği 
b) Diğer cari hizmet ödeneği 

Yatırım ödeneği 
Transfer ödeneği 

1991 Yıh Komis 
Önerisi Eklenen/ 

104 010 000 
42 585 351 
30 727 200 
11 858 151 
,5 548 736 
55 875 913 
16 397 828 
6 264 649 
5 272 800 
991 849 

9 101 264 
1 031 915 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

1 

1 

TOPLAM 120 407 828 1 
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TABLO (H) 

GENEL BÜTÇELİ KURULUŞLARIN ÖDENEKLERİNDE KOMİSYONUMUZCA YAP 

D a i r e l e r 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay Başkanlığı 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
Başbakanlık 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (*) 
Danıştay Başkanlığı 
Yargıtay Başkanlığı 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Hükümet 
teklifi 

305.309 — 
31.365,— 
86.882 — 
11.910 — 

848.743 — 
141.878 — 

26.570.223 — 
23.699 — 
44.962 — 
69.713 — 

1.223.270,— 
391.629,— 
133.338,— 

1.526.657 — 
13.055.030 — 

996.916 — 
3.994.234,— 

Ek 
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TABLO (III) 

GENEL BÜTÇEYE DAHİL DAİRELERİN, CARİ YATIRIM VE TRANSFERL 

ÖDENEKLERİNDE YAPILACAK EKLEME VE KESİN 

Kuruluşun Adı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
Çevre Müsteşarlığı 

TOPLAM 

Cari 

Eklenen Düşülen 

4 474 — 

4 474 — 

Yatırım 

Eklenen 

450 

450 

D 





A - Cetveli 
(Genel Bütçeye Giren Dairelerin Harcamaları) 
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A — CETVELİ 

K u r u l u ş l a r 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Çevre Müsteşarlığı 
Danıştay 
Yargıtay 
Devlet istatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
AdaJet Bakanlığı 
Milıî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Sahil Güvenlik Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık ve iskân 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 

(Milyon TL.) 

305 309 
31 365 
86 882 
11 910 
848 743 
141 878 

26 570 223 
23 217 
23 699 
44 962 
69 713 

1 223 270 
391 629 
133 338 

1 526 657 
13 055 030 

996 916 
3 994 234 
1 844 453 

70 563 
801 312 

28 332 791 
14 943 536 

656 693 
4 433 762 
697 158 

2 106 700 
139 970 
274 985 
468 902 
756 053 
211 297 

105 217 150 





o» 
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A Ç I K L A M A 

VERGİ GELİRLERİ 
GELİRLERDEN ALINAN YERGİLER 
Gelir Vergisi 
Kurumlar Vergisi 
SERVETTEN ALINAN VERGİLER 
Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Veraset ve İntikal Vergisi 

MAL VE HİZMETLERDEN ALINAN VERGİLER 
Dahilde Alman Katma Değer Vergisi 
Ek Vergi 
Taşıt Alım Vergisi 
Akaryakıt Tüketim Vergisi 
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 
Damga Vergisi 
Harçlar 
Tapu Harçları 
Yargı Harçları 
Noter Harçları 

G 
Madde 

1 050 00 
175 00 
140 00 
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A Ç I K L A M A 

4 Pasaport ve Konsolosluk Harçları 
5 Trafik Harçları 
6 Diğer Harçlar 

DIŞ TİCARETTEN ALINAN VERGİLER 
Gümrük Vergisi 

1 Akaryakıt Dışındaki Maddelerden Alınan Gümrük 
Vergisi 

2 Akaryakıttan Alınan Gümrük Vergisi 
3 Tek ve Maktu Vergi 

ithalde Alınan Katma Değer Vergisi 
İthalat Damıga Resmi 

1 Akaryakıt Dışındaki Maddelerden İthalde Alman 
Damga Resmi 

2 Akaryakıttan İthalde Alınan Damga Resmi 
Ulaştırma Alt Yapıları Resmi 

1 Akaryakıt Dışındaki Maddelerden Alman Ulaştırma 
Alt Yapıları Resmi 

2 Akaryakıttan Alınan Ulaştırma Alt Yapıları Resmi 

G 
Madde 

120 0 
75 0 

270 0 

1 150 0 
15 0 
65 0 

1 995 0 
245 0 

760 0 
90 0 
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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 Fazlaları 
Devlet Payları 

1 Mükerrer Sigorta Şirketlerinden Alman 
2 Petrolden Devlet Hakkı 
3 Petrolden Devlet Hissesi 
4 Madenlerden Devlet Hakkı 

5 Oyun Kâğıdı Gelirleri 
Belli Giderler Karşılığı Gelirler 

1 Kambiyo Murakabesi Mukabilinde Cumhuriyet 
İMerkez Bankasından Alınan 

G 
Madde 

8 

5 
4 

265 0 
55 0 

1 
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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 İdare Gelirleri 

Taşınır Mallar Gelirleri 
1 Taşınır Mallar Satış Gelirleri 
2 Değerli Kâğıtlar Satış Gelirleri 

Hazine Portföyü ve İştirakleri Gelirleri 
1 İktisadî Devlet Teşekküllerinden Gelirler 
2 İştirakler Gelirleri 
3 Döner Sermayelerden Gelirler 
4 Diğer Cüzdan Gelirleri 

FAİZLER, TAVİZ ve İKRAZLARDAN GERİ 
ALINANLAR 
Faizler 
Tavizlerden Geri Alınanlar 
İkrazlardan Geri Alınanlar 

G 
Madde 

880 0 
300 0 

17 0 
140 0 

915 0 
35 0 

350 0 
3 0 
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R 

1 A Ç I K L A M A 

CEZALAR 
Para Cezalan 
Vergi ve Zam Cezaları 
Trafik Cezaları 
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 

G 
Madde 



R 
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A Ç I K L A M A 

Tarımsal İhracat Fonu 
Fonlardan Aktarılacak Miktar 

VERGİ GELİRLERİ 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 

ÖZEL GELİRLER ve FONLAR 
GENEL TOPLAM 

G 
Madde 



C - Cetveli 
(Devlet Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler) 
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Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

Kanun 
» 

» 
» 

27 .11 .1336 
14. 4.1341 

17. 2.1926 
22 . 2 .1926 

66 
618 

743 
748 

1925 VE DAHA EVVELKİ Y 
îstiklal Madalyası Kanunu. 
Limanlar Kanunu. 

1926 YILINA A 
Türk Kanunu Medenisi. (Değişiklik : 13. 
Envali Milliye ve Metnıkeden veya M 

lediyelere Satılabilecek Arazi ve Arsalar Hakk 
1. 3.1926 765 Türk Ceza Kanunu. (Değişiklikler: 29 

2305; 22.1.1983 - 2787; 22.9.1983 - 2891; 3. 
3369; 26.5.1988 - 3445; 14.2.1988 - 3506) 

Kabotaj Kanununun 5 inci maddesine 
Ziraat Vekâletine Merbut Bazı Mektep 

Kanun. (Değişik : 6.5.1960-7473) 
Islahı Hayvanat Kanunu. (Değişik : 17.5 
Sıcak ve Soğuk Maden Sularının istism 

nun. (Değişiklikler : 28.11.1933 - 2376; 14.6.1 

1927 YILINA A 
27. 1 . 1927 968 Millî Matbaa Tahsisatının Mütedavil S 
26. 5.1927 1050 Muhasebei Umûmiye Kanunu.. (Değiş 

5.11.1988-3483) 

» 
» 

» 
» 

20. 
20 . 

7 . 
10. 

4 .1926 
5.1926 

6.1926 
6.1926 

815 
867 

904 
927 
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Vergi, Resim ye Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

Kanun 21. 6.1927 

21 . 6.1927 

25. 6.1927 

22. 2 . 1930 

7 . 1 . 1 9 3 2 

9. 6.1932 

12. 6.1933 

14 . 6.1934 

1111 Askerlik Kanunu. (Değişiklikler: 20.3. 
3031; 1.12.1984 - 3081; 28.4.1987 - 3358; 25.10 

1117 Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma 
26,5.1988 - 3445) 

1160 Mükerrer Sigorta Hakkında Kanun. 

1930 YILINA AİT 
1567 Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakk 

(değişiklikler: 15.2.1954-6258; 8.3.1966-7 

1932 YILINA Aİ 
1918 Kaçaklığın Men ve Takibine Dair Kan 

17.1.1940-3777; 29.8.1956-6829; 1.9.1956-6 
11.6.1985-3217) 

2004 İcra ve İflas Kanunu. (Değişiklikler: 3 

1933 YILINA Aİ 
2308 Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan K 

nin Hazineye İntikali Hakkındaki Kanun. 

1934 YILINA Aİ 
2510 İskân Kanunu. 
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Verçi, 

Çeşidi 

Kanun 

» 

» 

» 

» 
» 

Nizamname 
Kanun 

» 

Resim ye Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Tarihi 

5 . 7.1934 

22 . 12.1934 

20 . 4.1936 

11 . 12 . 1936 

10. 2.1937 
5 . 5.1937 

2 . 6.1937 
•24. 12.1937 

20 . 6.1938 

Numarası 

2532 

2644 

2950 

3078 

3122 
3167 

2/6738 
3290 

3468 

Kanun 10. 7.1940 
30.12.1940 

3894 
3959 

Ö Z E 

Merinos Koyunları Yetiştirilmesi ve ts 
Hakkında Kanun. 

Tapu Kanunu. 

1936 YILINA Aİ 
Vakıf Mallarının Taksitle Satılması ve 

lanılması ve Emanetten idare Edilen Mülh 
Alınması Hakkında Kanun. 

Tuz Kanunu. (Değişiklikler : 13,2.1952 -

1937 YILINA Aİ 
Öğretici ve Teknik Filmler Hakkında Ka 
Kara Avcılığı Kanunu. 
Orman Nizamnamesi. 
Devlet Hesaplarında Liranın Esas ittihaz 

1938 YILINA Aİ 
Pul ve Kıymetli Kâğıtların Bayiler ve 

lara Satış Aidatı Verilmesine Dair Kanun. 

1940 YILINA Aİ 
Denizde Zapt ve Müsadere Kanunu. 
T. C. Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Teş 



Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanım 8. 5. 1942 4250 

» 10. 6.1946 4922 

» 25. 3.1948 5202 

» 8.7. 1948 5254 

» 3.6. 1949 5422 

» 10. 6.1949 5441 

» 18. 1 . 1950 5516 
» 2.3. 1950 5584 
» 15. 7.1950 5680 
» 15. 7.1950 5682 
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Ö Z E 

1942 YILINA Aİ 
İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kan 

9.4.1955 - 6552; 9.4.1955 - 6553; 22.6.1984 - 30 
1946 YILINA Aİ 

Denizde Can ve Mal Korunma Hakkında 

1948 YILINA Aİ 
Deniz ve Kıyılarda Görülecek Başıtroş M 

lerin Yok Edilmeleri Hakkında Kanun. 
Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Veri 

(Değişiklik : 10.7.1981 - 2488). 
1949 YILINA Aİ 

Kurumlar Vergisi Kanunu. (Değişiklik 
27.12.1980 - 2362; 5.1.1982 - 2573; 14.1.1984 -
31.3.1987 - 3332; 24.6.1987 3380; 5.11.1988 
20.6.1989-3571). 

Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında K 

1950 YILINA Aİ 
Bataklıkların Kurutulması ve Bundan E 
Posta Kanunu. 
Basın Kanunu. (Değişiklikler : 15.5.1979 
Pasaport Kanunu. (Değişiklikler : 27.2.1 
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Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 23. 

10. 

21. 

18. 
21. 

11. 
27. 
10. 
7. 

18. 

22. 

5. 

7. 

7. 

12. 
12. 

1. 
1 . 
2. 
3. 

5. 

6. 

.1951 

1953 

,1953 

. 1953 
1953 

.1954 
,1954 
1954 
, 1954 

,1955 

, 1956 

5775 

6136 

6183 

6200 
6207 

6219 
6237 
6245 
6326 

6570 

6747 

ö Z E 

1951 YILINA AİT 
Limanların İnşa, Tevsi, Islah ve Teçhizine 

1953 YILINA AİT 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 

(Değişiklikler : 22.6.1979 - 2249; 29.9.1980 - 23 
26.5.1988 - 3488) 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakk 
19.6.1963-251; 28.11.1980-2347; 8.2.1984-2 
10.12.1988-3505) 

Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü Teşk 
Avukatlar Yardımlaşma Kanunu. 

1954 YILINA AİT 
Türkiye Vakıflar Bankası TAO. Kanunu. 
Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun. 
Harcırah Kanunu. (Değişiklikler: 26.5.1 
Petrol Kanunu. (Değişiklikler : 13.5.1955 

1955 YILINA AtT 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun. 

22.1.1985-3151) 
1956 YILINA AtT 

Şeker Kanunu. (Değişiklik : 12.11.1960 -
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Vergi, Resim ye Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Tarihi Çeşidi 

Kanun 

Kanun 

13. 7.1956 

31 .8 .1956 

9 . 6.1958 

11 . 2.1959 
8. 6.1959 

21 .12.1959 

6. 5.1960 

10. 9.1960 

18. U .1960 

Numarası Ö Z E 

6802 Gider Vergileri Kanunu, (Değişiklikler 
19.4.1981 - 2447; 11.12.1985 - 3239) 

6831 Orman Kanunu. (Değişiklikler : 27.9.198 
11.11.1988-3493) 

1958 YILINA Aİ 
7126 Sivil Müdafaa Kanunu. (Değişiklik : 12. 

1959 YILINA Aİ 
7201 Tebligat Kanunu. (Değişiklik : 15.6.198 
7338 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu. (D 

11.12.1980-2353; 27.1.1982-2591; 27.4.1984 
5.11.1988-3482) 

7397 Sigorta Murakabe Kanunu. (Değişiklikl 

1960 YILINA A 
7471 T. C. Ordusu, Subay, Asker, Memur 

Dair Kanun. 
79 Millî Koruma Suçlarının Affına, Millî 

larının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler ihdasın 
(Değişiklikler : 27.5.1983 - 2831; 20.6.1989 - 3 

132 Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kan 



Vergi, Resim ye Diğer Gelirlerin 
DayanaBdan 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 2 . 1.1961 189 

» 6 1. 1961 193 

» 10. 1.1961 213 

» 1 2 . 1 . 1961 224 

Kararname 6.8.1962 6/763 

Kanun 23. 2 . 1963 197 

» 28. 2.1963 210 

— C/8 — 

Ö Z E 

1961 YILINA AİT 
Millî Savunma Bakanlığı İskân îhtiyaçla 

Kullanılan Gayrimenkullerin Lüzumu Kalma 
Hakkında Kanun. 

Gelir Vergisi Kanunu. (Değişiklikler: 28 
484; 28.12.1967-980; 12.7.1975-1922; 23,10 
2454; 5.1.1982-2574; 31.12.1988-2772; 14.1. 
3239; 11.11.1986-3319; 30.6.1987-3393; 10,1 

Vergi Usul Kanunu. (Değişiklikler: 28. 
2365; 5.5.1981-2455; 29.6.1982-2686; 22.1.1 
3094; 17.4.1985-3181; 4.6.1985-3210; 11.12 
10.12.1988-3505) 

Sağük Hİ22netierinin SosyaUeştirilmesi Hak 

1962 YILINA AİT 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 

1963 YILINA AİT 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, (peğişfl 

10.12.1988-3505) 
Değerli Kâğıtlar Kanunu. (Değişiklikler 

11.10.1985-3239) 
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Vergi, 

Çeşidi 

Kanun 

» 

Resini ye Diğer Gelirlerin. 
Dayanakları 

Tarihi Numarası 

5 . 7 . 1963 

11. 7.1963 

261 

269 

Ö Z E 

İhracatı Geliştirmek Amacıyla Vergilerle 
birlere Dair Kanun. 

Tahsis Edildikleri Gayelerde Kullanılma 
Harp Sefinelerinin Satılmasına Yetki Verilmesi H 
(Değişiklikler : 10.9.1977-2107; 3.10.1983-294 

1964 YILINA AtT 
1. 7.1964 488 Damga Vergisi Kanunu. (Değişiklikler: 

25.1.1981-2367; 18.10.1981-2535; 7.1.1982-2 
5.11.1988-3482; 10.12.1988-3505) 

2 7.1964 492 Harçlar Kanunu. (Değişiklikler: 1.6.1979 
2366; 22.3.1981 - 2430; 27.1.1982-2588; 13.4.1 
10.12.1988 - 3505) 

14. 7. 1964 500 Kıbrıs'a Gönderilecek, Türk Askerî Birli 
Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri H 
(Değişiklikler : 10.6.1975 -1908; 25.8.1977 - 210 

17. ' .1964 505 Sosyal Sigortalar Kanunu. (Değişiklikler 
9.7.1987-3395) 

1965 YILINA AİT 
14. 7.1965 557 Devlet Memurları Kanunu. (Değişiklikler 

29.11.1984-KHK/243; 24.12.1986 - KHK/265; 
328; 10.4.1989 -KHK/366) 
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Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Kanun 

20. 
29. 

2, 

12. 
20. 

27. 

ı . 
12. 

2, 

2. 
4. 

7, 

1966 
,1966 

.1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

717 
818 

827 

828 
854 

926 

23. 

31. 
29. 
30. 

1. 

1 

4. 
5, 

,1968 

.1969 

.1969 

.1969 

992 

1137 
1164 
1177 

Ö Z E 

1966 YILINA Aİ 
1965 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun 
1966 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun 

1967 YILINA Aİ 
Ulaştırma Alt Yapıları Resmî Kanunu. (R 

(Değişiklikler : 21.1.1982-2582; 20.6.1989-3 
İthalde Alınacak Damga Resmî Hakkınd 
Deniz İş Kanunu. (Değişiklikler: 23.10 

11.12.1982-2762) 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kan 
29.11.1984 - KHK/243; 24.12.1986 - KHK/265 
10.4.1989 - KHK/366) 

1968 YILINA Aİ 
1967 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun 

1969 YILINA Aİ 
Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklik Ya 
Arsa Ofisi Kanunu. (Değişik : 28.7.1981 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu. (Değiş 

3.6.1986 - 3291) 



— Cfll — 

Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çofkft Tarihi Numarası 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

Kanun 

14. 

29. 
29. 

29. 

10, 

22. 
13. 
25. 

5. 
9. 

19. 

1 . 

1 . 

7. 

7, 

8, 

3, 
5, 
8 

2 
3 

7 

1970 

,1970 

1970 

1970 

.1970 

.1971 

.1971 

.1971 

. 1972 

.1972 

.1972 

1211 

1216 

1318 

1319 

7/1101 

1380 
1402 
1475 

1512 
1571 

1615 

Ö Z E 

1970 YILINA AİT 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası K 

3.6.1986 - 3291) 
1969 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun. 

Finansman Kanunu. (Taşıt Alım Vergisi) 
26.3.1981-2433; 6.12.1984-3089; 31.3.1988-3 

Emlak Vergisi Kanunu. (Değişiklikler: 
10.9.1977-2104; 11.12.1980-2350; 18.10.1981 
11.12.1985-3239) 

Tüfk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 

1971 YILINA AİT 
Su Ürünleri Kanunu. (Değişik : 28.5.1986 
Sıkıyönetim Kanunu. (Değişik : 19.9.1980 
İş Kanunu. (Değişiklikler: 12.7.1975-19 

11.11.1988-3493) 

1972 YILINA AİT 
Noterlik Kanunu. 
Bazı Tekel Maddeleri Fiyatlarına Yapıla 

Merkez Bankasında Açılacak Bir Deprem Fon 
Gümrük Kanunu. (Değişiklikler : 27.2.1981 



Vergi, Resim ye Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 18. 5.1973 1719 

Kararname 1 10.1973 7/7202 

» 19. i . 1974 7/7699 

» 1 . 3.1974 7/7877 

» 29 . 8.1974 7/8810 

Kanun 7 7.1975 1917 

» 29 . 8.1972 2108 

X.H.K. 28 - 9 1979 31 

Ö Z E 

1973 YILINA A 
Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cu 

lerinden Çifte Vergilendirmenin Önlenmesin 
sine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uyg 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkınd 

1974 YILINA A 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hak 

Petrolle İlgili Faaliyetleri Düzenleme Fonu K 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkı 

Destekleme Fonu Kurulması) 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkınd 

1975 YILINA A 
Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krall 

den Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine v 
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun B 

1977 YILINA A 
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Y 

1979 YILINA A 
237 Sayılı Taşıt Kanununun Değişik 

rilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararn 
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Vergi, Resim ye Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Kararname 
Kanun 

7.11 . 1979 

21 . 1 .1980 
23 . 9.1980 

2253 

» 

» 

» 
» 
» 
» 

5 

20. 

1 
26. 
30. 
21 . 

2.1981 

3.1981 

4.1981 
5. 1981 
7.1981 
8 .1981 

11 9.1981 

» 
» 
» 

16.10.1981 
4.11 .1981 
6.11 .1981 

Ö Z E 

Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Göre 
Kanun. 

1980 YILINA AİT 
5/167 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 
2302 Atatürk'ün Doğumunun 100 üncü Yılının 

Kurulması» Hakkında Kanun. 

1981 YILINA At 
2380 Belediyelere ve ti Özel İdarelerine Gene 

Hakkında Kanun. (Değişiklikler : 15.5.1984 - 3 
2431 Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında K 

5.1.1982-2571) 
2443 Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hak 
2464 Belediye Gelirleri Kanunu. (Değişiklikle 
2499 Sermaye Piyasası Kanunu. 
2514 Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmet 

2521 Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, N 
pımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair 

2533 Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanun. 
2547 Yükseköğretim Kanunu. (Değişiklik : 17. 
2548 Gemi Sağlık Resmi Kanunu. (Değişiklik 
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Vergi, Resim ye Diğer Gelirlerin 
Dayanandan 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z B 

1982 YILINA Aİ 
14. 1.1982 35 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Banke 

(Değişiklikler : 24.2.1982 - KHK/37; 21.7.19 
14. 1 1982 2581 Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi 

kında Kanun. 
16 . 3 .1982 2634 Turizmi Teşvik Kanunu. 
16 ? .1982 2636 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ban 

Eğitim ve Öğretim İşbirliği Anlaşmasının O 
Kanun. 

16. 3 .1982 2637 Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap C 
Menfaatlerinin Tazminine İlişkin 4 Haziran 
laşmanın Onaylanmasınm Uygun Bulunduğun 

20 . 5 .1982 2674 Karasuları Kanunu. 
11 . 8 .1982 2698 Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları 

1983 YILINA Aİ 
22 . 2 .1983 2801 Bazı Kamu Alacaklarının Özel Uzlaşma 

5 . 4 . 1 9 8 3 2813 Telsiz Kanunu. 
18 . 6 .1983 2845 Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuru 

Kanun. 
9 . 8 . 1 9 8 3 2872 Çevre Kanunu. (Değişiklikler : 19,6.1986 
9 . 8.1983 2873 Millî Parklar Kanunu. 

K.H.K. 

Kanun 

» 
» 

Kanun 



Vergi, Resim ye Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çcfidi Tarihi Numarası 

Kanun 
» 

K.H.K. 
» 

Kanun 
» 

» 

» 
» 
» 
» 

» 

1 1 . 8.1983 
8 . 9.1983 
6 . 1 0 . 1983 
6 .10 .1983 

6 .10 .1983 
6.1G.1983 

13.10.1983 

14.10.1983 
17.10.1983 
17.10.1983 
17.10.1983 

22 .10 .1983 

2876 
2886 

90 
91 

2908 
2911 

2918 

2920 
2924 
2925 
2926 

2930 

Kanun 
» 
» 
» 

22 . 10 .1983 
27 10. 1983 

3 .11 .1983 
8 .11 .1983 

2432 
2935 
2937 
2941 
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ö Z E 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuru 
Devlet İhale Kanunu. 
Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun 
Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Ka 
Dernekler Kanunu. 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu. 

Karayolları Trafik Kanunu. (Değişiklik 
330; 11.11.1988 - 3493; 28.4.1989 - 3538) 

Türk Sivil Havacılık Kanunu. 
Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Dest 
Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu. 
Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalı 

(Değişiklik : 11.11.1988-3493) 
Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap 

30.12.1978 Tarihinde İmzalanan Türk - Liby 
Kurulmasına Dair Anlaşma ile Ortak Deniz 
Eklenmesine İlişkin Mektupların Uygun Bulun 

Türkçeden Başka Dillerde Yapılacak Yayı 
Olağanüstü Hal Kanunu. (Değişiklik : 21. 
Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihb 
Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu. 
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Resim ye Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Tarihi 

8 . 1 1 . 1983 
11 .11.1983 
19. 11 .1983 
22.11 .1983 

8 . 2 . 1984 
15. 2.1984 

8. 2.1984 

8 3 . 1984 

Numarası 

2942 
2946 
2957 
2960 

2974 
2976 
2978 

2981 

1984 2982 

17. 

17. 
24 . 

20 . 

1 

3 , 
5 . 

6. 

.1984 

. 1985 

. 1984 

. 1984 

2983 

2985 
3007 

3016 

Ö Z E 

Kamulaştırma Kanunu. 
Kamu Konutları Kanunu. 
Bazı Askerî Hastanelere Döner Sermaye 
Boğaziçi Kanunu. 

1984 YILINA A 
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında K 
Ücretlilere Vergi İadesi Hakkında Kan 

11.12.1985 - 3239) 
İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykı 

6785 Sayılı imar Kanunun Bir Maddesinin 
(Değişiklikler : 7.6.1986-3290; 26.5.1987-33 

Konut İnşaatında ve Kalkınmada Önc 
Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları T 
(Değişiklik : 30.6.1982-3393) 

Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırım 
(Değişiklik : 3.6.1986-3291) 

Toplu Konut Kanunu. (Değişiklikler: 
Gümrük Mevzuatına Göre Tasfiye Ed 

Kanunu. 
20.7.1966 Tarihli ve 775 Sayılı Geceko 

tirilmesine Dair Kanun. 



C/17 — 

Vergi, Resim ye Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

Kanun 

Kanun 

» 

» 

» 
» 
» 

» 

» 

» 

9 . 

9 . 

28 . 

28 . 

9 . 
16. 
16. 

16. 

21 . 

2 . 

7.1984 

7 . 1984 

7.1984 

7 . 1984 

10.1984 
10. 1984 
10. 1984 

. 10. t984 

.10 . 1984 

.11.1984 

3030 

3032 

3035 

3040 

3046 
3053 
3054 

3055 

3060 

3065 

Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hak 
nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun. 

22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Par 
Bent ve Aynı Kanuna Bir Ek Madde ile Bir G 

8.6.1965 Tarihli ve 625 Sayılı Özel Öğreti 
lerinin Değiştirilmesi, Geçici Bir Maddesinin 
Hakkında Kanun. 

29.4.1959 Tarihli ve 7258 Sayılı Futbol M 
tibi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin D 
Madde Eklenmesine Dair Kanun. 

Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları H 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı v 

ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesapların 
netçi Üyenin Ödeneği Hakkında Kanun. 

Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenekler 
nek ve Yollukları Hakkında Kanun, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriye 
lak ve Emlak Haklarına Dair Sözleşmenin O 
kında Kanun. 

Katma Değer Vergisi Kanunu. (Değişikli 
11.11.1986-3316; 31.3.1987-3336; 30.6.1987-



Vergi, Resim ye Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 6.11.1984 3066 

» 20.11.1984 3074 

» 1.12. 1984 3082 

» 1.12.1984 3083 
» 15. 12.1984 3091 
» 19.12. 1984 3092 

Kanun 15.12.1984 3093 
» 19.12. 1984 3095 
» 19.12. 1984 3096 

» 15.12.1984 3100 

» 27. 3.1985 3172 

11 . 4 . 1985 3177 

- C, 18 — 

Ö Z E 

19.2.1947 Tarihli ve 5016 Sayılı Mille 
ve Kalkınma Bankasına Katılmak için Hü 
Değişik 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hak 

Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu. ( 
20.6.1989-3571) 

Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hall 
Teşebbüslerin Devletleştirilmesi Usul ve Esas 

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenm 
Taşınmaz Mal Zilliyetliğine Yapılan T 
Çay Kanunu. 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu G 
Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 
Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki 

Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi H 
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin 

Mecburiyeti Hakkında Kanun. 
1985 YILINA A 

Uluslararası Demiryolu Taşımalarına 
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun. 

15.5.1959 Tarihli ve 7269 Sayılı Umum 
nacak Tedbirler ile Yapılan Yardımlara D 
mesi ve Bu Kanuna 4 Geçici Madde Eklenm 



Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

ÇevA Tarihi Numarası 

Kanun 
» 

» 
» 

» 

» 
» 

25.. 
8. 

9. 
22. 

7. 

15. 
11 . 

4.1985 
5.1985 

5.1985 
5.1985 

6.1985 

6.1985 

6.1985 

3182 
3186 

3194 
3202 

3212 

3213 

3215 

» 15. 6.1985 3218 

» 25. 6. 1985 3225 

Kanun 28. 6. 1985 3226 
» 25. 6. 1985 3228 

— c/19 — 

Ö Z E 

Bankalar Kanunu. (Değişiklikler: 3,6.1986 
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin 

de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
İmar Kanunu. 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün T 

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve H 

Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurtdışı v 
tim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanun 

Maden Kanunu. 

2 Temmuz 1953 Tarih ve 6095 Sayılı Ku 
terek Enfrastrüktür Programı Gereğince Türk 
Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 

Serbest Bölgeler Kanunu. 

Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz 
Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve işl 

Finansal Kiralama Kanunu. 
Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriy 

lığından Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilendir 
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun. 



— C/20 — 

Resim ye Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Tarihi Numarası 

25 . 6.1985 

28. 6.1985 

13. 11 .1985 

3229 

J23Ü 

3238 

7. 
23. 
26. 

4. 

8. 

2. 
7. 
2. 

3. 

3. 

. 1986 
1986 
1986 

. 1986 

.1986 

3257 
3259 
3263 

3264 

3265 

Ö Z E 

Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhu 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme v 
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğun 

Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Ta 
ne Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Ben 

Savunma Sanayii Geliştirme ve Deste 
11 Temmuz 1939 Tarih ve 3670 Sayıh M 
Maddesi ile 25 Ekim 1984 Tarih ve 3065 S 
Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın 
20.6.1989 - 3571) 

1986 YILINA A 
Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanun 
İslam Kalkınma Bankasına Vergi Mua 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ha 

vet Üzerinden Alınan Vergilerden Çifte V 
susları Düzenleme Anlaşmasının Onaylanm 

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Alma 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergil 
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhur 
Tarihli Hampetrol Boru Hattı Anlaşmasın 
Bulunduğuna Dair Kanun. 



— C/21 

Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 
» 

» 
» 

K anun 
» 

25. 
13. 

16. 
3. 
14. 
20. 

3.1986 
5. 1986 

5.1986 
6.1986 
6. 1986 
6.1986 

3269 
3283 

3285 
3292 
3294 
3297 

» 
» 

K.H.K. 

Kanun 

19. 
19. 
19. 
25. 

31 . 

6.1986 
6.1986 
6.1986 
5.1986 

3.1987 

3298 
3303 
3308 
258 

3332 

Ö Z E 

Uzman Erbaş Kanunu. 
Bazı Kanunlarla Tanınmış Olan Gümrü 

Kanun. 
Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu. 
Vatanî Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağla 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Te 
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanu 

nunun, 1606 Sayılı Türkiye Kızılay Derneği 
Esirgeme Kurumunun Bazı Vergilerden, Büt 
sına Dair Kanunun, 2767 Sayılı Sıtma ve F 
lerinde Değişiklik Yapılması ile 1118 Sayılı 
nun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanu 

Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun. 
Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Mall 
Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Personelin 

münde Kararname. 
1987 YILINA Aİ 

Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayeni 
yi Düzenlemede Alınacak Tedbirler ile 542 
Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3182 Sayılı B 
Hakkında Kanun. 



Vergi, Resim ye Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

K.H.K. 

9. 

15, 
18. 

26. 

28. 
17. 

24. 

25. 

24 

25. 
9. 
14 

4. 

5. 
5. 

5. 

5. 
6. 

6 

6 

6 

6 
7 

, 7 

1987 

1987 
1987 

1987 

.1987 

.1987 

.1987 

.1987 

.1987 

. 1987 

. 1987 

.1987 

3346 

3359 
3361 

3364 

3376 
3378 

3380 

3385 

3386 

3388 
3402 
285 

— C/22 — 

Ö Z E 

Kamu iktisadî Teşebbüsleri ile Fonların 
lenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu. 
7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Türkiye 

Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici 4 ün 
Hakkmda Kanun. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhu 
Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ö 
gun Bulunduğuna Dair Kanun.' 

Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sun 
Doğalgazın Kullanımı Hakkında Bazı 

Kanun. 
Tarımın Teşviki ve Çiftçinin Desteklen 

5422 Saydı Kurumlar Vergisi Kanununda D 
Küçük Sanayi Bölgeleri içinde Devletç 

lerinin Mülkiyetinin Devredilmesi Hakkmda K 
2863 Sayıh Kültür ve Tabiat Varlıkların 

Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler E 
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme V 
Kadastro Kanunu. 
Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası H 

(Değişiklik : 27.7.1978-KHK/287) 



— C/23 — 

Vergi, Resim ye Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Kanun 
» 

» 

23 .10 1987 

3 . 2 . 1988 
18 , 3.1988 

3 1 . 3 . 1988 

293 

3406 
3417 

3418 

1 . 6.1988 

1 6.1988 

1 6.1988 

3456 

3457 

3458 

Ö Z E 

29.3.1984 Tarihli ve 2992 Sayılı, 13.5,19 
rihli ve 2247 Sayılı Kanunların Bazı Madde 

1988 YILINA AİT 
Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının S 
Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi 

Dair Kanun. 
Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetl 

yakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 197 Sayılı M 
yılı Finansman Kanunu, 193 Saydı Gelir Ve 
nunu, 6183 Saydı Amme Alacaklarının Tah 
Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması ve 
sine Dair Kanun. (Değişüc : 24.5.1989 - 3558) 

" Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Sosy 
vet Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Verg 
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ön 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu 

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britany 
sında Gelir ve Sermaye Değer Artış Kazan 
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının On 
Kanun. 



Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 1 . 6 . 1988 3459 

» 4 . 6 . 1988 3454 
K.H.K. 6. 6.1988 320 

Kanun 7 . 6 . 1988 3461 
K.H.K. 12. 9.1988 342 

Kanun 16.10.1988 3480 

» 17.11.1988 3498 

» 17.11.1988 3499 

» 17.11.1988 3500 

— C/24 — 

Ö Z E 

Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krall 
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve V 
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna D 

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonu Ku 
Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 

Hükmünde Kararname. 
Türkiye Futbol Federasyonunun Kurulu 
926 Sayıh Türk Silahlı Kuvvetleri Pers 

Eğitim ve Öğretim Tazminatı ödenmesi H 
tüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Ha 
rarnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanu 

Malûller ile Şehit Dul ve Yetimlerine 
lerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Filandiya Cum 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme A 
lunduğuna Dair Kanun, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallı 
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaş 
na Dair Kanun. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs 
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmey 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun. 



Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Jvanun 14. 12.1988 3509 

Kanun 

21 . 
21 . 

28. 

27. 
13. 

1 . 

17. 
20. 

1 . 

1 . 
1 . 

2 . 

::. 
h . 

• / . 

4, 
4, 

5 

1989 
1989 

1989 

1989 
.1989 

1989 

.1990 

.1990 

.1990 

3516 
3517 

3523 

3561 
3568 

3577 

3621 
3624 

3627 

4 . 5 1990 3628 

— C/25 — 

Ö Z E 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhu 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anl 
duğuna Dair Kanun. 

1989 YILINA AtT 
Ölçüler ve Ayar Kanunu. 
Radyo ve Televizyon Verici İstasyonlar 

Genel Müdürlüğü Tarafından Kurulması ve 
lik Yapılması Hakkında Kanun. 

852 Sayılı Başbakanlık Basımevi Döner 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine D 

Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmes 
Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebe 

şavirlik Kanunu. 
ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Ha 

1990 YILINA AİT 
Kıyı Kanunu. 
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirm 

rulması Hakkında Kanun. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabist 

Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetle 
lıklı Muafiyet Anlaşmasının Onaylanmasının 

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet v 



Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 8. 5.1990 3633 

._. c/26 — 

Ö Z E 

Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı 
lerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşm 
ğuna Dair Kanun. 

DİĞER 
a) Tevziattan İstirdat : 
Tevzien verilecek mebaliğden istirdat, 

Ziraat Kanunları ve diğer hususî kanunlar 
istirdat, irade ve kanunlara müsteniden vey 
naen akdolunan her nevi imtiyaz mukavele 
data mütealik hükümleri. 

b) Kaldırılmış Vergiler Artıkları : 

Muhtelif tarihlerde lağvedilmiş veya hü 
melerin mer'i bulundukları senelerde tahakk 
lere tevkif an yeniden tahakkuk edecek bilim 
bedelleri ve Zamları ve Cezaları bakayası. 

c) Para Cezaları : 
Umumî ve Hususî Bilcümle Kanunlara 

me ve sair mevzuatın para cezası alınmasını t 
d) Tazminatlar : 
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Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Tarihi Numarası Ö Z E 

Umumî ve Hususî Bilcümle Kanunlar 
cezası alınmasına tazammum eden hükümle 
nameler gereğince Devlet namına okutulan 
memeleri sebebiyle alınacak tazminata dair h 

e) Faizler : 
Hazine portfüyü geliri ile bankalar nez 

ne tahakkuk eden faizler ve akçe farkları 
hasıl olan gelirler. 

f) Bu cetvellerde herhangi bir şekilde 
Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Kar 
vesair mevzuat ile ikili ve çok taraflı her 
tahsiline ilişkin hükümleri. 





C-Cetveli 
m 

(Vatanî Hizmet Aylıkları) 





A) 15.12.1948 tarihli ve 5269 sayılı, 18.7.1951 tarihli ve 5814 
sayılı Kanunlar Gereğince Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağla
nan Sivas Kongresince Seçilen Temsil Heyeti Üyeleriyle T. B. M. M. 
Birinci Dönem Milletvekilleri. 

Aylık sahiplerinin isimleri Gösterge 

Raif Dinç Eşi Fatma Behiye Dinç 550 
Raif Dinç Kızı Nebile Dinç 400 
Raif Dinç Kızı H. İffet Dinç 400 
ihsan Hamit Tiğrel (Diyarbakır Üyesi) Kızı Melek Ök-
tem 400 
Ömer Mümtaz tmamoğlu Kızı İnayet îmamoğlu 400 
Ömer Mümtaz Îmamoğlu Kızı Firdevs Ürkün 400 
Kastamonu Milletvekili Sabri Dura Kızı Reyhan Oko 400 
Ankara Milletvekili Hilmi Çayırhoğlu Kızı E. Fahriye 
Özaka 400 
Burdur Milletvekili Veli Saltıkgil Kızı İnci Saltıkgil 400 
Gaziantep Milletvekili Mehmet Yasin Kutluğ Kızı S. Mu
zaffer Gökçe 400 
Gaziantep Milletvekili Mehmet Yasin Kutluğ Kızı Ülker 
Kutluğ 400 
Lazistan Milletvekili Osman Nuri özgen Kızı Saadet 
Tonak 400 
Adana Milletvekili Eşref Akman Kızı Enise Raynuk 400 
Erzincan Milletvekili Hüseyin Aksu Eşi Zehra Aksu 550 

Ç / 3 -

Aylık sahiplerinin 

Erzincan Milletvekili H 
Siverek Milletvekili Ab 
B. Saadet Ensari 
Batum Milletvekili Ahm 
Kayseri Milletvekili Osm 
Canik Milletvekili Emin 
Elaziğ Milletvekili Hüse 
Elaziğ Milletvekili Hüse 
Menteşe Milletvekili Eth 
Arslanlı 

Menteşe Milletvekili Eth 
Sinop Milletvekili Hakk 
Ulukan 
Bitlis Milletvekili Hüse 
viye Orakçıoğlu 

Gümüşhane Milletvekili 
Darman 
Kayseri Milletvekili Ri 
kimseli 
Adana Milletvekili Dam 
Adana Milletvekili Dam 
Şarkikarahisar Milletvek 
Şarkikarahisar Milletvek 



Aylık sahiplerinin isimleri Gösterge 

Oltu Milletvekili Yasin Haşimoğlu 700 
Mersin Milletvekili Tevfik Gençtürk Kızı Hidayet İn-
ceoğlu 400 
Muş Milletvekili İlyas Sami Kızı Behice Boduroğlu 400 
Aydın Milletvekili Sadık Ünver Kızı Nazire Sultanoğlu 400 
Aydın Milletvekili Sadık Ünver Kızı Saadet Sultanoğlu 400 
Kütahya Milletvekili Ragıp Soysal Kızı Atika Akar 400 
Elazığ Milletvekili Naci Karaali Kızı Enise Karaali 400 
Bingöl (Genç) Milletvekili Hamdi Yılmaz Kızı Suphiye 
Erdemli 400 
Bingöl (Genç) Milletvekili Hamdi Yılmaz Kızı Azize Boz-
gen (Yılmaz) 400 
Bingöl (Genç) Milletvekili Hamdi Yılmaz Kızı Fikriye 
Akay 400 

Ankara Milletvekili Şakir Kinci Kızı Nadiye Çubukçu 400 
Sivas Milletvekili Emir Paşa Eşi Fatma Maraşan 550 
Malatya Milletvekili Hacı Bedir Kızı Bedriye Turanlı- 400 
Malatya Milletvekili Hacı Bedir Kızı Fidan Turanlı 400 
Sinop Milletvekili Abdullah Karabina Kızı Ziynet Kula 400 
Malatya Milletvekili Lütfullah Yetkin Kızı Makbule Yet
kin 400 

Kastamonu Milletvekili Yusuf Kemal Tengirşenk Kızı 
Ülker Tengirşenk 400 

Aylık sahiplerin 

Cebelibereket Milletvek 
Karasi Milletvekili Abd 
Siirt Milletvekili Necm 
Denizli Milletvekili Yu 
zıhşık ' 
İzmit Milletvekili Haf 
Tezemir 
Saruhan Milletvekili tb 
Yiğit 
Diyarbakır Milletvekil 
Kürkçü 
Diyarbakır Milletvekili 
Tüçtüre 
Mersin Milletvekili Fa 
nisa İnsel 
Erzurum Milletvekili M 
Yeşiloğlu 
Van Milletvekili H. H 
Van Milletvekili H. H 
Antalya Milletvekili H 
Sürenkök 
İsparta Milletvekili İ. 
Gümüşhane Milletvekil 
lahat Üçüncü 



Aylık sahiplerinin isimleri Gösterge 

Canik Milletvekili Mehmet Nafiz Özalp Eşi Kadriye 
Özalp 550 
Ergani Milletvekili İbrahim Hakkı Akgün Kızı Nesligör 
Akgün 400 
Ergani Milletvekili İbrahim Hakkı Akgün Kızı Mühübe 
Akgün 400 
Niğde Milletvekili Hakkı Sutekin Eşi Hatice Sutekin 550 
Niğde Milletvekili Hakkı Sutekin Kızı Sadiye Yazgan 400 
Niğde Milletvekili Hakkı Sutekin Kızı M. Muazzez Ka
ragülle 400 

Niğde Milletvekili Mustafa Ragıp Soylu Kızı Vuslat Suel 400 
Niğde Milletvekili Mustafa Ragıp Soylu Kızı Bedia Şa-
henk 400 
Saruhan Milletvekili Avni Paşa Kızı F. Bedia Vardar 400 
Balıkesir Milletvekili Mehmet Vehbi Bolak Kızı H. Edi
be Alpan 400 

Siirt Milletvekili Kadri Oktay Kızı Bahriye Soydan 400 
Siirt Milletvekili Kadri Oktay Kızı Cavide Yasa 400 
Siirt Milletvekili Kadri Oktay Kızı Beşire Kalkan 400 
Erzincan Milletvekili Mehmet Tevfik Kütükbaşı Kızı 
Makbule Şahsuvar 400 
Amasya Milletvekili Mehmet Ragıp Topala Kızı K. Veli
ye Topala 400 

Aylık sahiplerin 

Amasya Milletvekili M 
Gün 
İsparta Milletvekili İbr 
Aydemir 
Canik Milletvekili Ahm 
Savucu 

Lazistan Milletvekili M 
Mesure Memişoğlu 
Siirt Milletvekili Nuri 
Kayseri Milletvekili M 
Çınar 
Kayseri Milletvekili M 
Bıçakçı 

Muş Milletvekili Rıza K 
Burdur Milletvekili Şev 
Bolu Milletvekili Cevat 
Bolu Milletvekili Cevat 
Siirt Milletvekili Musta 
Siirt Milletvekili Musta 
Cebelibereket Milletve 
M. Azize Turgay 
Cebelibereket Milletve 
F. Azize Öztekin 



Aylık sahiplerinin isimleri Gösterge 

Cebelibereket Milletvekili Asım Celalettin Öztekin Kızı 
N. Azize Öztekin 400 
İsparta Milletvekili Tahir Kucur Kızı Tuna Kucur 400 
İsparta Milletvekili Tahir Kucur Kızı F. Türkân Kaya 400 
İsparta Milletvekili Tahir Kucur Kızı H. Gülten Şaklar 400 
Beyazıt Milletvekili Mehmet Atıf Beyazıt Kızı Melike 
Dönmez 400 

Karesi Milletvekili İbrahim Cevdet Kızı Zarife Sarıbeyler 400 
Gaziantep Milletvekili Ragıp Yoğun Kızı Fethiye Yoğun 400 
Şarkikarahisar Milletvekili Memduh Necdet Erberk Eşi 
Hatice Erberk 550 
Şarkikarahisar Milletvekili Memduh Necdet Erberk Kızı 
Ülker Kılıç 400 
Şarkikarahisar Milletvekili Memduh Necdet Erberk Kızı 
Suna Kor 400 
Sinop Milletvekili Mehmet Şerif Kızı Nimet Nefise Kay
han 400 

Kozan Milletvekili Hüseyin Çelik Kızı Güzide Koksal 400 
Kozan Milletvekili Hüseyin Çelik Kızı Sebabat Türktan 400 
Siirt Milletvekili Salih Atalay Kızı Şükriye Ekin 400 
Bursa Milletvekili Necati Kumla Kızı Şükriye Kumla 400 
Bursa Milletvekili Necati Kumla Kızı Vasfiye Kumla 400 
Bursa Milletvekili Şevket Akdağ Eşi Emine Akdağ 550 

Aylık sahiplerin 

izmir Milletvekili Tahir 
Sivas Milletvekili Yusu 
fiye Basara 
Kırşehir Milletvekili M 
tekin 
Kastamonu Milletvekili 
Erdemir 
Diyarbakır Milletvekili 
cioğlu 
Afyon Milletvekili Hul 
luoğlu 

Gümüşhane Milletveki 
İçel Milletvekili Hayda 
Niğde Milletvekili Mus 
İstanbul Milletvekili H 
Kuyaş 
İstanbul Milletvekili H 
Davran 

İzmir Milletvekili Rafe 
Gümüşhane Milletveki 
Safiye Murathan 
Gümüşhane Milletveki 
Saadet Mısırlıoğlu 



Aylık sahiplerinin isimleri Gösterge 

Gümüşhane Milletvekili İbrahim Ruşen Murathan Kızı 
S. Türkân Lara 400 
Bolu Milletvekili Fuat Umay Kızı Esin Umay 400 
Mardin Milletvekili Mehmet Necip Güven Kızı Mükrime 
Beşkardeş 400 
Mardin Milletvekili Mehmet Necip Güven Kızı Makbule 
Mutlu 400 
İçel Milletvekili Mehmet Sami Arkan Eşi F. Talia Arkan 550 
Burdur Milletvekili Halil Kızı Naile Araş 400 
Bitlis Milletvekili Şaban Vehbi Öztekin Kızı Saime Ge-
beloğlu 400 

Adana Milletvekili Zekâi Apaydın Kızı Leyla Yerdel 400 
Erzincan Milletvekili Mehmet Emin Lekili Kızı S. Me-
laike Özkutlu 400 
Erzincan Milletvekili Mehmet Emin Lekili Kızı M. Tül-
mülk Lekili 400 
Bursa Milletvekili Emin Erkul Seyitoğlu Kızı F. Hürrem 
Erkul Seyitoğlu 400 

Van Milletvekili Hakkı Ungan Kızı Ayten Ungan 400 
Van Milletvekili Hakkı Ungan Kızı Zühtüye Ungan 400 
Van Milletvekili Hakkı Ungan Kızı Habibe Ungan 400 
Bitlis Milletvekili Arif Hikmet Özdemir Kızı Saliha Öz-
=demir 400 

Aylık sahipler 

Sanman Milletvekili 
istanbul Milletvekili 
yar 
Muş Milletvekili Osm 
Sivas Milletvekili M 
Sivas Milletvekili M 
İçel Milletvekili Ali 
Van Milletvekili H. 
Kayseri Milletvekili 
Nebile Canka 
Afyon Milletvekili Ş 
Burdur Milletvekili İ 
nül Soysallıoğlu 
Yozgat Milletvekili S 
Aydın Milletvekili M 
cioğlu 
Kars Milletvekili Kâ 
Mardin Milletvekili 
Mardin Milletvekili 
Karesi Milletvekili H 
Çorum Milletvekili A 
Çorum Milletvekili 
Otlu Milletvekili Rü 
aslan 



Aylık sahiplerinin isimleri Gösterge 

Istaıibul Milletvekili Ahmet Mazhar Âkifoğlu Eşi Cani
de Nazife Âkifoğlu 550 
istanbul Milletvekili Ahmet Mazhar Âkifoğlu Kızı N. Öz
lem Âkifoğlu - 400 
Batum Milletvekili Ali Rıza Acara Eşi Asiye Acara 550 
Yozgat Milletvekili _ Yusuf Bahri Tatlıoğlu Kızı Fatma 
Tathoğlu (Süray) 400 
Mersin Milletvekili Mustafa Fikri Kızı A. Zerrin Arıkoğlu 400 
Mersin Milletvekili Mustafa Fikri Kızı Ülker Alkaya 400 
Malatya Milletvekili Hüseyin Sıtkı Gür Kızı Nuriye İdil 400 
Amasya Milletvekili Asım Sirel Kızı Z. Zübeyde Elli 400 
Burdur Milletvekili Mehmet Akif Ersoy Kızı Suat Ersoy 400 
Bursa Milletvekili Mustafa Fehmi Gerçeker Kışı Esma 
Yalvaç 400 
Bursa Milletvekili Mustafa Fehmi Gerçeker Kızı A. 
Hesna Akman 400 
Bursa Milletvekili Mustafa Fehmi Gerçeker Kızı Meliha 
Çetinkaya 400 

Aylık sahiplerinin 

Kırşehir Milletvekili Ahm 
İzmir Milletvekili Hasan 
rakçıoğlu 

Ergani Milletvekili Mahm 
Gümüşane Milletvekili Zi 
Milletvekili Rüştü Bulduk 
Çankırı Milletvekili Meh 
tice Çivitçioğlu 

Çankırı Milletvekili Meh 
Emine Sipahi 

Elazığ Milletvekili Must 
Ökten Tekin 

Canik Milletvekili Şükrü 
Sivas Milletvekili Rasim 
Şanlıurfa Milletvekili Sal 
Milletvekili Şemsettin Ba 



B) 15.10.1338 tarihli ve 271 saydı, 13.4.1340 tarihli ve 480, 
481 sayılı, 11.11,1340 tarihli ve 518'» sayılı, 19.10.1938 tarihli ve 
275 sayılı, 20.5.1955 tarihli 6576 sayılı, 5.12.1956 tarihli ve 6855, 
6856, 6857 sayılı, 15.7.1960 tarihli ve 22 sayılı, 29.7.1960 tarihli ve 
41 sayılı, 7.9.1961 tarihli ve 371 sayılı, 6.3.1962 tarihli ve 41 sayılı, 
15.7.1965 tarihli ve 675 sayılı, 22.5.1967 tarihli ve 870 sayılı, 5.7.1968 
tarihli ve 1062 sayılı, 13.4.1972 tarihli ve 1580 saydı, 24.2.1976 ta
rihli ve 1936 saydı, 11.8.1977 tarihli ve 2096, 2097 sayılı, 23.1,1981 
tarihli ve 2378 sayılı, 3.6.1983 tarihli ve 2837 saydı, 8.9.1983 tarihli 
ve 2883, 2884 sayılı, 24.4.1984 tarihli ve 2998 sayılı, 1.5.1985 tarihli 
ve 3187 saydı, 11.2.1986 tarihli ve 3258 saydı, 16.4.1986 tarihli ve 
3275 sayılı özel kanunlara göre vatanî hizmet tertibinden ayldc bağ
lananlar. 

Ayldc sahiplerinin isimleri 

Boğazlıyan Kaymakamı» Kemal Kızı Müşerref Güren 

Halü İbrahim Kızı Necibe İlvan 

Adil Kızı İffet Meral 

Ziya Gökalp Kızı Hürriyet Gökalp 
Yahya Kaptan Kızı Fikriye Gürsel 

Yahya Kaptan Kızı Muzaffer Örencik 

Mehmet Akman Eşi Satı Akman 

Hüseyin Aydın Kızı Müveddet Aydın 

Gösterge 

400 

400 
400 

400 

400 

400 
550 

400 

Aylık sahiple 

Yunus Karlıova Eşi 
Harun Atay Eşi Naf 
Harun Atay Kızı F 
Nurettin Yeniay Kız 
Nurettin Yeniay Kız 
Şevket Kurt 

Hüseyin Onur 
Haüt Akmansu Kızı 
Yakup Örgü 
Yusuf Çelik Eşi Ka 
Rezak Altun Eşi Esm 
Rıza Hacıoğulları Eş 
Hacı Altmer 

Mevlüt Meriç Kızı 
Meryem Meric'in A 
Kemal Bahadır Dem 
Mehmet Şamlı Bayd 
Mehmet Şamlı Bayd 
Mehmet Şamlı Bayd 
Oktay Cirit Eşi F. G 
Oktay Cirit Kızı M. 
Talip Yener Annesi 
Talip Yener Babası 



Aylı'k sahiplerinin isimleri 

Talip Yener Eşi Saniye Yener 
îsmail Şevket Erez Eşi F. Necla Erez 
Hüseyin Daniş Tunaligil Eşi F. Firuze Tunaliğil 
Hüseyin Daniş Tunaligil Kızı H. Periel Tunaliğil 
Mehmet Öztürk Eşi Hafize Öztürk 
îsa Güneş 
Methi Kurşun 
Gülali Gül 
Mirza Gürler Eşi Zülfiye Gürler 

Mehmet Kıran Kızı Telli Kıran 
Cemal Kılıç 
Mülazım Deniz 
Cemal Kaçar 
Kaşir Kaşar Kızı Çeşmi Çadırcı 
Himet Yıldırım Eşi Hacer Yıldırım 
Ali Tabak Eşi Zülfiya Tabak 

Ali Tabak Kızı Melek Tabak 
Remzi Gürkan 
Hakkı Şenhür 
Mehmet Dığdıoğlu 
Embiye Çavuş 

- Ç/ıa -
C) 11.10.1983 tarih 

Hizmet Tertibinden Ayh 
şampiyonluğu kazanan sp 

Ayhk sahiplerinin 

Rıza Doğan 
Nasuh Akar Eşi Ayşe Ak 
Muharrem Candaş 
Mehmet Esenceli 
Hasan Sevinç 
Hasan Gemici 
A. Nihat Kabanlı 
Mustafa Dağıstanlı 
Ahmet Büek Kızı Sevil B 
Sefer Baygın 
Adü Atan 
Ömer Topuz 
Yaşar Doğu Eşi Hayriy 
Nurettin Zafer 
Müzahir Sdle 
Hasan Güngör 
Tevfik Kış 
Ahmet Ayık 



Aylık sahiplerinin isimleri Gösterge 

Mahmut Atalay 
Haydar Zafer 
S. Sırrı Acar 
Servet Meriç 
İsmet Atlı 
Gazanfer Bilge 
Cemal Yenilmez 
İsmail Oğan 
M. Cavit Oktav 
Saim Polatkan 
Celâl Atik Eşi Nadiye Atik 
Bayram Şit 
Yaşar Yılmaz 
D. Ali Erbaş 

İbrahim Zengin 

Mehmet Kartal 

Kâzım Ayvaz 
Mithat Bayrak 
Ahmet Mersinli Eşi Şadiye Mersinli 

700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
550 
700 
700 

/ 700 

700 

700 
700 

700 
550 

Aylık sahiplerini 

H. İlyas Alakoç 
A. Rıza Alan 

D) 28.5.1986 tarih 
Kurulu kararıyla Vata 

Aylık sahiplerini 

Abdülkerim Zırhlı Eşi G 
Mehmet Nuri Ateşoğlü 
Mehmet Nuri Ateşoğlu 
Sezai Sanver Eşi Safiye 
Sezai Sanver Kızı Mak 
Veysel Şatıroğlu Eşi G 
Sadri Alçay 
Hasan Ayyıldız 
Seîahattin Galip 
Abdullah Deliormanlı 
Halil Arkayın Eşi Piruz 
Ali Rıza Atmaca Kızı T 





G - Cetveli 
(Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişmeye îzin Verilen 





— GT3 — 

G — C E T V E L İ 

(Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişmeye 
İzin Verilen Hizmetler) 

Kanun 
No. 

1050 
5209 
1375 

2182 
2876 
2510 
2755 

2832 

3142 

Muhasebe-i Umûmiye Kanununun 50 ve 52 nci maddelerin
de gösterilen hizmetler ile 50 nci maddeyi değiştiren Kanun. 
Anadolu ve Mersin - Tarsus - Adana demiryolları ve Hay
darpaşa Limanı ve Zürih'te Şark Demiryolları Bankası ara
sında münakit 4 kıta ihtilafname ve merbutatının tasdikle-
lerine ait Kanun. 

1 Tababet ve şuabatı sanatlarının tarz ve icrasına dair olan 
I 1219 sayılı Kanuna eklenen ve eki Kanun. 

iskân 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. 

Kanun 
No. 

3202 

5368 
766 

2613 
5539 

6128 | 
6588 J 

6200 

6237 | 
7035 | 
6746 

Köy Hizmetle 
leri Hakkında 
lerek Kabulün 
Verem savaşı h 
Tapulama Ka 
Kadastro ve T 
Karayolları G 
kında Kanunu 
Yeni radyo is 
tasyonunun te 
taahhütlere gir 
Devlet Su İşle 
kında Kanunu 
Limanlar inşa 

Aydın, Balıke 
ya ve Denizl 
afetlerden zar 
nun. 



Kanun 
No. 

7010 Muğla, Denizli, Bolu, Aydın ve Sakarya vilayetleri dahilin
de meydana gelen yer sarsıntısından zarar görenlere yapı
lacak yardım hakkında Kanun. 

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 İstanbul 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-

G / 4 -

Kanun 
No. 

ma Bakanlığı 
me yetkisi ver 
maddelerinin d 

1632 Jandarma Gen 
modern silah, 
leri Bakanlığı 
lara geçici yük 
Kanun. 

2433 2082 sayılı İsta 
rımı ve İmarı 
rinin değiştirilm 

3212 Silahlı Kuvvetl 
tış, Hibe, Devi 
na Yurt Dışı 
Görecek Yaba 
desi. 

3402 Kadastro Kanu 
Diğer Kanunla 
meye izin veren 



> 
3 

09 İ! 

CJ 8 
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H — C E T V E L İ 

(6245 Sayılı Harcırah Kanununun 33 ve 50 nci Maddeleri Uyarın 
Gündelik ve Tazminatian Gösterir Cetvel) 

I — Yort tçinde Verilecek Gündelikler 
(Madde : 33) 

A — »Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam 
— Başbakan 
— Anayasa Mahkemesi Başkanı 
— Genelkurmay Başkanı 
— Bakanlar 
— Milletvekilleri 
— Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı 
— Başbakanlık Müsteşarı ile 
— Orgeneraller ve Oramiraller 
— Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Cumhur 

yet ve Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Baçkanla 

B — Memur ve Hizmetlilerden 

— Ek göstergesi 4400 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar 
(6245 sayılı Harcırah Kanununun değişik 33 üncü maddesinin (b) 
fıkrasına göre gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır). 



— H/3 — 

Ek göstergesi 3 300 - 4 350 olan kadrolarda bulunanlar (492 sayılı 
Harçlar Kanununun 34 üncü maddesine göre ödenecek yol tazmi
natının hesabında bu tutar esas alınır). 

- Ek göstergesi 2 300 - 3 250 olan kadrolarda bulunanlar 
• Aylık/kadro derecesi 1 olan diğer memur ve hizmetliler 

Aylık/kadro derecesi 2 - 4 olanlar 
Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 

Kadro Derecesi 

1 - 2 olanlar 
3 - 4 olanlar 
5 - 6 olanlar 
7 -15 olanlar 

II — Arazi Üzerinde Çalışanlara Yerilecek Tazminatl 
(Madde : 50) 

a SAYILI CETVEL) 
(50 nci maddenin 1, 2, 4 ve 5 inci fıkralarında yer alan per 

Bu cetveliden yararlananlardan arazidie, şantiye veya gemilerde geceleyenlere, yukarıda 
rısı ek olarak ödenir. 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca, orman kadastro hizmetlierinde 
yarıst lâve olarak ayrıca ödenir. 



- H/4 -

fltt SAYIM CETVEL) 

(50 nci maddenin 3 üncü fıkrasında yer alan Tapu ve Kadast 
Müdürlüğü Personeli) 

Görev Unvanı 

a) Bölge Müdürü, Kadastro Müdürü, Kontrol Mühendisi 
b) Bölge Müdür Yardımcısı, Kadastro Müdür Yardımcısı, Kadastro Şefi, Mü

hendis, Kadastro Üyesi, Kontrol Memuru 
c) Fen Memuru, Kadastro Teknisyeni, Teknisyen 
d) Sicil Memuru, Sicil Kâtibi, Daktilograf, Şoför, Yardımcı Hizmetler Sınıfı 

Personeli ve diğer hizmetliler 

Bu cetvelden yararlananlardan köylerdeki çalışma alanında hizmet gören
lerle 8.3.1984 gün ve 2981 sayılı Kanunun ek ve tadilleri uygulamasında çalı
şanlara yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir. Bunlardan çalışma 
alanında geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ilave olarak ayrıca 
ödenir. 



İ - Cetveli 
(2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 5.11.1988 Gün ve 3484 Sayılı Kanuna Göre Çeşitli K 

Gereken Limitlerin Sınırlarını Gösterir Cetvel) 
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İ — C E T V E L İ 

(2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 5.11.1988 Gün ve 3484 Sayılı Kanuna Göre Çeşitli K 
Gereken Limitlerin Şuurlarım Gösterir Cetvel) 

Kanun 
No. Kanunun Adı Madde Fıfcra 

a) 1050 Muhasebei Umumiye Kanunu 24 
64 



-d 
-a 



Kanun 
No. Kanunun Adı Madde Fıkra 

b) 2886 Devlet İhale Kanunu 

55 
16 

83 A - a 

17 
17 
45 
51 a) 

2 
3 

— 

81 a) 
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Par 

— İllerde, kuruluş merkezler 
sınırları içindeki ilçeler ve n 

— Diğer ilçelerde 
— Yabancı konuk ve heyetle 

görevlendirilecek mihmand 
— Mahkeme harç ve giderleri 

— İllerde, kuruluş merkezleri 
kuruluşlarda, büyükşehir be 
lerde ve nüfusu 50 OOO'i geç 

— Diğer ilçelerde 
(Devlet Harcama Belgeleri 
miktarlara kadar olan alım 
likte öngörülen ve ihale ko 
fatura ve benzeri belgeler p 

— İllerde, kuruluş merkezler 
sınırları içindeki ilçeler ve n 

— Diğer ilçelerde 
— İllerde, kuruluş merkezler 

sınırları içindeki ilçeler ve n 
— Diğer ilçelerde 



Kanun 
No. Kanunun Adı Madde Fıkra 

c) 4353 Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Başhukuk Müşavirliği ve Mu-
hakemat Genel Müdürlüğü
nün Vazifelerine, Devlet Da
valarının Takibi Usullerine 
Dair Kanun 27 1 

5 
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ParasaJ 

(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 

e) 6200 Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü Teşkilat ve Vazifeleri 35 
Hakkında Kanun 

f) 6760 Vakıflar Umum Müdürlüğü 
Vazife ve Teşkilatı Hakkında 14 
Kanun 

1 / 6 -

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 

g) 3202 Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanun 

h) 3234 Orman Genel Müdürlüğü Teş
kilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulü Hak
kında Kanun 

i) 2942 Kamulaştırma Kanunu 
j) 3081 21.6.1927 tarifeli ve 1111 sayılı 

Askerlik Kanununun Değişik 
10 uncu Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bazı Maddelerinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkın
da Kanun 

- t/7 -

Fıkra 

1 500 000 liralık limit 
10 000 000 liralık limit 

100 000 liralık limit 
200 000 liralık limit 
1 500 000 liralık ümit 
10 000 000 liralık limit 



Kanım 
No. Kanunun Adı 

k) 3082 «Kamu Yararının Zorunlu Kıl
dığı Hallerde» Kamu Hizmeti 
Niteliği Taşıyan Özel Teşeb
büslerin Devletleştirılebümesi 
Usul ve Esasları Hakkında Ka
nun 

1) 3213 Maden Kanunu 

m) 3289 Beden Terbiyesi ve Spor Ge
nel Müdürlüğünün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkındaki Kanun 

- î / 8 -

Fıkra 

250 liralık limit 
500 liralık ümit 
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 — CETVELÎ 

(Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Muhtelif Ücret Ödemelerin 

Ek Ders Ücreti 

A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 176 ncı maddesi (Anılan 
Kanunun 89 uncu maddesinde öngörülen esasların ilgili kurumlar itibariyle, Ba
kanlar Kurulunca tespit edilmiş olması şartıyla) uyarınca verilecek ek ders ücı etleri : 

1. Anaokulları, anasınıfları, çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, ilkokullar, ilk
öğretim okulları, ortaokullar, ortaöğretim okulları, (Lise ve dengi okullar), halk eğiti
mi ve çıraklık eğitim merkezleri, diğer yaygın eğitim okul ve kurumlan, rehberlik ve 
araştırma merkezlerinde görevli yönetici, öğretmen, rehber öğretmen, uzman, uzman 
yardımcısı ve usta öğreticiler ile ücretle ders verenlere (Millî Güvenlik Dersi verenler 
dahil) 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında kadrosuz olarak ders ücreti 
karşılığı görev verilen usta öğrencilere % 50 fazlası ödenir. 

2. Yüksekokullarda, kurumların eleman yetiştirmek üzere açtıkları meslekî okul
larda, eğitim merkezlerinde, kurs, seminer ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinde ücretle 
ders vermekle görevlendirilen; 

a) Yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına 
b) Öğretmenlere ve diğer memurlara 
3. Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı personelinden; inceleme, araş

tırma, planlama ve programlama, yönetim ve eğitim görevi yapanlara 



— K/3 — 

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 görevlilere 
— İkinci derece kadrolu görevlilere 
— Üç ve daha aşağı derece kadrolu görevlilere. 
B) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 150 nci ve bu Kanuna 

1323 sayılı Kanunla eklenen ek 4 üncü maddeleri gereğince, fiilen ek ders görevi ya
panlara 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 
2. Ortaokul ve ortaöğrenim yapan askerî okullarda ve kurslarda ders görevi ve

rilenlere 
C) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve (c) 

bendi hükümlerine göre çalışan sözleşmeli personelden, kuruma eleman yetiştirilmek 
üzere açılan meslekî okullarda ve kurumun hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görevlen-
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dirilenlere saat başına ödenecek ek ders ücreti gündüz (5 600) lira, gece (7 000) lirayı 
geçmeyecek şekilde teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurulları tarafından tespit 
edilir. 

Konferans Ücreti 

Her bir konferans için (6 500) 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 
uyarınca harp akademilerinde ve diğer yüksek dereceli askerî okullarda (Harp Okulla
rı, Smıf Okulları, Özel ihtisas Okulları, İstihbarat ve Dil Okulu, NBC okulu gibi), 

c) Cezaevlerinde mahkûm ve tutuklulara ders müfredatı dışındaki konularda 
Bakanlık onayı ile, 

Konferans verenlere kurumlarınca belirlenen tutarda konferans ücreti ödenir 

Hizmet içi eğitim ve kurslarda konferans ücreti ödenmez. 

A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 178 inci maddesine ve «Faz
la Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik» hükümlerine göre Bakanlar 
Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan fazla çalışma programlarına dayanılarak saat ba
şına yapılacak ödeme 



Faz& Çahşma Ücreti 
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(Genel ve Katma Bütçeli kurumlarda Bakanlar Kurulu Karan ile tespit edilecek 
yıllık toplam saatin uygulanmasında makam hizmetleri hariç ayda her bir kişi için 50 
saatin üzerinde yapılacak fazla çalışma için ücret ödenmez.) 

1. Maliye ve Gümrük Bakanlığı : 
Tatil günleri ve günlük kanunî çalışma saatlerini aşan çalışma 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 
<löner sermaye işleri üzerinde işin gereği olarak, olağan çalışma saatleri dışında fMlen 
çalışanlara (şoförlerle» yardımcı hizmetler smıfı personeli hariç) öğretim günlerinde 
günde 3 saati, millî ve dinî bayram günleri haricindeki tatillerde günde 8 saati geçme
mek kaydı ile okul ve kurum döner sermaye hasılatından, beher iş saati için 
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Fazla Çalışma Ücreti 

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 çalışmalarını düzenlemek ve fiilen çalışmak üzere gö
revlendirilebilirler ve bunların fazla çalışma ücreti döner sermaye hâsılatından ödenir. 
Ancak, bu şekilde görevlendirilen öğretmenlere okuUannda veya başka okullarda gece 
ve gündüz ek ders görevi verilemez. 

b) Döner sermaye işlerinde görevli şoförlerle yardımcı hizmetler sınıfı persone
line (a) fıkrasında belirlenen saatler kadar ve saat başına : 

4. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30/a maddesine göre, söz konusu 
Kanun Hükmünde Kararnameninı 3 üncü maddesinin (c) bendi uyannca çalıştırılan 
sözleşmeli personele saat başına ödenecek fazla çalışma ücreti (400) liradan az, (1 000) 
liradan çok olmayacak şekilde unvanlar iMbariyle teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim 
kurulları tarafından tespit edilir. 

5. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü « 
a) Yurt Müdürü, Yurt Müdür Yardımcısı ve Yurt Yönetim Memurlarına, 
b) Diğerlerine. 
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Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretleri 
1. Emniyet Genel Müdürlüğü : 
a) Emniyet Hizmetleri Sınıfından il ve bölge kuruluşlarında görevli personel ile 

Cumhurbaşkanlığı, T.B.M.M., Millî Saraylar ve Başbakanlık Koruma Müdürlüklerin
de görevli personele, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünün koru
ma hizmeti ile görevli personeline, 

b) Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Kuruluşu ile bu kuruluşa bağlı öğretim, 
eğitim ve sağlık kurum veya birimlerinde görevli Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeline, 

c) Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez ve bağlı birimleriyle ü ve bölge kuru
luşlarında görevli mülkî idare, genel idare, eğitim, sağlık, teknik ve din hizmetleri sı
nıfı personeline, 

d) Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli Çarşı ve Mahalle Bekçilerine, 
2. Orman Genel Müdürlüğü : 
a) Orman Muhafaza Memurlarına 
b) Taşra teşkilatında telsiz teknisyenliği, telsiz operatörlüğü, telsiz santralcılığı, 

dağ telsiz santralcılığı, telsiz ve telefon haJt 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. Belediyeler : 
Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretleri 
Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren zabıta ve itfaiye 

hizmetlerinde çalışan personele, Bakanlar Kurulu Kararı aranmaksızın belediye mec
lisi karan ile tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. 
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5. Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara her ne suretle olursa olsun ayrıca 
saat esasına göre fazla çalışma ücreti ödenmez. 

6. 1/a, b; 2/a sırasına göre ödenecek fazla çalışma ücretleri; 
a) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni, görevin yapılması sırasında 

veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma durumlarında, 
b) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici 

görevli bulunma durumlarında, 
c) Sürekli görevle atamalardaki mehil süreleri içerisinde, 

dahi ödemeye devam edilir. 
Muhtelif Ücret ödemeleri 
2803 saydı 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 hizmetlerini 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 kuramlarında görevli subay, astsu
bay ve uzman jandarma çavuşlarına 

3. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında 
görevli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele 

Bu ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Ancak, Jandarma Genel Ko
mutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu olup da anılan kuruluş 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 EĞİTİM BAKANLIĞI 

(PANSİYON ÜCRETLERİ) 

Okul Türü ve Kademesi 

İlkokullar 
(Yatılı İlköğretim Bölge Okulları ile 
Özel Eğitim Okulları I. Kademe) 

Ortaöğretim Okulları 
(Yatılı İlköğretim Bölge Okulları ve Özel 
Eğitim Okulları II. Kademe, Ortaokullar, 

Genel ve Meslekî Teknik Liseler, Çok Programlı Liseler) 

Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezleri ve Pratik Sanat Okulları 
Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Okulları 

(3308 Sayılı Kanun Kapsamında olan okullar) 
Anadolu ve Fen Liseleri 

(Genel ve Meslekî Teknik Liseler, Çok Programlı Liseler) 
Meslekî ve Teknik Anadolu Liseleri 

(3308 Sayılı Kanun Kapsamında olan okullar) 
Tatbikatlı Anadolu Meslek Liseleri 

(3308 Sayılı Kanun Kapsamında olan okullar) 

I. Bö 
D a M 

440 
560 

1 290 

1 440 

1 470 

1 590 

1 590 
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I. Bölgeye Dahil Olan İHer : Adana, Afyon, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, 
Çankırı, Çorum, Denizli, Edime, Eskişehir, Giresun, İsparta, tçel, İstanbul, İzmir, Kastamonu, K 
ya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, 
saray, Karaman, Kırıkkale. 

BL Bölgeye Dahil Olan İller : Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Er 
Hakkâri, Hatay, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Tokat, Tunceli 
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SAĞLIK BAKANLIĞI 

(M) — CETVELİ 

(Pansiyoner Öğrencilerden Alınacak Ücretler) 

Okulun Adı I. Bölgeye Dahil İller II. B 

Sağlık Meslek Liseleri 1 550 000— 
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, M 
Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirda 
gat, Zonguldak, Aksaray, Kırıkkale. 

II. Bölgeye Dahil Olan İller : Adıyaman, Ağn, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyar 
Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Ka 
maraş, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Tokat, Ş 



CJ 
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O — CETVELİ 
ORDU İHTİYACI IÇÎN ALINACAK HAYVANLARA AİT L 

Yüksekliği Göğüs çevre 
Hizmeti Cinsi (Metre) (Metre) 

Süvari bineği 
Topçu bineği 
Diğer binekler 
Sahra Top. Koş. (Dip.) 
Dağ top koşumu 
Nakliye koşumu 
Nakliye koşumu 
Makineli tüfek koşumu 
Makineli tüfek koşumu 
Mekkare 
Mekkare 
Hafif top koşumu 
Ağır top koşumu 
Top koşumu 
Araba koşumu 
Deve 
Eşek 
Köpek 
Köpek 

Beygir 
Beygir 
Beygir 
Beygir 
Katır 
Beygir 
Katır 
Beygir 
Katır 
Beygir 
Katır 
Manda 
Manda 
Öküz 
Öküz 
Deve 
Eşek 
Kurt 
Kangal 

1.45 (En az) 
1.50 (En az) 
U43 (En az) 1 
L53 (En az) ] 
1.50 (En az) ] 
142 (En az) 1 
1.35 (En az) ] 
1.35 (En az) 1 
1.35 (En az) 
1.36 (En az) 
1.36 (En az) 

— 
— 
— 
— 
.— 
— 

1 

— 

.65 (En a 
1.70 (En a 
•60 (En a 
.76 (En a 

L.70 (En a 
.65 (En a 

1.65 (En a 
1.53 (En a 
1.55 (En a 
1.52 (En a 
1.50 (En a 

— 
— 
— 
— 
— 

• — 

- -
— 





o 
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P — CETVELİ 

MOTORLU TAŞITLARIN ORTALAMA ALIM DEĞERLERİ VE 
SEFERBERLİK TATBİKATINA KATILACAK ARAÇLARIN 

GÜNLÜK KİRA BEDELLERİ 

Seferberlik tatbikatına 
katılacak araçların tahmini 

Aracın cinsi ve tolnajı 

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 000v Kg. 
Çekici 5 000 Kg. 
Çekici 10 000 Kg. 
Akaryakıt tankeri 5 000 Kg. 
Akaryakıt tankeri 10 000 Kg. 
Su tankeri 
Otobüs (40 kişilik) 
Loder yükleyici 
Silindir (Lastik tekerlekli çekici) 
Motorsiklet 
Kar üstü aracı 

Alım değ ;eri (TL.) 

242 000 000 
127 160 000 
44 000 000 
36 000 000 
20 800 000 
46 
36 

720 000 
800 000 

96 404 000 
96 404 000 

— 
— 
•— 
— 
— 
— 
— 
—-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— ' 
— 
— 

günlük kira bedeli (TL.) 

. 
—. 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
—. 

125 000 
140 000 
150 000 
165 000 
165 000 
165 000 
165 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
250 000 
250 000 
250 000 
280 000 
350 000 
165 000 
165 000 
250 000 
575 000 
350 000 
350 000 

85 000 
400 000 





CD 

O 
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R — CETVEII 

(HARCAMALARA İLİŞKİN FORMÜL) 

Harcama kaîemlerinden yapılacak giderler ve bunların kayde
dileceği ayrıntı kodlan aşağıda gösterilmiştir. 

100 — PERSONEL GİDERLERİ HARCAMA KALEMİ: 

«110 — Aylıklar» Aynjnh 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 yükselıtilmesinden 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 farklar 
murları ve askerî perso 

«120 — Sözleşme 
II. a) Sözleşme i 

vesinde ödenecek ücre 
temsilciliklerimizde ça 
sözleşmeler ve yerel m 
her türlü ödemeler ve 
(ilgili mevzuatına göre 

b) NATO projes 
lığının uygun görüşün 
pit edilecek sayıda per 
lıştırılacak sözleşmeli t 
ğince yapılacak her tü 
rece), 

c) Yabancı uzma 
ödenecek ücretler ve üc 

d) Mevzuatı ger 
prim ve kesenek karşılı 

Ancak, sözleşme 
ve yardımcılarınıaı me 
türlü istihkakları Mali 



Gümrük Bakaohğınıın olumlu görüşü alınarak Bakanlar Kurulun
ca tespit edilir. 'MİT'in sözleşmeli olarak çalıştıracağı personelin 
ücretten ve her türlü istihkakları Başbakan 'tarafımdan tespit edilir. 

e) 9.3.1988 tarih 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 kapsamına giren işlerde kadrolu veya 30 

% gününden fazla süreli olarak 'Maliye ve Gümrük Bakanlığının vi
zesi alınmak suretiyle çalıştırılanların günlük ve gereğinde aylık üc
retleri, ek ödemeler, iş, toplu iş sözleşmesi, grev, lokavt kanunları 
gereğince mevzuata uygun olmak kaydıyla yapılacak ödemeler, aynî 
ve nakdî yardımlar huzur, hakem ücreti, fazla çalışma karşılıkları 
ve seyyar görev tazminatları, mevzuatı gereğince Sosyal Sigortalar 
Kurumuna ödenecek prim ve kesenek kadılıkları, İş ve İşçi Bulma 
Kurumuna ödenecek masraf karşılıkları 11.11.1986 tarih ve 3320 
sayılı kanun gereği konut edindirme yardımı ile ilgili olarak yapıla
cak ödemeler, 

«140 — Sosyal Yardımlar» ayrmh kodu 
IV. — Kamın ve kanuna dayanan (tüzük, yönetmelik ve karar

nameler gereğince ödenecek; 
a) Aife Yardam, 
t>) Doğum Yardımı, 
c) Ölüm Yardımı, 

d) Giyecek yardım 

e) 11.11.1986 tari 
dirme yardımı ile ilgili 

f) 9.3.1988 tarih 
meler, 

g) Diğer yardımla 

«150 — Ek Çalışma 

V. a) Huzur ücre 
netmelük ve kararname 
memur olmayan üyeler 
ödenecek huzur hakları 

b) Fazla Çalışma 
Yönetmeliği» ile diğer 
rine göre ödenecek olan 

c) 3.9.1974 gün v 
yenileme işleminde çal 
ödenecek ücretler, 

d) Konferans Üc 
göre ödenecek konferan 

e) Bk ders Görev 
edilen saat basma ek d 

f) Ek dersle göre 
Sigortalar Kurumuna ö 



«160 — Tazminatlar ve Ödüller» ayrıntı kodu 

VI. a) İş riski, iş güçlüğü ve teminindeki güçlük zammı: İlgili 
mevzuatıma göre ödenecek iş riski, iş güçlüğü ve teminindeki güçlük 
zamları ve malî sorumluluk, özel) hizmet tazminatları, 

b) Hizmeteri tazminatı : 27.12.1960 tarih ve 182 sayılı Hizmet 
ve Seyis Erleri Hakkındaki Kanuna göre ödenecek olan hizmeteri 
tazminatı, 

c) Tayın bedeli: Kanunlarına göre askerî personele ödenecek 
tayın ve taamiye bedelleri ile sivil personele ödenecek tayın bedel
leri, 

d) özel kanunlar gereğince ödenecek tazminatlar: 13.5.1971 
tarih ve 1402 sayılı kanun uyarınca ödenecek sıkıyönetim tazmi
natı ve uçuş tazminatı ille kurbağa adam ve dalış tazminatı; 31.12.1980 
tarih ve 2368 sayılı kanun gereğince ödenecek tazminatlar ile diğer 
özel kanunlarına göre verilen tazminatlar, 

e) Ek görev tazminatları, 

f) Mevzuatı gereğince ödenmesi gereken diğer tazminatlaır, 

g) 10.3.1983 tarih ve 2803 sayılı kanunun 21 inci ve 9.7.1982 
tarih ve 2692 sayılı kanunun 16 ncı maddesi gereğince yapılacak 
ödemeler, 

h) ödül : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 
123 üncü maddesi ite Bütçe Kanununa göre yapılacak ödemeler ve 

926 sayılü kanunun 202 
zükler gereğince yapılaca 

i) Diğer ödüller, 

«İTO — Ödenekler» 
VII. — Kanun ve 

rarnameler gereğince öde 

«180. — Tedavi Ya 
VIII. a) Tedavi ya 

liğine göre ödenecek he 
diği takdirde kurumları 
2886 sayılı Devlet İhal 
anlaşma yapılan eczane 
gereğince şehit olan Sila 
giderleri, yurt dışındaki 
da görevli olup, teröri 
yaptırılan mezarların yap 

b) Tedavi yolluğu 
edüen esaslara göre öden 

«190. — Diğer Perso 
DC. a) Harçlıklar 

Eğitim Bakanlığına b 
larda okutulan parasız 
83/7166 karar sayılı «M 



— R /6 — 

bağlı ilkokul, ortaokul, Ese ve dengi okullarda Iburs, parasız yatı
lılık ve sosyal yardımlar» Yönetmeliği hükümlerine göre ödenecek 
harçlıklar ile Polis Koleji ve diğer sivil okulardaki parasız yatılı 
öğrencilere Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek aylık 
harçlık ödemeleri ile, yükseköğretim kurumlarında araştırma ve in
celemelerle ilgili olarak düzenlenen hertürlü sosyal, bilimsel, tek
nik ve kültürel toplantı ve gezilere katılacak öğrencilerin yol ve 
oturma giderleri, (öğrencilere ödenecek gündelik 2 000 lirayı geçme
mek üzere) toplantıya katılmanın zorunlu kıldığı kayıt, harç ve 
aidat giderleri, 

b) Er ve erbaş harçlıkları : Yurt içi ve yurt dışı er ve erbaş 
harçlıkları île munzam harçlıkları, 

c) Staj ve öğrenim giderleri : Yurt içi ve yurt dışı staj ve 
öğrenim giderleri, staj ve öğrenimle il'gili teknik ve diğer yardım
lar; 657 saydı Kanunun 78 ve 79 uncu maddelerine ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun değişik 33 üncü maddesi ile 39 uncu 
maddesinin 2 nci fıkrasına göre yurt dışına gönderilenlere yapılacak 
yurt dışı ödemeleri ile lisans üstü eğitim amacıyla yurt dışına gön
derilenlerin 2 ayı geçmemek üzere yurt dışında katıldıkları zorunlu 
yabancı dil kursu giderleri, 

çilere yapılacak ödem 
gibi) kiş'ilere yapılacak 

200. — YOLLUK 

«210. — Yurt İçi 

I. a) Yurt içi geç 
çeşit gezi ve oturmala 
kanun, çeşitli kararnam 
meler, mahkûm veya 
fakat görevi ile 'bağlı 
verilecek gündelikler, 

b) Yurt içi turne 
Devlet Senfoni Orkes 
Devlet Türk Halk M 
ğu, Oda Orkestrası ve 
ve diğer görevlilerin ika 

«220. — Yurt İç 
II. 6245 sayılı k 

reğince (geçici ve daim 
lunduğu yerden sağlan 

«230. — Yolluk K 
III. Fiilen arazi 

da gezici olarak göre 
I tazminatlar, 

Millî Savunma Bakanlığının aym 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-



«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, çeşitl kararname ve yönetmelikler gereğince yapılacak ödeme
ler, (Yurt dışı yolculuğunun zorunlu kıldığı belge ve işlemler gider
leri, çalışma ve toplantının gerektirdiği kaydiye, aidat ve gidere 
katılma gibi ödemeler ilgisine göre 240 ve 250 nci ayrıntı koduna), 

«260. — Tahliye Giderleri» ayrıntı kodu 

VI. Özel şartlarda ve olağanüstü durumlarda, Dışişleri Bakan
lığının IsaJimatı gereği, dış ülkelerdeki memur ve Türk uyruklu hiz
metlilerin aileleri l e birlikte görev yaptıkları ülkeden tebriyesinin 
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 bilgisayar-
larca hazırlanması zorunlu olan programların satın alma bedelleri; 

Devlet Planlama Teşki 
ve proje hizmetlerinin 
Programının Uygulanm 
kanlar Kurulu Kararın 
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 l e Hazineye in 
laboratuvar tahlil giderle 

d) Harita yaptırıl 
ler. 

e) İhale yoluyla y 
ile yapılan tarımsal m 

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 ^kânlarının 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
larının temMenmesi, asansör, kalorifer gibi tesisatın bakım ve iş
letilmesi ile benzeri işlerden kurumlarınca üçüncü şahıslara ihale yo
luyla gördürülmesi uygun görülenlere ilişkin giderler ile kurumlar
dan hizmetlerin kısmî zamanlı satın alınması karşılığında yapılacak 
ödemeler, 

j) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptıracağı araş
tırma, inceleme, etüd ve proje hizmetierinin gerektirdiği her türlü 
giderler, 

«320. — Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri» ayrıntı kodu 
II.a) Telefon, teleks, Vb. ücret, tesis, 'bakım, nakil, hat kira

lama ve abone giderleri, 
ib) Fosta-telgraf 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 
dahil) taşıma giderleri ile bunlara ilişkin giderler (konaklama, ba
rındırma, ardiye, kanal, geçiş ve liman 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 
tutukevlerinden perak 
talarına sevk edilmes 
buna ilişkin konaklam 
hayvanların taşıma, b 
leri, geçiş ücretleri, y 
paralan, şehir içi otob 

«340. — Tarifeye 

IV. a) İlan : H 

b) Sigorta gider 
lerine ilişkin olarak 
rının sigorta edilmeme 

Ancak, 
aa) Yamçı, patl 

yerlerinin sigorta gide 
bb) Dış ülkelerd 

let malı eşyanın ve k 
gorta zorunluluğu va 
veya kira ile tutulan 
zorunluluğu konulmu 

cc) Dış kuruluşl 
uygun gördüğü hallerd 

dd) Evrakı müs 
gorta ve navlun giderle 



c) Komisyon, 

d) Kovuşturma giderleri; suçüstülere gidecek adalet memur
ları ile doktorların yol giderleri, yol tazminatı ve bilirkişi ve ta
nıkların ücret ve yol giderleri; ekspertiz gider ve ücretleri; ilk iyi
leştirme ve otopsi giderleri; suçun açığa çıkarılması ve ihzarlı sa
nıkların 'bir yerden düğer bir yere yollanma giderleri; mahkeme üan 
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 s idili memurunun kendiliğinden görmeye 
ve yapmaya ödevli 'bulunduğu dava ve işler giderleri; nezaret al
tında bulundurulanlarla belirli yerde ikamet ve iaşe edilenler, sınır 
dışına çıkarılacak ve yurt içinde yer değiştirmeye mecbur edilecek 
yabancıların ve 11.6.1937 tarih ve 3236 sayılı Kanun gereğince mah
keme kararıyla başka yerlere gönderileceklerin sevk ve iaşe gider
leri; 13.7.1965 tarih ve 647 ve 7.11.1979 tarih ve 2253 sayılı Ka
nunlar gereğince alınan tedbir kararlarının infaz, gözetim masraf
ları ve para cezalarının tahsili île ilgili giderler, 

e) Diğer tarifeye bağlı ödemeler : Her yerde kullanılan radyo, 
televizyon, video abone ücretleri, 

«350. — Kiralar» ayrıntı kodu. 
V. a) Gayrimenkul Kiraları : Taşınmaz malların kira bedel

leri ile 237 sayılı Taşıt Kanunu ve ekleri gereğince makamlarına 
»otomobil tahsis edilenlerin garaj kiraları; Amerikan Askeri Heyeti 

Başkanı ile Kara, Hav 
Millî Savunma Bakanlığ 
lanacak binalar ve bun 
giderleri, 

9.11.1983 tarih ve 2 
inci maddesi uyarınca ç 
netmeliği hükümleri çer 

Ev sahibi tarafında 
rım bedelleri, tutulacak 
ve belediye vergi, resimle 

Dış kuruluşlar için 
re devir, tazminat ve g 

İlgili kanunlarda d 
let Memurları Kanunu 
nel Kanununa tabi olup 
personel tarafından, tem 
finin teklifi ve ilgili bak 
nutların mefruşat, elekt 
hariç tutulmak üzere k 
göre belirlenen net ayl 
Maliye ve Gümrük Bak 

b) Taşınır mal, m 
makine, alet ve taşıt k 
diğer giderler ve anten d 



c) Nükleer yakıt kirası, 
d) Devletin yurt dışında müşterek mülkiyetine ait binalara 

ilişkin temizlik, aydınlatma, ısıtma, kapıcı, bahçıvan gibi ayrılma
yan müşterek masraflar, 

«360. — Makine, Teçhizat, Demirbaş, Taşıt Bakım ve Onan
ını» ayrıntı kodu 

VI. a) Taşıt onarımı : Taşıtların işletme i'le 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 
4 000 000 liraya kadar bakım ve onarımları ile onarım malzeme
leri, yedek parçalar; icabında mukavele ile teknik müesseselere 
ödenecek yıllık 'bakım ve tamir giderleri; bunlara ilişkin diğer gi
derler, 

«370. — Bina Küçük Onarımı» ayrıntı kodu 
VII. Mülkiyeti veya intifaı bedelsiz olarak Devlete ait taşın

maz inallarla (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 10 000 000 liraya kadar küçük onarımları, 

Sözü edilen taşınmaz malların 40 000 000 liraya kadar ayrı ve
ya birlikte yapılacak kanalizasyon, boya ve badana, çatı ve asansör 

onarımları, mevcut 
ve onarımları ve telef 
fon santralı hariç) te 
noter senedi ile kulla 
şınmaz malların getir 
ları ve Jandarma Gen 
liraya kadar yeni yap 
rımına ilişkin her tür 
içi ve yurt dışındaki 
tertip ve tanzimi ile sa 

Bu fıkrada öngö 
alan Olağanüstü Hal 
uygulanabilir. 

«380. — 1050 S 
rıntı kodu 

Sadece Bütçe Ka 
Yasanın 48 inci ma 
rak : 

VIII. a) Beyiye 

b) Oram Kanun 

c) Mahkeme h 
dolayısıyla yapılacak 



(ödenecek harç ve vergi; idareler aleyhine açılan dava, karşıt dava, 
icra kovuş^urmalarıyla 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 ıbina ve arazi vergileri, (1050 sayılı Kanunun 48 inci madde-
sinİD <c) ve (v) fıkraları bu kalemden karşılanmaz.) 

«390. — Diğer Hizmet Alımları» ayrıntı 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, patent hakları 
ve fikir, sanat, teknik yapıtları tercüme bedellerinin (Subay ve ast
subaylara da) ödenmesi ve buna -ilişkin diğer giderler; Dışişleri Ba
kanlığınca uluslararası siyasî, kültürel ve ekonomik ilişkilerle ilgili 
olarak ülkemizin bilim kurumları veya dış ülkeler bilim kurumla
rıyla, tanınmış ilim adamları tarafından Türkçe veya yabancı dil
lerde doğrudan doğruya veya işbirliği hal'inde yapılacak yayın mas
raflarına katılma giderleri, olağanüstü ve zorunlu hallerde kayıt
ların yenilenmesi ve TüricçeleştM'lmesi, inceleme, derlemeler ve ki
tap, basılı veya basılacak eser incelemeleri için kurum personeli dı
şındaki kişilere ödenecek hizmet bedelleri, 

b) Vizite ücretler 
mayan yerlerde vizite ü 

c) Geçici hizmet 
man ve yer aciliyeti d 

aa) 30 iş gününü 
Bakanlığından vize alı 
malî yıl içinde aralıkl 
süreler için en çok üç 

bb) Dış kuruluşl 
ödenecek ücret, prim, ik 

cc) 657 sayılı Ka 
ce çalıştırılan geçici pe 
ce sayım, propaganda v 

dd) Gelenekler 
luluk duyulan çevirme 
ret, bedel veya hakedi 
yarışmaların yapılacağı 
cak personele bu müs 
!er, yurt içinde ve yur 
ile yarışmalar ve bunl 
tılacak hâkem, antren 
ve yöneticiler ile bunl 
gili (Bakanlar Kurulu K 
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 Tüzüksün 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 Me 
meslek teşekkülleri, demekler 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 ilgili mevzuatına göre mesleğe özel yarışma sınavına tabi 
tutulmak suretiyle alınanlardan normal çalışma saatleri dışında veya 
tatil günlerinde yabancı dil kursuna katılmaları ilgili veya bağlı bu
lunulan Bakanın onayı ile uygun görülenlerin yurt İçinde yerli veya 
yabancı dernek, vakıf veya kuruluşlarca açılan ve yeterlilikleri Millî 
Eğitim Bakanlığınca kabul edilen dil kursları için ödenecek ders 
ücretleri (ücretin % 20"si memur tarafından ödenir.) 

g) Haber afana giderleri, 

h) Hazineye inti 
ca ödenmesi gerekli 
karşılanamayan giderle 

ı) Özel Kanunla 

j) 11.11.1983 tar 
uyarınca Hükümet u 
tırılan radyo ve telev 
lanması için gerekli he 

400. — TÜKETİ 
HARCAMA KALEM 

«410. — Kırtasiy 

I. a) Kırtasiye, 
leri : Hizmetin gerekt 
mal ve malzemelerin 
her çeşti tüketim mal 
ve yapımı ile bunlara i 

b) Yayın alımla 
rih ve 2527 sayılı Ba 
sayılan basma yazı ve 
aynı nitelikteki basma 
giderler, 

c) Baskı ve cût 
kı işleri ile cilt giderler 



«420. — Yakacak Alımları» aynnü koda 
II. Isıtma, işletme ve pişirme ile ilgili her türlü madde, mal

zeme ve yakıtların satın alma 'bedelleri ile bunlara ilişkin (Depola
ma, bakım, koruma, dağıtım dahil) giderleri, 

«430. — Akaryakıt ve Yağ Giderleri» ayrıntı kodu 
III. Makine ve taşıtların işletilmesi 'ile ilgili madde alımları 

(işletme fle 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 üe 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» aynnü kodu 
V. Kanunla tespit edilen hafcediş 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 üe bunlara ilişkin. her türlü (depolama, bakım, onarım, koruma 
ve dağıtım, pişirme dahil) giderleri, yalnızca askerî ihtiyaçlar için 
mutfak ve yemekhane levazımatı alımına ilişkin giderler, 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde, (Jandarma dahil) kazandan iaşesi 
mümkün olmayan er, erbaş, hemşire, ebe, hastabakıcı ile sonunda 

muayene kaydı ile üç 
değişimi alan er ve e 
değişimli er ve erbaşı 
leketlerine gönderilme 
cek istihkakları; celp 
leri; (657 sayılı Kanu 
netmelik hükümleri sa 

«460. — Özel M 
VI. a) Giyim -

na dayanan tüzük, y 
rin giyim ve kuşam 
ikmal madde ve vası 
leri ile bunlara ilişkin 
ruma ve dağıtım dah 
maşır ve çamaşır kur 
bulunan birlik, kurum 
benzeri teşkillerin giy 
mal madde ve vasıta 
derleri ile bunlara ili 
koruma ve dağıtım d 
da zehirleyici olduğu 
ki işlerden bakanlığın 
verilecek giyecek ve ko 



b) Hayvan alımları, tazminleri ve giderleri : Her ckıs ve her 
çeşit hayvan alım, koruma, bakım, kurtarma ve dağıtımı ile hün
kara ilişkin 'her türlü giderler; özel ve tüzelkişilere ait hayvanların 
her çeşît 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) Temrinlik 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 kalemlerinden alınamayan özel malzeme 
alımları, 

f) Tedhiş ve sabotaj hareketlerine karşı koruma giderleri; Ya
bancı ülkelerdeki temsilciliklerde görevli memurların tedhiş ve sa
botaj hareketlerine 'karşı güvenliklerini sağlayacak önlemlerle ilgili 
harcamalar, 

g) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda gerekli değişik
lik yapılıncaya kadar, Emniyet Genel Müdürlüğünce açılacak po-
lisevîeri ve mülteci misafirhanelerinin hizmete girişlerine ilişkin her 
türlü harcamaları ile halen hizmet veren poMsevleri, moral eğitim 
merkezleri ve mülteci misafirhanelerinin her türlü giderleri, 

«470. — Savunma Alım ve Giderleri» ayrıntı kodu 
VII. Sadece Bütçe Kaflununa bağlı (A) işaretli cetvelde «Sa

vunma araç, gereç ve hizmetlerinin alımı» faaliyeti ile ilgili olarak: 

a) Savaş gereçler 
yapım ve giderleri, 

aa) Silahlı Kuvv 
zeye çıkartılmasını, ve 
türlü harp ve destek t 
l'ink sistemleri dahil) k 
üstü ve yeraltı mahall 
cek bina ve iskân tessi 
inşa edilecek lojmanla 
her türlü ikmal mad 
kım ve dağıtımı ile bu 
imkânların, yerel kola 
bunlara ilişkin her tür 
şınmaz (silah, gemi, uç 
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 îkullanılacafc 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 korunmalarının 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 
alım, 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 
silâhların her türlü fabrika bakım ve onarım giderleri, bu silahın 
sahra bakımları ile ilgili olarak NAMSA aracılığı ile yurt dışında 
yaptırılacak eğitim giderlerine katılma paylan; FMS (Foreing Mi
litary Sales) ,YAS (Yabancı Askerî Satışlar) kredilerine ait anapara 
ve faiz ödemeleri, 

237 sayılı Kanun 
ile binek, otobüs ve 
kalemden alınmaz. 

b) Ani hareket, 
zırlıkların gerektirdiği 
yim, 'kuşam, savaş ge 
ve haberleşme giderle 

c) Manevra ve 
katla ilgili alım ve gide 

d) 17.1.1938 tar 
gerektirdiği giderler, 
züğün 119 uncu mad 

e) 9.6.1958 tarih 
ve 6/3150 sayılı Tüzü 
konulan giderler, ayn 
derler, sığınak, bakım 

f) 11.8.1982 gün 
gerektirdiği giderler, 

«480. — Temsil, 
ayrıntı kodu 

VIII. a) Temsil 
amirierin takdiri esas 
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 : 
aa) Yabancı temsilciler ve konukların geleneklere ve davetin 

şümulüne göre ağırlama, konutlama ve konutlanmalarının ve bu 
işlerle ilgili hazırlıkların gerektirdiği giderlerle, verilecek ziyafet, he
diye, çiçek, bahşiş, taşıma giderleri ile ziyafetlerin gerektirdiği gi
derler, 

bb) Dışişlerinde icabında, yetkililerin eşleri tarafından gelecek 
resmî yabancı konuklara verilecek ziyafet giderleri; Protokol Genel 
Müdürlüğünce yabancı konuklar için hazırlanan programlar gere
ğince yapılan törenin gerektirdiği giderler ve bunlarda görev alan
lara verilecek kumanyalar; konukların yurdumuzda hizmetlerine 
verilenlerle, korunmaları için görevlendirilenlere yapılacak giderler, 

cc) Devlet ricalinin dış ülkelere götürecekleri ve gönderecek
leri hediyeler ile bunların yollanması ile ilgili giderler, 

c) Konut giderleri : Konukların ikametlerine ayrılacak köşk 
ve sarayların gerekli görülecek onarım, döşeme ve diğer giderleri 
ile yabancı konukların oturma ve ağırlanmasına ayrılacak köşk ve 
bunların kira bedelleri, 

d) Tören 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 ulu 
türlü basın, yayın, bask 
fotoğraf, vesair araç, ge 



«490. — Diğer Tüketim Malları ve Malzeme Alımları» ayrıntı 
kodu 

IX. a) Temizlik malzemeleri alımları : Her türlü temizlik ve 
temizlik malzemesiyle bunlara ilişkin giderler, 

ıb) Bahçe malzemeleri alımları : Bahçe yapım ve bakımında 
kullanılan her türlü madde, malzeme ve hizmetlerin satın alma ve 
bunlara ilişkin her türlü giderler, 

c) Sağlık araç, gereç ve ilaç alımları : Sağlıkla ilgili olarak 
kullanılacak her türlü sağlık, araç, gereç ve ilaç alımları ve bunlara 
ilişkin giderler, 

500. — DEMİRBAŞ ALIMLARI HARCAMA KALEMİ 

«510. — Büro Malzemeleri Alımları» ayrıntı kodu 

I. Hizmet, çalışma ve işyerinin donatımı ve döşemelerinde kul
lanılan eşyalar ile hizmetin, çalışmanın ve işin gerektirdiği büro 
malzemeleri gibi taşınan malların alımı ile ilgili her türlü giderler, 

«520. — Büro Makineleri Alımları» ayrıntı kodu 

II. Büro hizmetlerinde kullanılacak daktilo, hesap makinesi, 
değeri 35 000 000 lirayı aşmamak üzere bilgisayar gibi çalışmaya iliş
kin makine alımına ait her türlü giderler, 

«530. — Yangınd 
kodu 

III. Yangından k 
her türlü giderler, (Bu 
maz.) 

«590. — Diğer De 

IV. — Büro malze 
metin gerektirdiği diğe 
çamaşır makinesi, kaz 
dahil) alımlarına ilişkin 

600. — MAKİNE 
CAMA KALEMİ : 

«610. — Taşıt Alım 

I. 237 sayılı Kan 
şıtlar ile binek, otobüs 
mutat ekipman giderle 
hale getirilmesinin ger 
taşıtlara ilişkin giderler 
törü için Amerikan ih 
nımı ite ilgili giderler 



muayene giderleri; bölge makine parkları ve müşterek gayretle oluş
turulan makine parkları, tabiî afetler ve olağanüstü haller ihtiyacı 
olian makine stoklarının oluşturulma ve kurulma giderleri, Dışişleri 
Bakanlığınca, tehlikeli bölge olarak tespit edilen yerlerde hizmet 
veren başkonsolosluklara tahsis edilecek zırhlı taşıtların satın alın
masına ilişkin giderler, 

«620. — Makine, Tezhizat Alımları ve Büyük Onarımları» ay
rıntı kodu 

II. Yatırım projeleri ile ilgili olarak : 

a) Makine, teçhizat ve bunların yedek parçalarının satın al
ma, imal, montaj giderleri ile büyük onarımları ve bunlara ilişkin 
diğer giderler, 

b) Jenaratör, projeksiyon, sinema makinesi, motor, röntgen 
makinesi, telefon santralı gibi makine, ve vasıtalarla büro ihtiyacı 
dışımda hizmetlerle ilgili keski, teksir, baskı, matbaa makineleri gibi 
uzun ömürlü ve üretimin artırılması amacına yönelmiş hizmet üre
timinde kullanılan makine, alet, cihaz ve sabit tesis giderleri ve 
bilgisayar satiri alma bedelleri, 

c) öğretim ve araştırma kurumlarıyla hastane, Iaboratuvar, 
matbaa, atölye gibi iş ve hizmet yerlerinin ve ulaştırma, haberleş
me üe ilgili kuruluşların teknik bakımdan teçhizi için hizmetine gö
re gerekli makine, alet, cihaz ve sabit tesis giderleri, 

d) Yeni hizmete 
rek yeni hizmete giren 
nızca büro ihtiyacı dış 
ve cihaz koruması için 
tahtası, soba, yatak, k 
gerekli teçhiz giderleri, 

Geçmiş yıllarda h 
araştırma yerlerinin (d 
demirbaş alımları» ayr 

Sanat modelleri sa 
nek, el sanatlarının ge 
Sanayi ve Ticaret Bak 
canmak üzere Türkiye 

«630. — Dışalım 
ayrıntı kodu 

Gerektiğinde yıl i 
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 GİDERLER! 
HARCAMA KALEMİ : 

«710. — Yapı, Tesis ve Büyük Onanm Giderleri» ayrıntı kodu 
I. a) İhale yoluyla yaptırılan yapı, tesis ve büyük onarım be

deli karşılığı olarak müteahhitlere ödenecek hakedişler, 
b) Taşeron marifetiyle yaptırılacak emanet işlere ait her türlü 

harcamalar, 
c) İnşaatla ilgili yapım sırasındaki danışmanlık hizmetleri gi

derleri, 

d) Özel kanunlarındaki usuller uygulanmak suretiyle müteah
hidine ihalesi mümkün olmayan hallerde, emanet usulü ile veya 
bizzat kuruluşlarca gerçekleştirilen yapı, tesis ve büyük onarımlarla 
ilgili (130-işçi ücretleri ayrıntı kodunda sayılanlar dışındaki) öde
meler, malzeme satın alınması, geçici şantiye tesislerinin yapımı ve 
prefabrik şantiyelerin satın alınmasına ilişkin giderler, 

«720. — NATO Enfrastrüktürün İnşa ve Tesisleriyle İlgili Gi
derler» ayrıntı kodu 

Sadece Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde «NATO Alt 
Yapı Hizmetleri» faaliyeti ile i'lgiliolarak : 

II. NATO Enfrastrüktürün inşa ve tesisleriyle ilgili giderler. 
«730. — Taahhütlerden Devredilen Artıklar Karşılığı» ayrıntı 

kodu 
Gerektiğinde yıl içinde açılacak 751-799 kod numaralı faali

yetlerle ilgili «Taahhütlerden Devredilen Artıklar Karşılığı» faali
yeti ile ilgili olarak : 

III. 1050 sayılı M 
tarih ve 3483 sayılı Kan 
rasının (d) bendinin 3 ü 
artıkları karşılığı olarak 
lık tutulamaz. 

800. — DİĞER ÖD 

«810. — Vergi Resim 
I. Diğer tertiplerin 

gi, resim ve harçlar dış 
işletmeye ilişkin vergi, re 
Hazineye ödenecek diğe 
ları ve giderleri formülü 
arazi vergileri hariç.) 

«820. — Diğer Ödü 
kodu 

II. Kanun ve Kan 
nameler gereğince Devl 
çeşitli ödül, ikramiye, m 
meler, 

«830. — Gizli Hizme 

Sadece Bütçe Kanun 
Yasanın 77 nci maddes 
nak : 



III. a) örtülü ödenek, 
b) 1.11.1983 tarih ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri 

ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanununun gerektirdiği giderler, 
c) Gizli haber alma giderleri, (İçişleri Bakanlığı ve Sahil Gü

venlik Komutanlığının istihbarat, bilgi toplama hizmetleri için ya
pılacak harcamalarda 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu
nun 77 nci maddesi hükmü uygulanır.) 

«840. — Uluslararası Profesör, Uzman, Memur ve Öğrenci Mü
badelesi Giderleri» ayrıntı kodu 

IV. 20.5.1946 tarih ve 4895 sayılı Kanun gereğince onanan 
sözleşme ve benzeri kültür anlaşmalarının gerektirdiği giderler, ya
yın giderleri; uluslararası kültür kıırumlarının heyet ve temsilcile
rinin ağırlama giderleri, Devletçe öğrenimleri üstlenilen veya müba
dele dolayısıyla yurt dışından gelen öğrencilerle diğer elemanların 
Türkiye'deki giderleri karşılığı ikamet ve iaşeleri için yapılacak 
ödeme ve yardımlarla, inceleme gezileri giderleri, bu öğrencilerin 
her türlü öğrenim giderleri, yurt dışına gönderilen elemanların zo
runlu giderleri karşılığı yapılacak ödemeler, (öğrencilerin yollukları 
dahil), 

«850. — Karantinaya Alınma ve Emniyet Nezaretinde Bulun
durma Giderleri» ayrıntı kodu 

V. Sağlık nedeniyle karantinaya alınan kişilerle, çeşitli neden
lerle yurt içi ve yurt dışında emniyet gözetiminde geçici olarak tutu
lan kişilerin 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 bina 
deki askerî temsilcilik 
Tüı'k teş'kilatı taraf nid 
hizmet ve temsil gide 
ifa edilen geçici göre 
mat) Karargâh perso 
lerinde görevlendirilen 
döşeme, demirbaş ve 
delleri ve diğer ulaşt 
Kanunla onaylanan sö 

b) NATO asker 
yaretlerinde makam 
hizmetinin gerektirdiğ 

Söz konusu ihtiy 
pılmış olan giderlerde 
nemeyerek borca bırak 



«870. — Tablo, Heykel ve Eski Eser Alımları ile Arkeolojik 
Kazı Giderleri» ayrınü kodu 

VII. a) 21.7.1983 tarih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Var
lıklarını Koruma Kanunu gereğince oram belirtilen ikramiye, ih
bariye ve mükafatlar ile müzelere alınacak her türlü eski sser 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 
kulianılan 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, röle ve, hava 
fotoğrafı, maket, tanıtma ve işaret levhaları yaptırılması giderleri 
ile tadat ve numaralama giderleri; arkeolojik sahalar ile müze ve 
ören yerlerinin iç ve dışlarının düzenleme giderleri; taşınır ve taşın
maz eski eserlerin onarım ve korunmaları için gerekli her türlü 

jaraç ve gereçlerle, kimyevî maddelerin alım giderleri; 

Yurt dışı ve yurt iç 
şındaki millî anıtlarla me 
giderler, 

c) Devlet resim-hey 
rulan jüri tarafından seç 
ve heykeller ile Bakanlık 
ruluşlardan satın alınacak 
olan her türlü resim, tablo 

900. — TRANSFER 

«910. — Kamulaştır 

Aşağıda ayrıntılı ol 
bu harcama kaleminden 
faaliyetlerle ilgili; 

I. a) Arazi, arsa, b 
taşınmaz maülann satın 
ve katma bütçeli daire v 
bunlara bağlı döner ser 
leri ve diğer kamu kuru 
nılabilir saıhası 100 metr 
dikkate alınarak bu sınır 
izni gereklidir.) 

b) Üzerinde Meden 
lar tesisi için ödenecek be 



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 tarafiaroa mutabık kalınacak 
bedel üzerinden Hazineye intikal edecek taşınmaz mal bedelleri ve 
aynî hakların tesisi ve bunlara ilişkin giderler, 

«920. — Kurumlara Katılma Payları ve Sermaye Teşkilleri» 
ayrıntı kodu 

001-100 Kodlu faaliyetlerle ilgili; 
II. a) İktisadî 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 ile kurulmuş özel statülü şirketlere katıl

ma paylarına ilişkin ödemeler, 
f) Diğer kurumlara katılma paylarına ilişkin ödemeler, 

«930. — İktisadî Transferler ve Yardimlar» ayrıntı kodu 
101. - 200 Kodlu faaliyetlerle ügili; 
III. İktisadî Devlet Teşekkülleri ve benzeri kurumlara yapı

lan iktisadî transferler : 

a) İktisadî devle 
meler, 

b) Kamu iktisa 
ödemeler, 

c) Hükümetçe a 
rarları, 

d) Müdahale al 
ödemeler, 

e) Diğer iktisadî 
f) Kaynak açığı 

İşletmesine geçmiş ve 
Bankası ve Türk Hav 
mahallî idareîefin 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) Yükseköğretim 

cak Devlet katkısı, 
c) Bağımsız büt 
d) Özel idareler 
e) Belediyelere y 



f) Fonlara katılma payları ve ödemeler, (Merkez Bankası nez-
dinde açılacak Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu, Kalkınma 
Plam ve Yıllık Programlara uygun olarak kredilerin yönlendirme
si maksadıyla öngörülen ihracat, sanayi, küçük esnaf, tarım, turizm 
ve maden sektörlerine verilecek krediler için faiz farkları ile 35 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 inci maddesine göre kuru
lan fondan, Tasarrufları Koruma Fonuna ödemeler.) 

g) Karma teşebbüslere katılma paylarına ilişkin ödemeler, 
h) Uluslararası kuruluşlara yapılacak ödemeler, 
i) İkraz ve avanslarla ilgili ödemeler, 
j) Diğer malî transferlerle ilgili ödemeler, 
k) 7/9245 sayılı Kararname gereğince gemi inşaat ve satın alma 

ile tersane kurma ve geliştirme fonuna yapılacak ödemeler, 
1) Kamu finansmam ile kurulmuş özel statülü şirketlere Genel 

Bütçe ve Türkiye Kalkınma Bankası kanalı ile yapılacak ikraz öde
meleri, 

m) Seçim giderleri : Kanunları gereğince yapılacak her türlü 
seçimlerde kullanılacak büro ve malzeme giderleri ile 26.4.1961 gün 
ve 298 sayılı Kanunun 182 nci maddesinde belirtilen görevlilere öde
necek ücret, gündelik ve harcırahlar ve seçimle ilgili her türlü gi
derler, 

n) Yurt içinde Hazine mülkiyetinde ve Kültür Bakanlığı ta
sarrufunda bulunmamakla birlikte uğraş konusuna giren tarihî Türk 
Kültür mirası yapılarının gerektiğinde her türlü bakım, onarım, res
torasyon ve donatım işlerini Kültür Bakanlığının tayin edeceği şekil 
ve şartlara göre yapılma giderleri, 

» 

o) Devlet gelirler 
layıcı uygulamalara ge 
muhasebe sistemi üzer 
cek personelin hizmet 
ma Değer Vergisi ve V 
Almanya İktisadî işbirl 
liği Fonuna yapılacak ö 
reği uluslararası kurulu 
ödemeler, 

p) Eski Cumhurb 
pim giderleri. (Bu amaç 
rük Bakanlığı Bütçesin 
maya Maliye ve Gümrü 

«950. — Sosyal Tra 

401- 500 Kodlu faa 
V. a) T. C. Em 

karşılıkları 1991 yılı iç 
ve Gümrük Bakanlığın 
dığı Kanununun 8.7.19 
desi ile eklenen ek 20 
miyeleri, yönetim gide 
Kuvvetleri Personel Ka 
re yapılacak ödemeler, 
sayılı Kanuna eklenen 
lacak ödemeler; 1.7.19 



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 h& 
kümleri gereğince takside bağlanmış ödemelerle gecikme faizleri ge
cikmenin vuku bulduğu ödemeye ilişkin fıkradan karşılanır). 

'b) T.C. Emekli Sandığı dışında kalan emekli dul ve yetimlere 
özel Kanunları gereğince yapılan aylık ödemeleri, 

c) Yurt içi eğitim kurumlarında okutulan öğrencilerin bursları 
ile yazılma, öğretim, tasdikname, smav ve diploma harçları ve ben
zeri giderler ile ilaç ve tedavi giderleri, 

d) Yurt dışı eğitim kurumlarında okutulan öğrencilerin burs 
giderleri, 

e) Yurt içi eğitim kurumlarında okutulan yabancı uyruklu 
öğrencilerin burs giderlerine ilişkin ödemeler, 

f) Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon giderlerine ilişkin öde
meler, 

g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17.6.1982 tarih ve 
2684 sayılı, 11.8.1982 tarih ve 2698 sayılı Kanunlar gereğince indi
rimli ve parasız yatılı öğrencilerin pansiyon giderlerine ilişkin öde
meler, 

h) 15.2.1956 tarih ve 6660 sayılı Kanun gereğince yurt içi ve 
yurt dışında yetiştirileceklerin tedavi, ders araç ve enstrüman gider
im; bunlara ilişkin öğretmen, uzman ve yabancı uzman ücretleri; 
sanatları ile ilgili olarak kendilerine yaptırılacak konser, resital ve 
»ergi giderleri ile yapacakları sanat gösterilerinde kendilerine refa
kat edecek sanatkârlara ödenecek ücret, refakatindekilerle birlikte 

gidecekleri temsil, kons 
huliye ücretleri; taltif m 
diyeler, sanatları ile ilgi 
refafeatindekülere Ödene 
yurt içinde yetiştirilecek 
cırah Kanunu hükümle 
ge rakamının memur a 
miktar üzerinden ödene 
rencilerle, refakatindeki 
için tahsilde bulunacakl 
nan öğrenci baremi ve h 

i) Dernek, birlik, 
şekküllere yapılacak öd 
ATA Derneği ile Türki 
ma Vakfına yapılacak 
Derneğine yapılacak ya 
Müdürlüğü bütçesinin i 

j) 657 sayılı Devle 
dayanılarak hazırlanan 
kanlar Kurulu Kararı 
cek Yardımı Yönetmeliğ 

k) Türk kültür va 
aa) Türk kültür v 

kin faaliyetlerle ilgili o 
yın giderleri ile fotoğra 
tın alma ve yollama g 
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yurt dışında yerli ve yabancı kurum, kuruluş ve kişilere yaptırılacak 
her türlü ve her türde film (konulu, belgesel vb. dahil), yazdırıla
cak senaryoların telif, inceleme vb. giderleri ile satın alınacak her 
türlü film, senaryo giderleri ve film yaptırılması, satın alınması ile 
ilgili tüm diğer giderler, yabancı ülke okullarında ilkokul çağındaki 
Türk öğrencilerine ayrılan sınıflarda meydana gelecek zarar ve zo
runlu sigorta hasar giderleri, 

bbj Dış ülkelerdeki soydaşlarımıza ait okullar ve Türk sosyal 
ve kültürel teşekküller, Türk kurum ve derneklerinde ve Türk tarih 
kültürü ile ilgili tarihî ve bediî kıymeti haiz binalarda görevli öğ
retmen, memur ve personelin ödenmesi kabul edilecek aylık, ücret 
ve yol giderleri, 

cc) Mezkûr kurum ve derneklere yapılacak yardımlar ile bi
naların bakım, onarım ve yönetim giderleri; bunların kontrol ve de
netimi için görevlendirileceklerin yolluk ve zorunlu giderleri, 

dd) Türk dil ve kültürünü dış memleketlerde tanıtmak ama
cıyla faydalı hizmetlerde bulunan yabancı uyruklu tüzel ve özel ki
şilere ve yabancı ülkelerdeki Türk kültür kurumu ve derneklerine 
yapılması uygun görülecek yardımlar, 

ee) Türk soyundan yabancı uyruklu kimselerin mahallerinde 
veya Türkiye'de öğrenim ve staj yapmalarını mümkün kılmak üzere 
yapılacak yardımlar, 

ff)' Dış memleketlerde Türk kültür varlığını koruma ve tanıt
ma konusu ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı

nın önceden yazılı uy 
ve kurumlarca ülkem 
derleri, 

gg) Türk kültür 
feranslar, konserler, 
lunmak, Türk sanat e 
oldukları ve ülkemizi 
bit olan kişi ve topl 
yabancı ülkelere gitm 
profesör, öğretmen v 
nın çağıranlar tarafın 

hh) Türk kültü 
lerde düzenlenecek s 
satın alınacak yayınla 
nıtıcı her türlü malze 
terileri için görevlend 

ii) Dış ülkelerd 
gülerinin geliştirilmes 
amacıyla yapılacak g 
ve teşekküllere yapıla 
den temin olunacak 
yollukları, ilgili faali 
lan ödenekten gerek 
ve Başbakanlığın uyg 
Örtülü ödenek»le ilgil 



(anlabilir.) Yukarıdaki (aa), (b'b), (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 
yiyecök giderleri için verilen paralar, (Bu paralar, borçluların yurda 
dönüşlerinde ilgili saymanlıkça 6183 sayılı Kanuna göre takip edilir.) 
Ülkemizi tanıtma amacıyla yetkili makamlarca dış ülkelere geçici 
olarak gönderilenlerden güç durumda oldukları anlaşılanların ani ve 
ciddî müdahaleyi gerektiren, tedavi ve cenaze giderleri, mulhtaç du
rumdaki vatandaşlarla işçilerin haklarını korumak için yapılacak hu
kukî ve teknik danışma, avukat ücretleri ile bulundukları ülke
deki siyasal ve sosyal şartlar içinde muhtaç duruma düşen Türklere 
Dışişleri Bakanlığının talimatı uyarınca yapılacak her türlü iaşe, iba
te, giyim eşyası ve tedavi giderleri, (Muhtaç ve güç duruma düş
tükleri sabit olanların tedavi ve cenaze giderleri de gerekli takibat 
icrasından sonra ancak M.U.K.'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 Güvenli'k Bakanlığı Bütçesinin Yurtdışı İşçi 
Hizmetleri Faaliyetleriyle ilgili olarak, yabancı ülkelerdeki işçileri
mizin haklarım korumak amacıyla hukukî danışma ve avukat üc

retleri, yabancı ülkelerde 
ve aile fertlerinin cenaze 
rafları, 

m) Dış ülkelerde s 
ülkelerde siyasî alanda 
mesi veya etkisiz hale g 
pılacak ödemeler, kitap, 
tın alınması, bastırılması 
lanması, füm yaptırılma 
Özel gazete nüshaları ile 
leri; (Bu tertibe konulan 
Bakanlığının teklifi ve B 
Bütçesinin «830 - a örtü 
tibine Maliye ve Gümrü 

Yapılacak anlaşmala 
İçin gönderilecek uzman 
ve gidiş dönüş yolluklar 
beslenmeleri için yapılaca 

«420 - Öğrencilerin 
faaliyetleri» ile ilgili gid 

«960. — Borç ödeme 
500 - 600 Kodlu faal 
VI. a) îç Devlet bor 
b) İç Devlet borçla 
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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 borçları, 

f) Diğer cari giderler geçen yıllar borçlan, 

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 bul 

bb) Özel Kanun 
mesine karar verilen ha 

cc) 6.6.1985 tarih 
rınca yapılacak ödeme 

j) Geri verilecek 

k) Faiz, acyo, p 
Hazine cari hesapları 
leri için çeşitli kanunl 
bonoların faiz, komisy 
nece bankaların yapt 
misyonlar, 2974 sayılı 
necek faizler, 

1) Diğer borç ö 

- • — • ^ > m < m «*-





T - Cetveli 
(Kurumlanıl Satm Alacakları Taşıtların Ortalama Satm A 

BedeHerini Gösterir Cetvel) 
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Sıra No. 

1991 YILI 

T — CETVELİ 

(Kurumların Satm Alacakları Taşıtların Ortalama Satm A 
Bedellerini Gösterir Cetvel) 

Taşıtın Cinsi 

1 — a (*) Binek otomobil 
1 — b (**) Binek otomobil 
2 — Binek otomobil 
3 — Station-Wagon 
4 — Arazi - Binek (En az 4 en çok 8 kişilik) 
5 — Kaptı - ikaçtı (Minübüs) 
6 — Kaptı-kaçtı (Arazi) 
7 — Pick-Up (Kamyonet) (Şoför 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 kişilik) 
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 Kg.: 
14 — Kamyon şasi - kabin tam yüklü ağırlığı en az 17 000 Kg. 
15 — Ambulans 

Diferan 

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 
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16 — Ambulans arazi hikmetleri için 
17 — Pide - Up (Kamyonet) Cenaze arabası yapılmak üzere 
18 — Motorsiklet 45 - 250 cc'lik 
19 — Motarsiklet en az 600 cc'lik 
20 — Bisiklet 
21 — a Güvenlik önlemli binek otomobil (Cinsi ve fiyatı Maliye 

ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.) 

21 — b Güvenlik önlemli servis taşıtı (Cinsi ve fiyatı Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca belirlenir.) 

(*) 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli 1 sayılı cetvelde yer alan ma
kamlar için. 

(**) 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli 1 sayılı cetvelde yer alan ilk üç 
sıradaki makamlar için. 

Önemli Not : 
Bu cetvelde gösterilen asgarî ve azamî fiyatlarda değişiklik yapmaya* 

bu fiyatları belirli makam ve hizmetler için farklı miktarlarda tespit et
meye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Difera 

4 X 
4 X 



Dönem : 18 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

1991 Malî Yılı Genel Bütçe Kanunu Tasarısı ve Pla 
Raporu (1 /752) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md. 
07/101-95/05648 

TÜRKÜYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞ 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve ffaşlranhğını;»» arzı Bakanlar Kurulunca 
MaK Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller flişik olarak gönderifemştir. 

Gereğini arz ederim. 
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1991 YILI 
MİLLÎ BÜTÇE TAHMİN RAPÇR 

1991 Yılı Ekonomik Programında, ekonomik istikrarın ve dengeli bir büyümenin temin 

1989 ve 1990 yıllarında, uygulanan maliye, para - kredi ve kambiyo politikalarının t 
tim dengesinin kurulması, istikrarlı bir büyümenin sağlanması, dışticaret ve ödemeler deng 
muştur. 

1991 yılında toplam kaynaklarda % 4.7 oranında reel bir büyüme planlanmış, sabit s 
turan kamu ve özel sabit sermaye yatırımlarında sırasıyla % 6.4 ve % 7.1 oranlarında artışla 

1991 programı, toplam tüketimin !% 4.3 oranında artması esasına dayandırılmıştır. 199 
tüketimin % 4.0 oranında artacağı tahmin edilmiştir. 
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TABLO : KAYNAKLAR - HARCAMALAR 

(Cari Fiyatlarla, Milyar TL.) 

"fr 
1988 1989 1990 1991 

(2) (3) 

00.582.2 
2.267.5 -

98.314.7 
24.182.3 
11.494.0 
12.688.3 

49.1 -
520.2 -
569.3 

24.231.4 
10.973.8 
13.257.6 
74.083.3 

8.799.3 
65.284.0 

170.633.2 
2.048.7 

168.584.5 
38.304.2 
17.351.1 
20.953.1 

166.6 
464.0 
297.4 

38.137.6 
16.887.1 
21.250.5 

130.446.9 
19.395.3 

111.051.6 

286.305.8 
4.974.2 

291.280.0 
60.927.5 
27.825.8 
33.101.7 
4.434.0 
2.818.2 
1.615.8 

65.361.5 
30.644.0 
34.717.5 

225.918.5 
39.963.9 

185.954.6 

439.636.8 
8.721.6 

448.358.4 
96.634.0 

. 43.929.8 
52.704.2 

5.818.3 
7.6 

5.810.7 
102.452.3 
43.937.4 
58.514.9 

345.906.1 
58.508.9 

287.397.2 

KAYNAK : DPT 
(1) Yüzde değişimleri, GSMH büyümesine katkılarını göstermektedir. 
(2) Gerçekleşme tahmini, 1990 yılı GSMH rakamı DPT tahminidir. 
(3) Program hedefi. 

GSMH 
Dış açık (1) 
Toplam kaynaklar 
Sabit sermaye yatırımı 

Kamu 
Özel 

Stok değişmesi (1) 
Kamu 
Özel 

Toplam yatırımlar 
Kamu 
Özel 

Toplam tüketim 
Kamu 
Özel 



— 5 — 
TABLO : KAYNAKLAR - HARCAMALAR DE 

(1988 Fiyatlarıyla, Milyar TL.) 

GSMH 
Dış açık (1) — 
Toplam kaynaklar 
Sabit sermaye yatırımı 

Kamu 
Özel 

Stok değişmesi (1) 
'Kamu 
Özel 

Toplam yatırımlar 
Kamu 
Özel 

Toplam tüketim 
Kamu 
Özel 

1988 

100.582.2 
2.267.5 -

98.314.7 
24.182.3 
11.494.0 
12.688.3 

49.1 -
520.2 -
569.3 

24.231.4 
10.973.8 
13.257.6 
74.083.3 

8.799.3 
65.284.0 

1989 

102.229.3 
1.615.2 

100.614.1 
23.992.0 
10.785.5 
13.206.5 

98.3 
273.7 
175.4 

23.893.7 
10.511.8 
13.381.9 
76.720.4 
9.041.3 

67.679.1 

1990 
(2) 

111.392.4 
1.559.0 

112.951.4 
26.045.1 
11.705.1 
14.340.0 

1.698.1 
1.079.3 

618.8 
27.743.2 
12.784.4 
14.958.8 
85.208.2 
10.114.9 
75.093.3 

1991 
(3) 

117.964.5 
281.0 

118.245.5 
27.819.3 
12.458.7 
15.360.6 

1.536.7 
2.0 

1.534.7 
29.356.0 
12.460.7 
16.895.3 
88.889.5 
10.755.6 
78.133.9 

KAYNAK : DPT 
(1) Yüzde değişimleri, GSMH büyümesine katkılarını göstermektedir. 
(2) Gerçekleşme tahmini, 1990 yılı GSMH rakamı DPT tahminidir. 
(3) Program hedefi. 





1991 YILI 
Bütçe Kanunu Tasarısı Gen 

a 
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1991 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU T 
GENEL GEREKÇESİ 

1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 1991 Yıl 
tasarıda, ekonominin hızlı ve dengeli olarak büyümesi ve fiyat istikrarı sağlanması temel i 

Hızlı ve dengeli bir kalkınma süreci içinde gelir dağılımını iyileştirmek, işsizliği, bölges 
fiyat istikrarını sağlamak, serbest rekabet ortamını tesis etmek, üretim kaynaklarını en etk 
kalkınmada öncelikli yöreler dışında sosyal altyapıya kaydırmak, tüketiciyi gereği gibi k 
finansman açısından yeterli hale getirmek, Türk Parasının konvertibl hale gelmesi için ge 
ğuna giriş için hazırlıkları hızlandırmak, sermaye piyasasını sağlıklı bir yapıya kavuşturmak 
timde sanayiin yapısını dışa dönük ve rekabet gücü olan bir yapıya kavuşturmak, eğitim, sa 
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının başlıca amaçları arasındadır. 

1991 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, Kalkınma Planının temel hedefleri yanında, ülkenin 
nomik şartlar gözönünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bütçe Tasarısında gelir ve gide 
ile birlikte, para ve kredi politikalarıyla uyum içinde olması hususunda hassasiyet gösterilm 

Tasarı ile kuruluşlara, Kalkınma Planı hedefleri yanında, mevcut gelir ve nakit imkân 
nak tahsisi yapılmıştır. 
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1991 MALÎ YILI BÜTÇE KANUN 
TASARISININ MADDELERİNE 

İLİŞKİN GEREKÇE 
BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Gider, Gelir ve Denge 

Gider Bütçesi 

MADDE 1. — Genel bütçeye dahil dairelerin 1991 malî yılında yapacakları hizmetlerinin 
miktarını belMemektedir. 

Gelir Bütçesi 
MADDE 2. — Genel bütçenin 1991 malî yılı gelir tahminlerinin yer aldığı (B) cetvelin 

Denge 
MADDE 3. — Cari yıl bütçesine konulan ödenekler toplamı l e tahmin edilen gelirler 

ile karşılanacağına dair hükme yer verilmektedir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Malî Politikaya İlişkin Hükümler 

Bütçe Politikası ve Malî Kontrol 
MADDE 4. — Madde ile bütçe ödeneklerinin kullanımında tasarrufun sağlanması, tutarl 

yürütülmesi, giderlerinin yarısından fazlası Hazine Yardımı ile karşılanan özel kanunlar ile ku 
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ramlarının düzenlenmesi, harcamaları ve istihdam esasları yönünden gerekli Standartların 
larında Maliye ve Gümrük Bakam yetkili kılınmaktadır. Bu hüküm; özel idareler, belediye 
iktisadî teşebbüsleri için de geçerli bulunmaktadır. 

Ayrıca, genel ve katma bütçeli kuruluşların Türküye Elektrik Kurumu ile büyükşehir 
letmelerine olan borçlarının ödenmesini teminen yapılacak düzenlemelere ve bültşe işlemleri 

Ödenek Dağıtım ve Kullanımı 
MADDE 5. — Ödeneklerin dağıtım ve kulanım esasları ile ilgili ilkeler tespit olunm 

ma planı ve yıillık programda öngörülen hedef ve hizmet önceliklerine göre, tasarruf anlayı 
verilmektedir. 

Makide ile ayrıca, bütçe kanunlarına bağlı (A) işaretli cetvellerdeki ödeneklerin, bazı ist 
nın kesilmesine Bakanlar Kurulu, kesilen bu miktarın Maliye ve Gümrük Bakanlığı b 
mesine ve bu işlemler sonucu doğacak Hazine yardımı fazlalarının iptal edilmesine dair hu 
kılınmaktadır. 

Ayrıntılı Harcama Planları 

MADDE 6. — Genel bütçeli daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeli kurulu 
alan kuruluşlar, belediyeler, belediyelere bağlı kuruluşlar, özel idareler, kamu iktisadî teşeb 
fonlara tasarruf eden kuruluşların, gelir ve gider tahminlerini, malî tablolarım ve birbirler 
mercilere vermeleri konusunda hüküm getirilmektedir. 

Ayrıca, Malîye ve Gülrrarük Bakanı adı geçen idarelerin her türlü rnaüî işlemleri ile fl 
de inceleme yaptırmaya ve incelemeler sonucu gerekli önlemleri almaya, bu maksatla ger 
j-in uygulanmasını istemeye yetkili kılınmıştır. 
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Gerektiğinde Kullanılabilecek ödenekler 

MADDE 7. — 1050 sayılı Mufaasebei Umumiye Kanununun değişik 37 nci maddesinde, 
amaçlar için genel ve katma bütçelere gerektiğinde aktarma yapılmak üzere Maliye ve Gümr 
yedek ödenek bulundurulabileceği ve bu ödeneklerden aktarma yapmaya adı geçen Bakanlığı 

Bu yasal dayanak çerçevesinde, malî yıl içinde ortaya çıkan âcil ihtiyaçların aksatılmad 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesine konulan «Personel Giderleri Ödeneği», «Yatırımları H 
gibi gerektiğinde kullanılabilecek ödeneklerin ilgili kuruluşların bütçelerine aktarılmasında uy 
yer verilmektedir. 

DPT Etüt ve Proje Ödenekleri 
MADDE 8. — Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesindeki «Etüt ve Proje Hizmetleri» ve « 

lerine konulan ödeneklerin kullanım esaslarına yer verilmektedir. 

Yatırım Harcamaları 

MADDE 9. — Yıllık Programlara dahil projelerle Türkiye Büyük Millet Meclisince 
edilmiş projeler dışında herhangi bir projeye yatırım harcamasının yapılamayacağı, proje ad 
marası altında toplu olarak verilmesi durumunda, bu toplu ödeneklerin hangileri için ne gib 
ve usuller belirlenmektedir. Ayrıca, Genel ve Katma bütçeli ve döner sermayeli kuruluşların 
alt kalemleri ile ilgili değişiklik ve aktarma taleplerinde izlenecek hususlar açıklığa kavuştur 
uygun görüşü ve ilgili Bakanın onayı ile il özel idarelerince valinin yetki ve sorumluluğunda 
lerin bedellerinin ilgili il özel idaresine ödeneceğine ve Yıllık Programa ek yatırım cetveller 
liklerin, «1991 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar» 
ğına dair hükümlere yer verilmektedir. 

Madde ile ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğüne, yılı programlarına dahil yatırımlarının 
rekli gördüklerini, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının uygun görüşünü almak kaydıyla, kend 
mektedir. 
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Vergi Bağışıklığı 
MADDE 10. — Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel KcrniîLanlığ:, Sahil Güven 

latının ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ithal edilecek akaryakıt ve madenî yağlarla, savaş a 
za Teşkilatı ihtiyaçları için yurt dışından alınacak bir kısım malzeme ve cihazın vergi dışı 
maktadır. 

Katma Bütçeli İdarelere Hazine Yardımı 
MADDE 11. — Katma bütçeli idarelerin bütçelerini denkleştirmek amacıyla Maliye 

yardımı (Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine yapılacak devlet katkısı d 
katma bütçenin (B) cetveline gelir yazılan miktarlardan, yıl sonunda fazla olduğu anlaşıla 
dürlüğü dışındaki katma bütçeli idarelerin malî yıl sonundaki bütçe fazlalarının genel büt 
almaktadır. 

Ayrıca, Hazine yardımı alan katma bütçeli idareler bütçesine 1050 sayılı Kanunun d 
lenen ödeneğin Hazine yardımı ile ilişkilendirilmesi sağlanmaktadır. 

Resmî Taşıtlara ait hükümler 
MADDE 12. — 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren taşıtların edinilmesi, kulla 

tasarruflu bir bütçe politikasının izlenmesine yardımcı olmak üzere, uyulması gereken dü 
Madde ile Başbakanlık; yukarıda belirtilen hususlarda her türlü düzenlemeleri yapma 

görevlendirmeye yetkili kılınmaktadır. 
Ayrıca, taşıtların kadrolu şoför veya görevli personelce kullanılması esas olmakla 

emir ve zatlarına veya makamlarına taşıt tahsis edilenlerin, ilgili bulundukları makamca 
bizzat kullanabileceklerine dair hükme yer verilmektedir. 

Hastane Ücretleri 
MADDE 13. — Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların emekli, dul ve 

aile fertleri dahil) tasanda sayılan tedavi kurumlarında yapılan tedavilerine ilişkin ücretler 
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liye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek miktarlar ve esaslar çerçevesinde ödeneceği, bu 
de çalışanlar bakımından uygulanmayacağı belirtilmektedir. 

Dernek ve Benzeri Kuruluşlara Kapılacak Yardımlar 

MADDE 14. — Dernek, birlik, kurum, kuruluş, vakıf ve benzeri teşekküllere Devlet b 
nünde bulundurulacak esaslar ile harcamaların bu esaslar doğrultusunda amacına uygun ol 
konuları ve yapılacak yardımların yönlendirilmesine ilişkin yeni ilkelerin tespitine ilişkin açı 

Özelleştirme ile İlgili İşlemler 

MADDE 15. — 28.5.1986 tarih ve 3291 saydı Kanun çerçevesinde Yüksek Planlama K 
233 saydı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına dabil müessese, bağlı ortaklık, işletm 
larının tasfiye, devir ve satış bedellerinin Hazineye ayrdacak bölümünü, ayrıca, 6183 sayd 
de mülkiyeti Hazineye geçen gayrimenkullerin satış işlemlerinin gerçekleştirilmesinden eld 
kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanını yetkili kdan hükümlere yer verdmektedir. 

Gayrimenkul Satış ve Kira Bedelleri 

MADDE 16. — Mülî Savunma Bakanlığı dışındaki Genel Bütçeli Dairelerin kendderine 
menkullerinin satışı halinde satış bedelinin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek ve Başb 
dukları kuruluş hizmetlerinde kuUandmak üzere bütçeleştirdmesine diskin hükme yer verdme 

Madde de ayrıca, irtifak hakkı verden özel iskelelerden alınan nispî kira bedederinin b 
da yarısının liman başkanhklarımn hizmetlerinde kudandmak üzere Ulaştırma Bakanlığı bütç 
ni geliştirmek amacıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydolunacağ 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Bütçe Uygulamasına İlişkin Hükümler 

Bölüm Düzeni ve Deyimler 

IMADDE 17̂  — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, diğer Kanunlar ve Bütç 
Kesim, Madde, Tertip, Harcama Kalemi, Ayrıntı Kodu ve İlgili Hizmet Tertibi» gibi bü 
larına yer verilmektedir. 

Bağlı Cetveller 
MADDE 18. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun değişik 29 uncu madde 

ekli cetvellerden oluşacağı, eklenmesi öngörülen cetvellerin ilgili Bütçe kanunlarının metin 
küm çerçevesinde, Bütçe Kanuna eklenen (A), (B), (C), (Ç), (H), (t), (K), (M), (O), (P), (R 
almaktadır. 

Yeni Tertip, Harcama ve Gelir Kalemleri Açılması 
MADDE 19. — Hizmetlerin gerektirdiği durumlarda, bütçe uygulamasının sağlanması 

için (2) ödenek, gerekli durumlarda (3) ödenek türü altında. yeni tertipler veya (A) işaretl 
harcama kalemlerinin açılabilmesine, gerektiğinde (B) işaretli cetvelde yeni bölüm, kesim 
lamak üzere teklif olunmaktadır. 

Aktarma 
MADDE 20. — Personel giderlerinin malî yıl içinde program, alt program, faaliyet ve 

mesi, genel ve katma bütçeli idareler bütçelerinde yer alan bazı ödeneklerin hizmeti yürütecek k 
bütçelerinin (100 - Personel giderleri) tertiplerindeki ihtiyaç fazlası ödeneklerin, aynı amaçl 
Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek tertibine iadesi ve 1991 Yılı Programında yapılacak d 
nusu projelere ait Ödeneklerin ilgili kuruluşlar bütçeleri arasında aktarılması konularında 
mektedir. 
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Görev ve Yetkileri Yeniden Düzenlenecek Kamu Kurum veKuruluşları ile Millî Sav 
tanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Bütçelerine İlişkin Aktarma İşlemleri 

MADDE 21. — Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güv 
ları hizmetlerin bedellerini karşılamak üzere, bu bütçeler arasında aktarma yapılması, Silah 
gereken ikmal ve tedarik hizmetleri ile bir programa ait bir hizmetin diğer bir program 
ilgili tertipler arasında aktarılması, kamu kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması durumun 
kesinhesapların hazırlanması ile ilgili olarak gerekli görülen işlemlerin yapılmasına yönelik 

Geçen Yıllar Borçları 
MADDE 22. — 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 hükü 

Kamu Ortaklığı Fonundan Sağlanacak Kaynaklar 

MADDE 23. — Yüksek Planlama Kurulunca, 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kam 
da Kanun hükümleri çerçevesinde, altyapı tesislerinin finansmam için öngörülen kaynakla 
yer verilmekte, ayrıca, 2983 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan anapara iadeli gelir ortak 
kamu kurumlarının yapacakları ihale ve sözleşmelerde ve 6183 sayılı Kanunun 10 uncu ma 
rak ve Hazinece satılacak millî emlâk bedellerinin ödenmesinde nominal değerleri üzerinden 

Remo ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu 
MADDE 24. — Silahlı Kuvvetlerin yeniden teşkilatlanması, silah, araç ve gereçlerinin 

ve İçişleri BakanbMarına (Jandarma Genel Komutanlığı) gelecek yıllara geçici yüklenmele 
let İhale Kanununa aykırı olmayan hükümlerinin yürürlük süresi uzatılmış bulunmaktadır. 

Türk Silahlı Kuvvetlerine Stratejik Hedef Planı uyarınca temini gerekli modern silah 
altyapı yat'rımları için bütçe ödeneklerine ilaveten Savunma Sanayii Destekleme Fonu'nu 
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kânların birlikte değerlendirilmek suretiyle Savunma Sanayii İcra Komitesince tespit edil 
pılması, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinde mevcut ödeneklerden Sa 
ve adı geçen Fon'dan Hazineye yatırılacak paraların bütçeye gelir ve ödenek kayıtları ile 
ilişkin hükümlere yer verilmektedir. 

Ayrıca, Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Emniyet Genel Müdürlüğü için sat 
ilgili bütçeleştirrne işlemlerine yer verilmektedir. 

Transferi Mümkün Olmayan Konsolosluk Gelirleri 
MADDE 25. — Kbnvertibl olmayan konsolosluk gelirlerinden transferi mümkün olma 

mayan miktarları, Dışişleri Bakanlığı Bütçesinde açılacak özel bir tertibe bu Bakanlıkça g 
kullanılmak üzere ödenek ve gerektiğinde gelir kaydetmeye ve yılı içinde kullanılmayan m 
liye ve Gümrük Bakanını yetkili kılan hükme yer verilmektedir. Madde ile ayrıca, yapıla 
leri ve Maliye ve Gümrük Bakanınca birlikte tespit olunacağı belirlenmektedir. 

Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınc 
şılıkları 

MADDE 26. — Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güven 
nacak kiralar, yabancı ülkelere yapılacak hizmetler karşılığı alınacak paralar ile yedek havaa 
nacak paraların, aynı amaçlarla kullanılmak üzere, bütçelerine özel ödenek kaydedilmesi, y 
yıla devredilmesine dair hükümleri kapsamaktadır. 

Bağış, Hibe ve Yardım Yolu ile Gelen Malzemeler 
MADDE 27. — 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 ile sağlanacak malzeme bedelle 
re yer verilmektedir. 
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Eğitim ve Öğretim Ödenekleri 
MADDE 28. — Genel bütçe dışındaki idare ve kurumların yurt içinde ve yurt dışınd 

konulan ödeneklerin Genel Bütçeye kayıt şeklini belirleyen hükme yer verilmektedir. 

Özel Ödenek ve Gelirlerin İptali 
MADDE 29. — Bağışlara ilişkin özel ödenek ve özel gelirlerle, diğer özel ödenek ve ö 

miş ödenek artıkları ile tahsis amacının gerçekleştirilmesi bakımından yetersiz olanları ve 
aşmayan ve iki yıl devrettiği halde harcanmayan ödenek artıklarının iptal edilmesi konusun 
rilmektedir. 

Döner Sermaye Gelirleri 
MADDE 30. — Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idarelere bağlı döner ser 

tının % 15'ini ve sermayeye eklenmiş olsun veya olmasın kullanılmayan geçmiş yıl kârları 
tırmaya ve bu oranı sıfıra kadar indirmeye Maliye ve Gümrük Bakarımı yetkili kılan hükme 
lirin, yatırılmaması halinde uygulanacak cezalar belirlenmektedir. 

NATO Hesabı ve Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonunun Gelir Fazlaları ile Fonlardan Büt 
MADDE 31. — T. C. Merkez Bankası NATO Hesabına toplanan paralardan uygun g 

tikrar Fonu»nun gelir fazlalarının Gelir Bütçesine gelir kaydedileceğine dair hükme yer ve 
Madde ile ayrıca, kanunlarla ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş o 

daha düşük oran tespiti gereken hallerde, yaptırılacak incelemeye istinaden Başbakanın on 
ı% 50'den daha düşük bir nispet tayinine Maliye ve Gümrük Bakam yetkili kılınmaktadır. 

Maddedeki diğer bir hükümle de, genel ve katma bütçeli idarelerle diğer kamu kurulu 
yaptıkları ödemeler veya fonlar hesabma tahsil ettikleri tutarlardan yukarıda belirtilen nispet 
esas ve usullerle, süreleri tespit etme konularında Maliye ve Gümrük Bakanına yetki verilm 

Ayrıca, fonlarla ilgili tahakkuklardan ödenmemiş olması nedeniyle emanete alınmış mik 
rük Bakam yetkili kılınmaktadır. 
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Petrolden Devlet Hakkı 

MADDE 32. — 1702 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde, petrol hakkı sam'plerinin 
Genel Müdürlüğü geiri olarak gösteriîmiiştir. Bu hükümle, söz konusu gelirlerin genel bütç 

İKİNCİ KISIM 
Hazme ve ^sanK¥ Kuruluşlarına ilişkin Hükümler 

BÎRÎNCt BÖLÜM 
Devlet Borçlan 

Devlet Borçlarının Yönetimi 

MADDE 33. — a) Devlet borçlarının yönetiminin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 

b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın bütçe kanunu tasarıs 
iç borçlanma aktine, aynı sürede iç ve dıç borç anapara geri ödemelerini bütçe üe ilgilönd 
larda izletmeye yetkili olduğu, 

c) Devlet iç ve dış borçlan faiz ve genel giderlerinin bütçeye konulan ödeneklerle kar 
d) Katma bütçeli idarelerin dış borçlarını bu Kanunun Devlet borçlarının yöneitimi üie 

vesinde ödeneceği, 
e) Devlet borçlarının uygulama sonuçlarının ilgffli yıl kesinfaesap cetveli ile birlikte T 
f) Devlet borçlarının yönetim ve muhasebesi ite ilgili usul ve esasların ne şekilde dü 

maktadır. 

İç Borçlanma 

MADDE 34. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın malî yıl iç 
sinde belirtilen tutarm bir katma kadar bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanma aktine yetk 



— 20 — 

nunu Tasarısı ile belirlenen yetki sınıfları içerisinde çıkarılacak Devlet Tahvillerinin özelliklerin 
Hazine Bonolarıyla ilgili hükümlere yer verilmektedir. 

2974 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanmam 
MADDE 35. — 2974 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucu Hazinece üstleniler 

anapara ve faiz ödemelerinin gerektirdiği tutarda alacaklı kuruluşlara özel tertip Devlet iç b 
ödemeieririi «Bütçeden mahsup edilecek ödemeler hesabı» ndan yaptırmaya, hesabın yılı içinde 
devretmeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkili kılınmaktadır, 

Dış Borçlanma 
MADDE 36. — Ya-bancı ülkeler, bankalar ve kurumlarla veya uluslararası kurumlarla yap 

program ve proje kredisi olarak malî yıll içinde elde edilecek imkânlardan Türk Lirası karşılık 
ne şekilde bütçeleştirileceğme dair hükme ve borçlanmaHarla ilgili sözleşme tasarılarında uyul 
i e ayrıca finansmanı dışardan sağlanuak gerçeMeştiralecek işlerin, özel kanun, kararname vey 
bileceğine dair hüküm getiıütaıektedir. 

Dış Borçların İkraz, Devir ve Garanti Edilmesi 
MADDE 37. — Yabancı ülkeler, uluslararası kurumlar veya yabancı ülkelerde yerleşik b 

sağlanan finansman imkânlarını, ekonominin çeşitli sektörlerinde gelişmeyi sağlamak amacıyla 
devir ve kullandırmaya ve bu kredilerden yapılması gereken geri ödemeleri sağlamaya, ulus 
verilecek kredileri garanti etmeye, yabancı ülkelerde teminat mektubu vermeye, özel sektör kuru 
Kıymetini Koruma Mevzuatına göre transfer garantisi vermeye ilişkin hususlar açıklığa kavuş 

Madde ile ayrıca, YapJİşlet-Devret modeline dayalı olarak gerçekleştirilecek projeler çerç 
özel hukuk hükümlerine tabi şirket statüsüne sahip yerli ve/veya yabancı ortaklardan oluşa 
kuruluşları ile bağlı ortaklıklarının ve mahallî idarelerin satın alacakları mal ve hizmet bed 
rektiğinde, proje ile ilgili anlaşmalardaki koşullar çerçevesinde köprükrediler sağlanmasına veya 
garantisi vermeye ve Yap-İşlet-Devret modeline dayanan tesisin sözkonusu projelere ilişkin an 
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tınalınması halinde de dış kredi borçlarını yüklenecek kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı o 
finansör kuruluşlara garanti vermeye ilişkin hükümlere yer verilmektedir. 

244 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Borçlanma 
MADDE 38.—Madde.i le; 
a) Dış finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 31.5.1963 tarih ve 244 sayılı Kanu 

laşmaları ve Dünya Bankası ile 10 milyon ABD. Dolarına kadar borçlanmaların yapılmasın 
b) Türkiye Cumhuriyetinin borçlu ve garantör sıfatıyla taraf olduğu kredi anlaşmalar 

piyasalarında mevcut muhtelif finansman araçları vasıtasiyle yönetimi amacıyla anlaşmaların y 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakana yetki verilmektedir. 

Borç Verme ve Hibe Anlaşmaları 
MADDE 39. — Yabancı ülkeler ve yabancı ülke kredi kuruluşları ile hibe anlaşmaları y 

imkânlarını kamu ve özel kuruluşlara kullandırmaya, yabancı piyasa, ülke ve kuruluşlara b 
amacıyla anlaşmalar yapılmasına ve bu anlaşmaların esas ve şartlarını belirlemeye Hazine ve 
Bakan yetkili kılınmaktadır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Hazine İşlemleri 

Hazine Bonoları ve Avans İşlemleri 
MADDE 40. — ödemelerin zamanında yapılabilmesini sağlamak ve tahsilatın gösterec 

mesini önlemek üzere malî yıl içinde gerçek ve tüzelkişilere, Hazine yardımı alan kamu kurum 
bir yıl vadeli Hazine bonoları satmaya, satılacak Hazine bonaları ile ilgili esas ve usulleri 
vadeli avans afaıaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı yetkili kılm 

Çeşitli Saymanlıklardaki Değerlerin Hazineye Geçişi 
MADDE 41. — Saymanlıkların Hazine hesaplan dışında kalan mal varlıkları, emanetler 

kaydettirmeye, bu hesaplara tasarruf etmeye ve konuya ilişkin gerekli önlemlerin alınmasın 
rilmektedir. 
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Kaynak Kullanımını Destekleme Fonuna Ödemeler 
MADDE 42. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesindeki Kaynak Kullanımım D 

alan ödeneğin, amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere, bu Fona aktarılmasına dair hükme 

Geri Verilecek Paralar 
MADDE 43. — 261 sayılı Kanun uyarınca, geri verilecek paraların ödeme şekli ve usull 

kında açıklamalara yer verilmektedir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Kârları 
MADDE 44. — 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince yapılan 

mına dahil edilen kuruluşların, 1990 yılı kârlarından Hazineye isabet eden tutarların, anılan 
len kısıtlamalara bağlı olmaksızın, bütçeleştirilmesine ilişkin hükümlere yer verilmektedir. 

Madde ile ayrıca, bu kuruluşların önceki yıllara ait kâr paylarından Hazineye isabet e 
ile ilgilendirmeksizin kuruluşların görev zararları alacakları veya ödenmemiş sermayelerine 
yer verilmektedir. 

Kamu Ortaklıkları ve İştiraklerinde Sermaye Değişikliği 
MADDE 45. — Kamu ortaklıklarının ve iştiraklerinin yeniden düzenlenmesini gerçeMeş 

yatırım ve finansman programlarının gerekierini yerine getirmek, 2974 sayılı Kanun ile 233 
kümlerini uygulamak amacıyla yapılacak işlemler konuşumda hükümlere yer verilmektedir. 

Hazine Kefaletleri 
MADDE 46. — Kamu iktisadî teşebbüslerinin Hükümet tarafından destekleme alknlan v 

yaçlarını kaırşılamaik içtim yapacakları borçlanmalara Hazine kefaleti verilmesine dair hükme y 
Madde ile Türkiye İhracat Kredi Bankasının kredi ve sigorta faaliyetleri nedeniyle yü 

garanti edilmesi ve zararların ödenmesi konusunda Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının b 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
Kama Personeline İlişkin Hükümler 

BİRÎNCÎ BÖLÜM 
Özlük Haklan 

Katsayılar, Yurt Dışı Aylıkları ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinde Sözleşmeli Personel Üc 
MADDE 47. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 154 üncü maddesine 

rakamlarla, ek gösterge ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihdas edilen kıdem 
uygulanacak katsayı; memleketin ekonomik durumu, genel geçim şartları ve Devletin mal 
belirlenecek memuriyet taban aylığı göstergesi, yan ödeme katsayısı ile bunların Bakanlar K 
niden belirlenebilme imkânı da dikkate alınarak tespit edilmektedir. 

Maddede yurt dışı aylıkları ve ödeme esaslarına da yer verilmektedir. 
Ayrıca, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin (c) fıkrası gereği 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesine göre çalışan sözleşmeli personel için uygu 
dede belirlenmektedir. 

İkramiye ve Diğer Ödemeler 
MADDE 48. — Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun gereği hak sahiplerine öd 

lacak yöntem ile Devlet Tiyatrosu edebî kurul üyelerinin toplantı ödeneği miktarı belirlenm 
nunu gereği hak sahiplerine ödenecek fazla çalışma ücreti konusunda uygulanacak esas ve u 

Tayın Bedeli 
MADDE 49. — Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesine Dair 2155 Sayılı Ka 

günlük er istihkakının bir ayhk tutarının esas alınarak hesaplanacağı, ancak, bu şekilde ödene 
gösterge rakamının memur aylık katsayısı le çarpılması sonucu bulunacak miktarı geçemeye 
ve ebelerinin kazandan iaşe edilemeyenlerinin de bedelen iaşe edileceklerine dair hükme yer v 
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Ek Görevlerin Sınırı 
MADDE 50. — 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 inci maddesinin son 

revlerinin yanında aynı fıkrada belirtilen görevlerden sadece birisinin verilebileceğine dair 

İKİNCİ BÖLÜM 
İstihdam Esasları 

Kadroların Kullanımı 
MADDE 51. — Genel bütçeli daireler, katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner serm 

kefalet sandıklan ve hizmetlerini genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ö 
ların kullanım usul ve esasları iil'e sakat ve eski hükümlülerin çalıştırılma ilkeleri açıklanmak 

Madde ile sürekli işçi kadrolarından boş bulunanların açıktan atama yoluyla kullanılma 
görüşü üzerine Başbakanlıktan izin alınma zorunluluğu da ' getirilmektedir. 

Ayrıca, genel ve katma bütçeli kuruluşların döner sermaye ve fon saymanlığı kadroları 
bu saymanlıklarda çalışan memurlara ait kadrolardan Maliye ve Gümrük Bakanlığınca uygun g 
lığım kadro cetvellerine eklenebileceğine dair hükme de yer verilmektedir. 

Sözleşmeli Personel 
MADDE 52. — Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeli ku 

nunla kurulan fonlar ve hizmetlerini genel ve katma bütçeli kuruluşların transfer tertiple 
mıluşlar ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kala 
personelin genel çalıştırma esasları ile ilgili usul ve esaslara ait hükümler yer almaktadır. 

Geçici İşçi Ücretleri 
MADDE 53. — Kurumların 30 iş gününden fazla süre ile geçici işçi çalıştırabilmeleri 

masına ilişkin usul ve esaslara yer verilmekte ve vize işlemi yapılmadan ödemede bulunul 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Kişi Borçları 
MADDE 54. — Saymanlık hesaplarında kayıtlı olduğu halde mücbir sebeplerle takip ve 

vere Encümenince silinmesine karar verilen kişi borçlarının kayıtlardan çıkartmasına ve terkin 
ğına dair hükme yer verilmektedir. 

Madde ile ayrıca, 1050 sayılı Kanunun 131 inci maddesi ile terkin yetkisi Maliye ve 
ve nakit saymanlanyla gelir ve ödemelerle ilgili memurların zimmetlerinden 2.000.000 lirayı a 
Millet Meclisinin bilgisine arz edileceği hususu belirtilmektedir. 

Devlet Hesaplarında Kuruşlu İşlemler 
MADDE 55. — Madde hükmü Devletin alacak ve borç hesaplarında lira kesirlerinin atı 

ların Maliye ve Gümrük Bakanınca giderilmesini sağlamak amacıyla konulmuştur. 

Akreditif Kredilerinin Mahsubu 
MADDE 56. — Mevzuatına uygun olarak 1991 ve daha önceki yıllarda açtırılan akredi 

nuna kadar sonuçlandırılması ile mahsubu yapılmayanların nakden iade ettirilmesi konularınd 
lınmaktadır. 

Teminatlarla İlgili İşlemler 
MADDE 57. — 1972 malî yılında alındığı halde iade edilememiş veya gelir kaydedilmem 

belirlenmektedir. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun Payı 
MADDE 58. — 3093 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 4 

3,5 oranının 1991 yılında yüzde 1 olarak uygulanacağı, Bakanlar Kurulunun bu oranı yüzde 3,5 
azaltmaya yetkili olduğuna dair hükme yer verilmektedir. 



— 26 — 

Saymanlık Görev ve Sorumluluklarının Devri 
MADDE 59. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununda, saymanlara verilen görev 

de müdür yardımcılarına devrettirmeye, devir ile ilgili esasları belirlemeye Maliye ve Güm 
madde ile saymanlar hakkındaki sorumluluğun, devredilen işlerle ilgili olarak, görev ve ye 
ifade edilmektedir. 

Yabancı Menşeli Araçların Satışı 
MADDE 60. — 237 saydı Taşıt Kanununa tabi kurumların ellerinde bulunan yabancı 

meblağın bütçeleştirilmesi ve yerlerine yerli üretim taşıt satınalmalarına ilişkin hükümlere v 
rilmektedir. 

Kutlama Törenleri Harcamaları 
MADDE 61. — Maddede sayılan kamu kurum ve kuruluşla rının tasarruf amacıyla ku 

beş yılda bir yapmalarına dair hüküm yer almaktadır. 

Memur Konutları ve Sosyal Tesislerle ilgili Düzenlemeler 
MADDE 62. — 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununda yazılı kurumlara ait lojman 

na veya satılmak üzere Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devrine, satıştan elde edilecek gel 
esas ve usullerin belirlenmesinde. 

Genel ve katma bütçeli idarelerle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesisl 
tesislerin işletilmesi, kiralanması ve satılmasının usul ve esaslarının tespitinde bu tesisler ara 
sı amacıyla, 

Bakanlar Kurulu yetkili kılınmaktadır. 
Başbakanlığın koordinatörlüğünde Millî Savunma ve Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 

karıdaki hususa ilâveten, söz konusu tesislerin işletmeye verilmesi, kiralanması veya satılma 
gerçekleştirilecektir. 
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Konut Alımı ve Yapımı ile İlgili İşlemler 
MADDE 63. — Genel ve katma bütçeli kuruluş bütçelerinde konut alımı ve yapımı içi 

miktarlarının, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek esas ve usuller çerçevesinde T 
bileceğine dair hüküm yer almaktadır. 

Makine, Araç ve Gereçlerin Kullanımı 
MADDE 64. — Maddede adı geçen kuruluşların mülkiyetinde veya tasarrufunda olan ma 

sü laboratuvar ile makam otomobilleri ile servis araçları dışındaki diğer araç ve gereçlerin a 
ve özel sektör tarafından bedeli karşılığında kullanımı sonucu elde edilecek gelirlerin, söz kon 
sinde kullanılmak, üzere, bütçeleştirilmesine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. 

Madde ile ayrıca, kuruluşların bu gelirlerinin belirli bir miktarım gelirin sağlanmasına k 
ve bu hususla ilgili olarak yapılacak düzenlemeye ilişkin hükme yer verilmektedir. 

Uygulanmayacak Hükümler 
MADDE 65. — Malî yıl içinde imkânların elvermemesi nedenliyle uygulanmayacak veya 

uygulanacak hükümlere yer verilmektedir. 

Yürürlük 
MADDE 66. — Genel Bütçe Kanununun 1.1.1991 tarihinde yürürlüğe gireceğini belirtm 

Yürütme 
MADDE 67. — Genel Bütçe Kanununun yürütme esaslarını belirtmektedir. 





1991 Yıl ı 
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1991 YILI GELİR BÜTÇESİ GEREKÇESİ 
Gelirin Çeşidi : GELİR VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1990 yılmda Gelir Vergisi tahsilatının 18 trilyon 750 milyar lira olarak gerçekleşmesi bekl 

ki artış seyri, yıllık programda öngörülen büyüme, vergi gelirlerinin artırılması konusunda alı 
ğun vergi denetimlerinin tahsilat üzerindeki müspet etkileri dikkate alınarak 1990'a göre ,% 5 
silatının 28 trilyon 450 milyar liraya ulaşacağı tahmin edilmiştir, 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MOyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değiş 

Yi 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Bütçe tahmini 

1.450.000.0 
1.750.000.0 
2.940.000.0 
4.930.000.0 
8.650.000.0 

15.550.000.0 

Miktar 

1.323.720.3 
2.103.713.2 
3.092.814.9 
4.800.886.3 
9.870.695.0 

18.750.000.0 (*) 

F a r k 

•+' 254.463.6 
+ 779.992.9 
+! 989.101.7 
+ 1.708.071.4 
+ 5.069.808.7 
+ 8.879.305.0 

O 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : KURUMLAR VERGİSİ 
Kesim Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1990 yılında Kurumlar Vergisinden 4 trilyon 650 milyar liralık tahsilat tahmin edilmekte 

hacmindeki büyüme, vergi kanunları değişiklikleriyle kurumlaşmanın teşviki, etkin denetim 
lar gözönünde tutularak Kurumlar Vergisinden 1991 yılında 6 trilyon 650 milyar liralık gelir 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre degiiş 

Yıl 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Bütçe tahminî 

385.000.0 
1.050.000.0 
1.300.000,0 
1.850.000.0 
3.850.000.0 
7.000.000.0 

Miktar 

448.038.3 
949.160.0 

1.331.542.5 
2.117.632.4 
3.597.814.3 
4,650.000.0 (*) 

F a r k 

+ 176.302.1 
+ 501.121.7 
+ 382.382.5 
+ : 786.089.9 
+ 1.480.181.9 
+ 1.052.185.7 

O 

+ 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : MOTORLU TAŞITLAR VERGİSÎ 
Kesim : 2 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Ülke içinde üretilen ve yurt dışından ithal edilecek motorlu taşıtların artmasının yanısır 

1991 Yılinda bu kaynaktan 500 milyar lira gelir sağlanalbileceği tahmin olunmaktadır. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Möyoo TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değiş 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k O 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

30.000.0 
50.000.0 
80.000.0 

140.000.0 
180.000.0 
300.000.0 

16.600.9 
43.277.1 
50.652.3 
120.731.6 
133.712.3 
330,000.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

7.087.7 
26.676.2 
7.375.2 

70.079.3 
12.980.7 
27.260.7 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 
Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Veraset ve İntikal Vergisinden 1990 Yılında sağlanacağı tahmin edilen 70 milyar liralık ta 

100 milyar liraya ulaşacağı tahmin edilmektedir, 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (M%on TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değiş 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k O 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

7.000.0 
10.000.0 
10.000.0 
25.000.0 
40.000.0 
60.000.0 

7.374.4 
9.864.6 
17.160.2 
26.635.6 
42.739.3 
70.000.0 (*) 

+ 
+•' 

+ 
+; 
+ 
+: 

1.649.1 
2.490.2 
7.295.6 
9.475.4 

16.103.7 
27.260.7 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : DAHİLDE AIJNAN KATMA DEĞER VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1990 Yılında bu vergiden 7 trilyon 650 milyar liralık gelir elde edilmesi beklenmektedir. 

samına giren mal ve hizmetlerin üretim miktarlan, ekonomideki gelişme, yapılan yoğun ve 
cihaz kullanımının yaygınlaştırılması ve vesika düzeni ile ilgili olarak ahnmış bulunan tedb 
ratle benimsenmiş ve yerleşmiş olması, tahsilat sonuçlan, 22.9.1990 tarihli ve 90/919 Sayılı Ba 
larının yeniden tespit edilmiş olması hususu da dikkate alınarak, 1991 Yılında bu kaynaktan 
tahmin edilmektedir. TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Bütçe tahmini 

230.000.0 
875.000.0 

1.600.000.0 
2.750.000.0 
4.250.000.0 
7.250.000.0 

G E 

Miktar 

566.860.4 
1.039.749.3 
1.562.795.8 
2.660.498.9 
4.175.758.2 
7.650.000.0 (*) 

R Ç E K L E S 

Bir önceki yıla göre deği 

+ 
.+' 
+ 
+ 
+ 

F a r k 

472.888.9 
523.046.5 

1.097.703.1 
1.515.259.3 
3.474.241.8 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 36 — 

Gelirin Çeşidi : EK VERGÎ 
Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu verginin kapsamına giren malların üretim, tüketim hacimleri dikkate alınarak, 1991 Y 

lira gelir elde edilebileceği tahmin olunmaktadır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir öncefci yıla göre depşm 

Y*l Bütçe tahmini Miktar F a r k O 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

170.000.0 
270.000.0 
280.000,0 
400.000.0 
560.000.0 
900.000.0 

124.031.0 
177.936.3 
264.443.7 
287.547.5 
460.933.0 
750.000.0 (*) 

+ 
+ 

••+• 

+ 
+, 

. — 
53.905.3 
86.507.4 
'23.103.8 

173.385.5 
289.067.0 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : TAŞIT ALIM VERGİSİ 
Kesim : 3 M a d d e : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Ülkemizde üretilen ve ithalat yoluyla gelen taşıt sayısının, el değiştirmelerin son yıllarda 

bu kaynakfcan bir önceki yıla göre % 45.4 oranında bir artışla 800 milyar liralık gelir sağlana 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MOyon TL.) 

Yıl 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Büfcçe tahmini 

25.000.0 
50.000,0 

120.000.0 
200.000.0 
250JODO,0 
350.000.0 

G 

(Miktar 

20.591.4 
42.956.9 
74.392.7 

127.224.0 
214.467.7 

E R ç E K L 

Bir önceki yıla göre 

550.000.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

F a r k 

6.6,19.5 
22.365.5 
31.435.8 
52.831.3 
87.243.7 

335.532.3 

E § 

> değiş 

O 

: 

+ 
+ 

i*) 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 oranlarının v 

niden belirleyen 22.9.1990 tarihli 90/917 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı dikkate alınarak, 199 
lira gelir elde edilebileceği tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre deği 

Yıl 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Bütçe tahmini 

60.000.0 
80.000.0 
90.000.0 

240.000.0 
730.000.0 

1.280.000.0 

iMiktar 

45.717.7 
53.710.2 
70.504.1 

159.389.7 
656.484.2 

1,300.000.0 (*) 

i+' 
,+' 
•V 

+ 
+ 

F a r k 

u ı 

7.992,5 
16.793.9 
88.885.6 

497.094.5 
643.515.8 

O 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



39 — 

Gelirin Çeşidi : BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ 
VERGİSİ 

Kesim : 5 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Vergiye konu Banka ve Sigorta işletmelerinde meydana gelecek gelişmeler dikkate 

650 milyar lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Madde : 0 

alınar 

Yâ 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Rüfçe talimini 

70.000,0 
120.000.0 
130.000.0 
400.000.0 
700.000.0 

1.250.000.0 

G E 

(Miktar 

58.635.2 
94.005.1 

155.317.6 
373.588.8 
643.341.6 

U00.000.0(*) 

R Ç E K L E Ş 

Bk önceki yıla göre değişm 

F a r k 

— 679.5 
+ 35.369.9 
+! 61.312.5 
+ 218.271.2 
+ 269.752.8 
+ 456.658.4 

O 

— 
: 

+ 
.+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



40 
Gelirin Çeşidi : DAMGA VERGİSİ 

Kesim : 6 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Ekonomideki ve Dış Ticaretteki gelişmeler sonucu hızla artan işlemlere paralel olarak b 

maktadır. Ayrıca, alınan tedbirlerle pul yapıştırılarak ödeme usulü geniş ölçüde sınırlandırı 
karşılığı ödenmesi yaygımaştmlrnıştır. Bu tedbirler yanında Damga Vergisine konu işlemlerin 
1991 Yılında bu kaynaktan 2 trilyon 150 milyar lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göne değiş 

Yıl 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Bütçe tahinini 

146.000.0 
280.000.0 
360.000.0 
650.000.0 
850.000.0 

1.600.000.0 

Miktar 

181.519.3 
250.169.4 
378.992.8 
534.348.3 
876.338.9 

1.500.000.0 (*) 

F a r k 

4- 75.3'53.3 
+ 68,650.1' 
+ 128.823.4 
+1 155.355.5 
+ 341.990.6 
+ 623.661.11 

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 H 

min edilen 680 milyar liralık tahsilatın, 1991 Yılında 1 trilyon 50 milyar liraya ulaşması bek 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Bütçe tahmini 

65.000.0 
90.000.0 

133.000.0 
267.000.0 
310.000.0 
570.000.0 

G 

Miktar 

61.811.0 
103.614.2 
151.765.4 
181.744.1 
314.282.4 

E 

680.000.0 (*) 

R ç E K L E Ş 

BjLr önceki yıla göre değiş 

] 

+ 
••+'• 

+ 
+ 
+ 
+ 

F a r k 

15.272.3 
41.803.2 
48.15*1.2 
29.978.7 

132.538.3 
365.717.6 

O 

{*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 42 — 

Gelirin Çeşidi : YARGI HARÇLARI 
Kesim : 7 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Geçmiş yıllardaki artış oranları dikkate alınarak, 1991 Yılında 175 milyar lira tahsilat s 

minden, 1990 Yılında 115 milyar lira tahsilat elde edileceği tahmin edilmektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Bütçe tahmini 

8.000.0 
15.000.0 
21.000,0 
51.000.0 
75.000.0 

110.000.0 

G 

Miktar 

9.983.4 
17.599.3 
29.833.0 
35.714.2 
65.833.4 

E 

115.000.0 (*) 

R ç E K L E § 

Bir önodki yıla göre değjişm 

F a r k 

+ 
+ 
+' 
:+! 
+ 
+1 

2.324.5 
7.615.9 

1(2.233.7 
5.881.2 

30.119.2 
49.166.6 

O 

, 

• 

+ 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : NOTER HARÇLARI 
Kesini : 7 Madde: 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Türkiye'deki Noter sayısı ve ekonomideki gelişmeye paralel olarak artan iş hacmi ve g 

1991 Yılında bu kaynaktan 140 milyar lira gelir elde edileceği tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıd 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Bütçe talbıninl 

7.000.0 
8.000,0 

19.000.0 
37.000.0 
45.000.0 
75.000.0 

G E 

Miktar 

5.496.2 
14.798.6 
21.460.0 
23.657.6 
45.138.4 
90.000.0 (*) 

R ç E K L E S 

Bür önceflci yıla göre deği 

F a r k 

,+' 
.+' 
+ı 
+ 
+ 
+ 

498.5 
9.302.4 
6.661,4 
2.197.6 

21.480.8 
44.861.6 

O 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : PASAPORT YE KONSOLOSLUK HARÇLARI 
Kesim : 7 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Geçmiş yıllardaki tahsilat gelişimi gözönünde bulundurularak, 1991 Yılında bu kaynak 

tahmin olunmaktadır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre deği 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

8.000,0 
12.000.0 
20.000.0 
27.000.0 
45.000.0 

110.000.0 

8.443.4 
13.194.8 
16.646.2 
39.647J1 
59.097.3 
85JOaOLO(*) 

,+; 
+ 
,+•: 

+1 

+ 
+ 

2.704.5 
4.751.4 
3.45)1.4 

23.000.9 
19.450.2 
25.902.7 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : TRAFİK HARÇLARI 
Kesim : 7 Madde : 5 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Trafik Harçlanna konu işlemlerdeki artış ile geçmiş yıllar tahsilat gelişimi gözönüne alı 

lira gelir elde edilebileceği tahmin edilmektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Bütçe tahmini 

2.000.0 
3.000.0 

10.000.0 
13.000.0 
15.000.0 
35.000.0 

G 

Miktar 

1.418.8 
7.372.0 
7.356.2 

10.917.0 
23.034.5 

E 

50.000.0 (*) 

R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre değ 

] 

+• 

+i 
— 
+' 
+ 
+ 

F a r k 

76.6 
5.953.2 

15.8 
3560.8 

12.117.5 
26.965.5 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye, göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : DİĞER HARÇLAR 
Kerim : 7 Madde: $ 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1990 Yılında 180 miyar lira tahsilat beklenen bu gruptaki harçlardan, 1991 Yılında 270 m 

olunmaktadır. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Bütçe tahminî 

12.000.0 
22.000.0 
37.000.0 
55.000.0 
80.000.0 

200.000.0 

G 

Miktar 

13.613.7 
37.684.7 
34.691.2 
52.702.5 

106.135.5 

E 

180.000.0 (*) 

R ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değişm 

+ 
+•' 
— 
+' 
+ 
+ 

F a r k 

3.111.9 
24.071.0 
2.993.5 

18.011.31 
53.433.0 
73.864.5 

O 

.+ 
+ 
— 
+ 
!+ 
.+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN 
ALINAN GÜMRÜK VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1991 Yılı için programlanan ithalat miktarı ile 1990 ve 1991 Yılları içindeki kur değişiklik 

gili ithalat miktarı gözönünde bulundurularak, bu kaynaktan, 1991 Yılında 1 trilyon 150 m 
mıştır. Bu miktar, 1990 Yıhnda tahsil edilmesi beklenen 1 trilyon 65 milyar liraya göre % 8 o 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Bütçe tahmini 

280.000.0 
300.000.0 
470.000,0 
720.000.0 

1.150.000.0 
1.350.000,0 

G 

Miktar* 

217.416.7 
286.276.7 
424.725.8 
588.894.5 
710.291.2 

L065.000.0( 

E R ç E K L E § 

Bir önceki yıla göne deği 

:*) 

+ 
•+'• 

+ 
+• 

+ 
+ 

F a r k 

69.730.9 
68.860.0 

138.449.1 
164,168.7 
121.396.7 
354.708.8 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1990 Yılında 5 milyar lira tahsilat beklenen bu vergiden 1991 Yılında 15 milyar lira gelir sağ 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önoeiki yıla göre değiş 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k O 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

10.000.0 
5,000.0 
10.000.0 
10.000.0 
13.000.0 
30.000.0 

5.554.4 
5.763.4 
6.448.7 
11.225.5 
14.101.2 
5.000.0 (*) 

— • 

-h 
+ 
+ 
+ . 
— 

7.947J1 
209.0 
685.3 

4.776.8 
2.875.7 
9.101.2 — 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKITTAN ALINAN GÜMRÜK 
VERGİSİ 

Kesim : 1 
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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 g 

bi eşyadan alınacak gümrük vergilerini göstermek üzere; kanunlardaki had ve nispetlere 
geçmemek şartıyla Tek ve Maktu bir tarife uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Geçm 
rak, bu gelir çeşidinden 1991 yılında 65 milyar lira tahsilat sağlanabileceği tahmin edilmişt 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Bütçe tahmini 

10.000.0 
5.000.0 
5.000.0 
5.000.0 
7.000.0 

15.000.0 

G 

Miktar 

3,083.4 
2.12İ.2 
1.682.5 
2.067.8 

16.322.3 

E 

35.000.0 (*) 

R Ç H K L E Ş 

Bir önceki yıla göre deği 

—. 
— 
— 
+ 
+ 
+ 

F a r k 

2J851.7 
962.2 
438.7 
385.3 

14.254.5 
18.677.7 

+ 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : İTHALDE ALINAN KATMA DEĞER VERGİSİ 
Kesim : 2 Madde t 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1990 Yılı Bütçe Kanununda 3 trilyon 670 milyar lira olarak öngörülen bu verginin, yıl so 

liraya ulaşması beklenmektedir. Buna göre, 1991 Yılı için programlanan ithalat miktarı, yıl 
gelişmeler ve 22.9.1990 tarihli 90/919 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile artırılan vergi oranla 
tan 6 trilyon 520 milyar lira hâsılat sağlanabileceği tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceOri yıla göre degıŞ 

Yııl Ûüiçe tahmini Miktar F a r k O 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

362.000.0 
450.000.0 
825.000.0 

1.720.000.0 
2.810.000.0 
3.670.000.0 

383.737.4 
528.024.7 

1.004.203.1 
1.517.000.7 
2.284.729.2 
4.000.000,0 (*) 

+ 
+' 
+ 
+ 
+ 

— 
144.287.3 
476.178.4 
512.797.6 
767.728.5 

1.715.270.8 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN 

İTHALDE ALINACAK DAMGA RESMİ 
Kesim : 3 Madde ; l 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1991 Yılı için programlanan ithalat miktarı, 1990 ve 1991 yıllarındaki kur değişiklikler 

ithalat miktarı ile yapılan düzenlemeler gözönünde bulundurularak 1991 Yılında 1 trilyon 9 
pılacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yâ 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Bütçe tahmini 

21.000.0 
68.000.0 

215.000.0 
400.000.0 
950.000.0 

1.310.000.0 

G E 

Miktar 

59.002.6 
102.880.0 
231.225.8 
375.718.9 
833.665.7 
935.000.0 (*) 

R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre deği 

F a r k 

+1 
+ 
+ 
+ı 
+ 
+ 

45.377J6 
43.877.4 

128.345,8 
144.493.1' 
457.946.8 
101.334.3 

O 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKITTAN İTHALDE ALINACAK 
DAMGA RESMİ 

Kesim : 3 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1990 Yılında 115 milyar lira tahsilat beklenen bu kalemden 1991 Yılında 245 milyar lira ge 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Bütçe tahinini 

9.O0O.Ö 
22.000.0 
35.000.0 
45.000.0 

110.000.0 
240.000.0 

G 

Miktar 

15.174.4 
14.236.2 
28.144.9 
62.766.2 

134.571.6 

E 

115.ÖOD.O(*) 

R Ç E K L E Ş 

Bir oncetki yıla göre değişm 

+ 
— 
+ 
+ 

•+ 

— 

F a r k 

10.736.1 
938.2 

13.908.7 
34.621.3 
71.805.4 
19.571.6 

O 

— 

+ 
— 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Getirin Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN 
ALINAN ULAŞTIRMA ALT YAPILARI 
RESMİ 

Kesim : 4 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
20.6.1989 Tarih ve 3571 Sayılı Kanunla, 827 Sayılı Rıhtım Resmi Kanununun adı «Ulaştı 

lif Kanunlarda yer alan «Rıhtım Resmi» ifadesi de «Ulaştırma Alt Yapıları Resmi» olarak d 
Kanunda yapılan diğer değişikliklerle deniz yoluyla yapılan ithalatın yanısıra Demiryol 

lat da Resmin kapsamına alınmıştır. 
1991 Yılı ithalat programı ve Ulaştırma Alt Yapıları Resminin (20 Haziran 1989 tarihine 

Alınan Rıhtım Resminin) yıllara göre gelişimi dikkate alınarak 1991 Yıknda 760 milyar lira ge 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Bütçe tahmini 

43.000.0 
65.000.0 
75.000.0 

105.000.0 
150.000.0 
280.000.0 

G E 

Miktar 

46.879.2 
44.771.5 
64.617.2 
83.858.0 

223.274.9 
48O.OO0.0 (*) 

R ç 
Bir öne 

+ 
— 
+• 
+ 
+ 
+ 

E K L E Ş 
elki yıla göre değıiş 
F a r k O 

19.123.5 
2.107.7 

19.845.7 
19.240.8 

139.416.9 
256.725.1 

{*.) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKITTAN ALINAN ULAŞllRMA 

ALT YAPILARI RESMİ 
Kesim : 4 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ ; 
«Akaryakıt Dışındaki Maddelerden Alınan Ulaştırma Alt Yapıları Resmi» gelir kalemin 

Yılında bu gelir kaleminden (20 Haziran 1989 tarihine kadar Akaryakıttan Alınan Rıhtım R 
min edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

YA 

1983 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Bütçe tahmini 

17.000.0 
25.000.0 
25.000.0 
30.000.0 
45.000.0 
90.000.0 

G E 

Miktar 

15.207,5 
9.133.9 

16.653.7 
30.562.9 
29.142.7 
60.000.0 (*) 

R Ç E K L E S 

Bir önceki yıla göre deği 

F a r k 

;+' 
-—. 
!+' 
i+! 
— 
;+i 

1.608.0 
6.073-6 
7.519.8 

13.909.2 
1.420.2 

30.857.3! 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



_ 55 

Gelirin Çeşidi : KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI 

Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu kaynaktan, mevcut bakaya miktarına göre 1991 Bütçe Yılında 30 milyar lira gelir sağla 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Miryon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değiş 

Yâ 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Bütçe tahmini 

120.082.0 
125.000.0 
50.000.0 
30.000.0 
5.000.0 

25.000.0 

Miktar 

189.205.9 
20.020.6 
12.932.8 
6.801.1 

18.415.1 
25.000.0 (*) 

F 

+ 
— 
—> 
—. 
+ 
+ 

a r k 

178.820.0 
169.185.3' 

7.087.8 
6.131.7 

11.614.0 
6.584.9 

O 

— 
— 

+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 56 — 

Gelirin Çeşidi : RESMİ BASIMEVLERİ, OKULLAR VE 
DİĞER KURUMLAR HÂSILATI 

Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Geçmiş yular tahsilat sonuçları ve 1990 Yılı tahsilat tahmini gözönünde bulundurularak, b 

gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yjil 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Bütçe tahminî 

70.0 
110.0 
35.0 
75.0 

40.100.0 
95.000.0 

G 

Miktar 

27,0 
31.8 
59,9 
49.6 

241.3 

E 

650.0 (*) 

R Ç E 

Bir öncelki 

F a 

— 

+ 
+ 
—. 
+ 
+ 

K L E Ş 

yıla göre değiş 

r k 

76.7 
4.8 

28.1 
10.3 

191.7 
408.7 

O 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 57 — 

Gelirin Çeşidi : KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN GELİR 
FAZLALARI 

Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bazı Katma Bütçeli Kuruluşların 1991 Yılı Bütçe Gelirlerinde fazlalık olacağı tahmin e 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre deği 

Yıl Bütçe talhmini Miktar F a r k 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

1.0 
15.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 

3.6 
— 
— 
— 
13.0 
15.0 (*) 

9.3 

+ 2.0 

{*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 58 — 

Gelirin Çeşidi : MÜKERRER SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN 
ALINAN 

Kesim : 2 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Millî Reasürans T.A.Ş.'den alınan bilgiye göre, bu kaynaktan 1991 Yılında 550 milyon 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yâ 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Bütçe tahmini 

200.0 
250.0 
400.0 
570.0 
700.0 
900.0 

G 

Miktar 

84.7 
236.3 
465.1 
165.9 
593.6 

E 

450.0 (*) 

R ç E K L E § 

Bir önceki yıla göre değiş 

F a r k 

, 
+! 

+; 

— • 

+ 
— 

43. r 
151.6 
228.8 
299.2 
427.7 
143.6 

O 

— 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 59 — 

Gelirin Çeşidi : PETROLDEN DEVLET HAKKI 
Kesim : 2 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilerle, 1990 Yılı tahsilat talbjnini g 

için, 1991 Yılında 400 milyon lira gelir öngörülmüştür. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değiş 

Yıl Bütçe teihmini Miktar F a r k O 

1985 
1986 
1987 
1988 

150.0 
400.0 
400.0 

1.550.0 

74.6 
180.7 
187.9 
487.1 

- + 
•+'. 
i+' 
+ 

62.8 
106.1 
7.2 

299.2 
1989 600.0 1.790.8 + 1.303.7 
1990 950.0 350.0 (*) — 1.440.8 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 60 — 

Gelirin Çeşidi : PETROLDEN DEVLET HİSSESt 
Kesim Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilerle, 1990 yılların tahsilat gerçek 

1991 Yılında 265 milyar lira gelir elde edilebileceği tahmin edilmiştir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre deği 

Yıl 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Bütçe talhimini 

25.000.0 
33.000.0 
35.000.0 
66.500.0 
80.500.0 

200.000.0 

Miktar 

24.443,2 
28.013.6 
37.097.6 
41.337.9 
92.685.8 

170.000.0 (*) 

F a r k 

+ 7.934.0 
.+ 3.570.4 
+' 9.084.0 
+ 4.240.3 
+ 51.347.9 
+: 77.314.2 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 61 — 

Gelirin Çeşidi : MADENLERDEN DEVLET HAKKI 
Kesim : 2 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1990 Yılında 35 milyar lira tahsilat beklenen bu gelirin, 1991 Yılında 55 milyar lira ola 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre değ 

Yıl Bütçe taihmini 

1985 6.000.0 
1986 9.000.0 
1987 9.000.0 
1988 10.000.0 
1989 24.500.0 
1990 65.000.0 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

Miktar 

3.235.5 
4.472.9 
6.769.1 
9.465.6 

15.268.8 
35.000.0 (*) 

F a r k 

— 598.3 
+ 1.237.4 
+ 2.296.2 
+ 2.696.5 
+ 5.803.2 
+ 19.731.2 



— 62 — 

Gelirin Çeşidi : OYUN KÂĞIDI GELİRLERİ 
Kesim : 2 Madde : 5 

_> 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1990 Yılı tahsilat tahmini gözönünde bulundurularak, 1991 Yılında bu kaynaktan 15 m 

mektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değişm 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k O 
. ' 4 « ' — • . 

+ 
+ 
— 
— 

+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

1985 3.0 2.4 + 0.5 
1986 4.0 22.5 i+i '20.1 
1987 5.0 2.6 ~ 19.9 
1988 5.0 1.0 — 1.6 
1989 5.0 1.0 — 
1990 5.000.0 10.0 (*\ + 9.0 



63 

Gelirin Çeşidi : KAMBİYO MURAKABESİ MUKABİLİNDE 
CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN 
ALINAN 

Kesim : 3 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu kaynaktan, 1991 Yılında 130 milyon lira geir sağlanacağı öngörülmüştür. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yû 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Bütçe tahinini 

3.a 
4.0 
5.0 
5.0 

65.0 
100.0 

G E 

Miktar 

3.0 
4.0 

45.6 
13.8 
77.6 

120.0 (*) 

R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre deği 

F a 

+ 
+ 
-H 
—• 
+ 
+ 

r k 

2.0 
1.0 

41.6 
31.8 
63.8 
42.4 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 64 — 

Gelirin Çeşidi : TEFTİŞ MUKABİLİ ŞİRKETLERDEN 
ALINAN 

Kesim : 3 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1991 Bütçe Yılında bu fcaynaiktan, 5 milyon lira gelir sağlanacağı talimin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (M%on TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir öncefld yıla göre değiş 

Yıl 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

tahmini Miktar F a r k O 

5.0 4.7 + 2.3 
7.0 — — 

10.0 14.9 — 
15.0 15.8 + 0.9 • 
25.0 • — — 
45.0 5.0 (*) + 5.0 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 65 — 

Gelirin Çeşidi : T. C. MERKEZ BANKASI SAFt HÂSILATI 
Kesim : 4 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
14.1.1970 gün ve 1211 Sayılı T. C. Merkez Bankası Kanununun 60 ncı maddesine göre, 

temettü hisseleri düşüldükten sonra kalan kısmı Hazineye devredilmektedir. 1991 Yılında b 
tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Bütçe tahmini 

4.568.0 
3.000.0 
1.500.0 
1.275.0 

13.500.0 
13.000.0 

G 

Miktar 

0.4 
— 

791.8 
11.176.7 

14.7 
3.400.0 < 

E 

'*) 

R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değ 

F a r k 

— 2.213.5 
— 
— • 

+ 10.384.9 
— 11.162.0 
+ 3.385.3 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 66 — 

Gelirin Çeşidi : TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ BEDELİ 
Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktan, 1991 Yılında 880 milyar lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Bütçe talhmini 

1.500.0 
2.000.0 
2.500.0 

210.000.0 
35.000.0 

2.000.000.0 

G 

MSktaf 

1.657.1 
2.094,9 
5.892.3 

17.680.7 
30.660.5 

E 

700.000.0 (*) 

R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değiş 

+ 
+ 
+; 
.+• 
+ 
+ 

F a r k 

348.7 
437.8 

3.797.4 
11.788.4 
12.979.8 

669.339.5 

O 

, 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 67 — 

Gelirin Çeşidi : TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ 

Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1991 Yılında bu kaynaktan, 300 milyar lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre deği 

Yıl 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Bütçe tahmini 

7.000.0 
11.000.0 
19.000.0 
445.000.0 
80.000.0 

100.000.0 

Miktar 

6.593.5 
12.599,0 
26.759.3 
42.596.3 
70.039.7 

200.000.0 (*) 

F a r k 

+! 2.Ö26.Ö 
+' 6.005.5 
•+• 14.1603 
+ 15.837.0 
+ 27.443.4 
+ 129.960.3i 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 68 — 

Gelirin Çeşidi : TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELtRLERt 
Kesim : 2 Madde : 1 

TAHMtN GEREKÇESİ : 
Bu kaynaktan, 1991 Bütçe Yılında 17 milyar lira gelir sağlanacağı tahmin edillniştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Bütçe talimini 

3.500.0 
4.000.0 
2.500.0 
3.500.0 
4,500.0 

10.000.0 

G 

Miktar 

2.281.8 
1.783.8 
2.405.2 
2.976.3 
5.357.0 

E 

10.000.0 (*) 

R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değişm 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 

F a r k 

841 il1 

498.0 
621.4 
571.1 

2.380.7 
4.643.0 

O 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 69 — 

GeUrin Çeşidi : DEĞERLİ KÂĞITLAR SATIŞ GELİRLERİ 
Kerim : 2 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1991 Yılında bu kaynaktan, 140 milyar lira hâsılat beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceldi yıla göre değiş 

Yıl Bütçe tahmini Miktar 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

4.600.0 
6.000.0 

20.000.0 
40.000.0 
70.000.0 
90.000.0 

4.640.8 
19.651.8 
22.613.2 
29.532.3 
61.938.3 
100.000.0 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

F a r k 

+ 2.099.7 
+' 15.011.0 
+ 2.961.4 
+' 6.919 î 
+ 32.406.0 
+ 38.061.7 



— 70 — 

Gelirin Çeşidi : İKTİSADÎ DEVLET TEŞEKKÜLLERİNDEN 
GELİRLER 

Kesim : 3 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu kaynaktan 915 milyar lira gelir elde edileceği tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Bütçe tahminî 

50.000.0 
1.50O.O 

100.000.0 
10.000.0 
10.000.0 

300.000.0 

G E 

Miktar 

__ 
— 
— 

70.000.0 
127.222.1 
610.000.0 (*) 

R ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre deği 

] 

+ 
+ 
+ 

F a r k 

— 
—-

70.000.0 
57.222.1 

482.777.9 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 71 — 

Gelirin Çeşidi : İŞTİRAKLER GELtRLERt 
Kesini : 3 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Devletin iştiraki bulunan kurumlardan Hazalne'ye düşecek hisse dikkate alınarak, 1991 Y 

yapılacağı tahmin edilmektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

YıJ 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Bütçe tahmini 

5.350.0 
6.000.0 
6.000.0 

10.000.0 
80.000.0 
95.000.0 

G E 

Miktar 

901S 
4.145.9 
5.684.8 
9.310.9 

18.651.7 
28.000,0 (*) 

R ç E K L E § 

Bir önceki yıla göre değiş 

F a r k 

1 

+ı 
+' 
+ 
+ 
+1 

715.5 
3.244.0 
1.538.9 
3.626.1 
9.340.8 
9.348.3 

O 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 72 — 

Gelirin Çeşidi : DÖNER SERMAYELERDEN GELİRLER 
Kesim : 3 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bütçe Kanun Tasarısına konulan bir hükümle döner sermayeli müesseselerden genel büt 

lira sağlanacağı tahmin edilmektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Bütçe tahmini 

8.000.0 
14.000.0 
25.000.0 
70.000.0 

19O.0OO.O 
300.000.0 

G 

Miktar 

15.176.9 
28.799.5 
46.506.5 
72.786.5 

137.490.1 

E 

250.000.0 (*) 

R ç E K L E § 

Bir önceki yıla göre değiş 

+ 
+' 
+ 
+•' 

+ 
+ 

F a r k 

6.847.7 
13.622.6 
17.707.0 
26.2)80.0 
64.703.6 

112.509.9 

O 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 73 — 

Gelirin Çeşidi : DİĞER CÜZDAN GELİRLERİ 
Kesim : 3 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
T. C. Merkez Bankasınca muhafaza edilen Hazine portföyündeki kıymetlerden 1991 Y 

«edilmektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Bütçe tahmini 

50.0 
60.0 

100.0 
500.0 
500.0 

5.000.0 

G 

Miktar 

44.7 
60.1] 

242.2 
257.3 

2.495.8 
2.000.0 ( 

E R Ç E K L E Ş 

Bttr önceki yıla göre deği 

:*) 

F a 

+1 

+' 
+ 
+' 
+ 
— 

r k 

14.1' 
15.4 

182.1 
15.11 

2.238.5 
495.8 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 74 — 

Gelirin Çeşidi : FAİZLER 
Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Hazine Hesaplarına Bankalarca yürütülecek faizler ile Hazine tarafından Kanunî imkân 

den verilen borçların ve vergi tecillerinin faizlerinden meydana gelen bu kalemden, 1991 Yılınd 
min edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MUyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değiş 

Yû 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Bütçe tahminî 

16.000.0 
35.000.0 
55.000.0 

150.500.0 
304.000.0 
590.000.0 

Miktar 

35.663.1 
57.927.1 
87.282.6 

101.961.8 
343.077.4 
397.500.0 (*) 

F 

+ı 
+ 
+ 
+' 
+ 
+ 

a r k 

20.039.0 
22.264.0 
29.355.5 
14.679.2 

241.115.6 
54.422.6 

O 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 75 — 

Getirin Çeşidi : TAVİZLERDEN GERİ ALINANLAR 

Kesini : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1991 Yılında bu kaynaktan 2 milyar lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mü>on TL.) 

Yıl 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Bütçe tahinini 

5.000.0 
300.0 
600.0 
750.0 

1.000.0 
1.500.0 

G E 

Miktar 

227.7 
1.180.6 

527.6 
862.7 
730.6 

1.500.0 (*) 

R Ç E K L E § 

Bir önceki yıla göre değişim 

F a 

+1 

l + 
— 
+ 
— 
+ 

r k 

69.8 
952.9 
653.0 
335.1 
132.1 
769.4 

O 

— 

— 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 76 — 

Gelirin Çeşidi : İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR 
Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Kanunî imkânlara dayanılarak muhtelif kuruluşlara geçmiş yıllarda verilen borçlar dola 

yecekleri taksitlerden 23 milyar lira tutarında gelir sağlanacağı hesaplanmıştır. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mifyon TL.) 

Yıil 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Bütçe tahmini 

13.000.0 
2.700.0 
1.500.0 
8.750.0 

15.000.0 
18.500.0 

G E 

Miktar 

1.585.9 
161.3 
105.0 

5.803.9 
3.681.1 
6.000,0 (*) 

R Ç ] E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değiş 

F 

+ 
— 
— 
+: 

— 
+ 

a r k 

1.378:5 
1.424.6 

56.3 
5.698.9 
2.122.8 
2.318.9 

O 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 77 — 

Gelirin Çeşidi : PARA CEZALARI 
Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Geçmiş yıllardaki tahsilat seyri dikkate alınmak suretiyle 1991 Yılında 145 milyar lira g 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre değ 

Miktar F a r k 

7.040.6 
10.458.0 
13.168.0 
21.422.9 
35.493.9 
80.000.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+'. 
+ 
+ 

2.134.7 
3.417.4 
2.710.0 
8.254.9 

14.071.0 
44.506.1 

Yıl Bütçe tahmini 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

7.000,0 
9.000.0 
14.000.0 
22.000.0 
35.000.0 
60.000.0 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 78 — 

Gelirin Çeşidi : VERGİ VE ZAM CEZALARI 
Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu kaynaktan, 1990 Yılında 500 milyar lira tahsilat tahmin edilmektedir. 1991 Bütçe Ydın 

böklenimektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değişm 

Yıl Bütçe talhmini Miktar F a r k O 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

60.000.0 
100.000.0 
124.000.0 
240.000.0 
635.000.0 

1.180.000.0 

59.971.7 
92.940.8 
147.148.5 
300.953.3 
458.985.1 
500.000.0 (*) 

+ 
+' 
:+• 
+ 
+ 
+ 

28.844.5 
32.969,1i 
54.207.7 
153.804.8 
158.031.8 
41.014.9 -

+ 
•+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 79 — 
Gelirin Çeşidi : TRAFİK CEZALARI 

Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Geçen yıllar tahsilat seyri, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Ka 

aktarılması hususu da gözönünde bulundurularak, 1991 Yılında 90 milyar lira gelir elde edile 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mityon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

BÜr önceki yıla göre değiş 

Yıl 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Bütçe talhminl 

13.000.0 
15.000.0 
5.000.0 
8.000.0 

30.000.0 
50.000.0 

Miktar 

7.900.7 
7.692.7 
4.620.3 
6.004.3 

27.603.3 
60.000.0 (*) 

F 

, 
—. 
— 
+ 
+ 
+ 

a r k 

1.245.2 
208.0 

3.072.4 
1.384.0 

21.599.0 
32.396.7 

O 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin, 



— 80 — 

Gelirin Çeşidi : ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Kesim : 1 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Çeşitli kaynaklardan sağlanan gelirerin toplandığı bu kalemin, geçmiş yıllardaki tahsilat 

alınarak, 'bu kaynaktan 1991 Yılında 2 trilyon 683 milyar lira gelir sağlanacağı tahmin edilme 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önoetki yıla göre değiş 

Yıl Bütçe talhmini Miktar F a r k O 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

420.000.0 
497.650.0 
538.440.0 
654.481.0 
966.276.0 

1^20.000.0 

272.408.7 
281.794.0 
348.559,4 
483.422.6 

1.004.219.1 
1.745.000.0 (*) 

+' 
+: 
+ 
+ 
+ 
+; 

95.792.5 
9.385.3 

66.765.4 
134.863.2 
520.796.5 
740.780.9 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 81 — 

Gelirin Çeşidi : HİBE VE YARDIMLAR 
Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1991 Yılında Hibe ve Dış Yardımlardan 1 trilyon 850 milyar lira hâsılat beklenmektedir 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Bütçe tahmin] 

75.000.0 
40.000.0 

100.000.0 
90.000.0 

115.000.0 
160.000.0 

G 

Miktar 

98.530.0 
73.114.0 
14.990.5 
40.720.0 

114.710.3 

E 

836.000.0 (*) 

R 

Bir 

Ç E K L E Ş 

önceki yıla göre deği 

F a r k 

— 
— 
+1 
+ 
+ 

_ 
25.416.0 
58.123.5 
25.729.5 
73.990.3 

721.289.7 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 82 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT İSTİKRAR FONUNDAN 
HAZİNEYE YATIRILACAK MİKTAR 

Kesim : 1 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonunda biriken gelir, Bütçe Kanunlarının verdiği yetkiye dayanı 

dir. 1991 Yılında bu Fondan 50 milyon lira hâsılat beklenmektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1985 
1986 
19871 
1988 
1989 
1990 

Bütçe tahmini 

49.420.0 
59.250.0 
34.345.0 
5.000.0 
2.500.0 

550.0 

G E 

Miktar 

24.603.0 
— 
— 

45.701.0 
— 
50.0 (*) 

R ç E K L E S 

Bir önceki yda göre değişm 

+ 

+ 

+ 

F a r k 

4.603.0 
— 
— 

45.701.0 
— 
50.0 

O 

+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



- 83 — 

Gelirin Çeşidi : MERKEZ BANKASINDAKİ 34 NO. LU NATO 
HESABINDAN HAZİNEYE DEVROLUNA-
CAK MİKTAR 

Kesim : 3 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1991 Yılında bu kalemden Hazine'ye 19 milyar 900 milyon lira devrolunacağı tahmin ed 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Bütçe tahmini 

400.0 
500.0 
600.0 

4.950.0 
7.450.0 

12.400.0 

G 

Miktar 

503.2 
9.519.3 
3.578.3 

220.2 
9.456.6 

E 

17,900.0 (*) 

R Ç E 

Bir önceki 
F a 

+ 
+ 
— 
— 
4-
+ 

K L 

yıla göre 
r k 

503.2 
9.016.1 
5.941.0 
3.358.1 
9.236.4 
8.443.4 

E 

> d 

Ş 

eği 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 84 — 

Gelirin Çeşidi : TARIMSAL İHRACAT FONU 

Kesim : 4 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan anlaşmanın öng 
Geliştirilmesi ve Tarımsal Yapının Bu Amaçla Düzenlenmesi Fonu Kurulmasına Dair Karar' 
lüğe konulan yönetmeliğin 4 üncü maddesince» Fonda biriken tutarın Genel Bütçeye gelir y 
fondan 50 milyon lira hâsüat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Q E R Ç E K L E § 

Bir önceki yıla göre değiş 
Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k O 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

180.0 
250.0 
55.0 
50.0 
50.0 
50.0 

9.3 + 9.3 

50.0 (*) + 50.0 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin, 



— 85 — 

Gelirin Çeşidi : FONLARDAN AKTARILACAK MİKTAR 

Kesim : 6 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bütçe Kanunlarında yer alan hüküm gereğince, Kanunlarla veya Kanunların verdiği yetk 
1991 Yılında bütçeye aktarılacak miktarın 4 trilyon 260 milyar lira olacağı tahmin edilmekted 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL,) 

Yıl 

1988 
1989 
1990 

Bütçe tahmini 

1.500.000.0 
1.895.000.0 
2.212.000.0 

G 

Miktar 

1.100.282.4 
1.417.282.1 
2.612.000.0 i 

E 

(*) 

R Ç E K L 

Bir önceki yıla gör< 
F a r k 

+ 1.100.282.4 
+ 316.999.7 

..+ 1.194.717.9 

E Ş 

t değişm 
O 

+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 





1991 Y IL I 

Bütçe Kanunu Tasa 





HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1991 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRÎNC1 BÖLÜM 
Gider, Gelir ve Denge 

Gider Bütçesi 

MADDE 1. — Genel bütçeye giren dairelerin harcamaları 
İçin (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (104.010.000.000.000) 
liralık ödenek verilmiştir. 

Gelir Bütçesi 

MADDE 2. — Genel bütçenin gelirleri bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 1(83.360.000.000.000) lira olarak tahmin edil
miştir. 

Denge 

MADDE 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin edilen gelirler ara
sındaki fark net borçlanma hsılatı ile karşılanacaktır. 

89 — 

PLAN VE BÜTÇE 

1991 MALÎ YIL 

G 

Gider Bütçesi 

MADDE 1. — Gen 
(A) işaretli cetvelde gös 
ödenek verilmiştir. 

Gelir Bütçesi 

MADDE 2. — Tasa 

Denge 

MADDE 3. — Tasa 



(Hükümetin Teklifi) 

İKİNCİ BÖLÜM 
Malî Politikaya İlişkin Hükümler 

Bütçe Politikası ve Malî Kontrol 

MADDE 4. — Maliye ve Gümrük Bakanı; 
a) Harcamalarda tasarrufu sağlamak, tutarlı, dengeli ve et

kili bir bütçe politikası yürütmek amacıyla ödeneklerin dağıtım 
ve kullanımını, gelir ve giderlere ilişkin kanun, yönetmelik ve ka
rarnamelerin uygulamalarını düzenlemek üzere, gerekli önlemleri 
almaya, standartları tespite ve sınırlamaları koymaya, 

b) Giderlerinin yansından fazlası Hazine yardımları ile kar
şılanan ve katma bütçeli idare durumunda bulunmayan özel ka
nunlarla kurulmuş kamu kuruluşlarının hizmet programlarını yılı 
içinde düzenlemeye ve bunlar için harcamalar ve istihdam esasları 
yönünden, gerekli standartları tespite ve sınırlamaları koymaya, 

c) Genel bütçeli dairelerle, 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 öde
meleri gerçekleştirmek maksadıyla, ilgili kuruluşun borç tertibine 
ya da bu amaçla yeniden açılacak tertibe aktarmada bulunmaya, 

Yetkilidir. 
Maliye ve Gümrük Bakam bu maddede yazılı alacakların tah

sili ye belediyelere ödenmesini gerçekleştirmek üzere ilgili daire 

(Plan ve Büt 

Mal 

Bütçe Politikası 

MADDE 4. — T 
tir. 



(Hükümetin Teklifi) 

ve idarelerin bütçesinde bu maksatla yer alan ödeneklerden yeterli 
miktarda kesinti yaparak Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesine 
aktarmada bulunabilir. 

Bu madde hükmü özel idareler, belediyeler, döner sermayeli 
kuruluşlar ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri hakkında da uygulanur. 

Ödenek Dağıtım ve Kullanımı 

MADDE 5. — a) iBütçe kanunlarına ekli (A) işaretli cetveller
deki ödenekler, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek ilke
ler ve serbest bırakma oranları dahilinde kullanılır. Bu oranlar 
üzerinde harcama yapılamaz. 

İdareler bütçelerinde yer alan ödenekleri belirlenecek ilkeler 
ve serbest bırakma oranları dahilinde Kalkınma Planı ve Yıllık 
Programda öngörülen hedefleri ve hizmet önceliklerini gözönünde 
bulundurarak, tasarruf anlayışı içinde, kullanmakla yükümlüdür
ler. 

b) Bütçe kanunlarına bağlı ı(A) işaretli cetvellerdeki ödenek
lerin (1), (2) ve (3) ödenek türü altında yer alan personel giderleri 
ödeneği, siyasî partilere Devlet yardımı ödeneği, Yükseköğretim 
Kurumları bütçelerinin «420-öğrencilerin beslenme, kültürel, spor
tif ve diğer faaliyetleri» ödenekleri ile Hazine yardımı almayan kat
ma bütçeli idareler ödenekleri hariç olmak üzere % 4.5'ine kadar olan 
kısmini; Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin (930JQ8.3.309.900) 
-«Yedek Ödenek» tertibine eklenmek üzere kesmeye Bakanlar Ku-

(Plan ve Bütçe K 

Ödenek Dağıtım ve 

MADDE 5. — a) 
lerdeki ödenekler, Maliy 
keler ve serbest bırakm 
üzerinde harcama yapıla 

İdareler bütçelerinde 
serbest bırakma oranlar 
ramda öngörülen hedefle 
durarak, tasarruf anlayı 

b) Bütçe kanunlar 
lerin (1), (2) ve (3) öde 
ödeneği, siyasî partilere 
rumları bütçelerinin «42 
ve diğer faaliyetleri» ö 
ma bütçeli idareler ö 
kadar olan kısmını, 
(930.08.3.309.900) «Yede 
meye Bakanlar Kurulu, 



(Hükümetin Teklifi) 

rulu, Kesilen bu miktarları adı geçen Bakanlık bütçesinin ilgili ter
tibine eklemeye ve bu işlemler sonucu doğacak Hazine Yardımı faz
lalarını iptale Maliye ve Gümrük Bakanı, yetkilidir, 

(Plan ve Bütç 

bütçesinin ilgili tertib 
Hazine yardımı fazla 
lidir. 

c) Bütçe kanunl 
rin % 6.5'i kesilmiştir 

Kesilen bu öden 
Gümrük Bakanlığı B 
leri Ödeneği» tertibi 
«Yatırımları Hızland 
lirası (930.08.3.309.90 
bakiyesi iptal edilmiş 

«Yatırımları Hı 
(1.000.000.000.000) li 
ğin (500.000.000.000) 
yacağı müşterek (üçlü 
çeli kuruluş bütçeler 
bindeki ödeneğin (75 
bindeki ödeneğin (75 
Yükseköğretim Kuru 
lerine aktarılır. 

Yapılan bu kesi 
ye ve bu işlemler so 
tal etmeye Maliye ve 



(Hükümetin Teklifi) 

Ayrıntılı Harcama Planları 

MADDE 6. — 1991 Malî Yılında, genel bütçeye dahil daire
lerle katma bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, bütçenin 
transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar, belediyeler, belediyelere 
bağlı kuruluşlar, özel idareler, kamu iktisadî teşebbüsleri ile ben
zeri kuruluşlar, fonlar 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 kanun
ların öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, bilgi, belge ve 
hesap durumlarını ibraz etmeyen idare, kuruluş, teşebbüs ve 'kurum
ların bütçe ödeneklerini kesmeye ve diğer imkânlarını durdurmaya 
bütçe ödenekleri ile diğer imkânları en etkin şekilde kullanmak üze-

(Plan ve Bütçe 

Ayrıntılı Harcama 

MADDE 6. — T 



(Hükümetin Teklifi) 

re gerekli önlemleri almaya, bu maksatla gereğinde ilgili kurum ve 
kuruluşlardan alınan önlemlerin uygulanmasını istemeye yetkilidir. 

Gerektiğinde Kullanılabilecek Ödenekler 

MADDE 7. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinde yer 
alan ve gerektiğinde kullanılabilecek ödeneklere ilişkin hükümler 
aşağıda gösterilmiştir. 

a) Personel Giderleri Ödeneği : 

Malî yılın ilk 6 aylıik döneminde kullanılan ödeme emirlerine 
dayanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda, bütçelerine konu
lan ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığı takdirde; ilgili mevzuatının 
gerektirdiği harcamalar için 100 - Personel Giderleri ile yolluk kar
şılığı yerilen tazminatlar, sürekli görev yollukları, yurt dışında gö
revli öğretmen aylıkları, muhtar ödenekleri ile ilgili tertiplere, Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-3-301-900) tertibin -
deki ödenekten aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yet
kilidir. 

Hizmetlerini transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürü
ten kuruluşların yukarıda sayılan ödenek ihtiyaçları için, yalnız bu 
ihtiyaçlarında kullanılmak üzere bağlı oldukları bütçenin ilgili 
transfer tertibine aktarma yapılabilir. 

(Plan ve Bütçe 

Gerektiğinde Kulla 

MADDE 7. — Ta 



(Hükümetin Teklifi) 

b) Yatırımları Hızlandırma Ödeneği : 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin (93O-08-3-3O3-90O) 
tertibindeki ödenekten; 1991 Yılı Programının Uygulanması, Koor
dinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar hükümlerine uyularak, 1991 
ydı yatırım programının uygulama durumuna göre gerektiğinde 
öncelikli sektörlerde yer alan yatırımların hızlandırılması veya yılı 
içinde gelişen şartlara göre öncelikli sektör ve alt sektörlerde yer alan 
ve programa yeni alınması gereken projelere ödenek tahsisi veya 
ödeneklerinin artırılmasında {kullanılmak üzere söz konusu proje
lere ilişkin mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ve Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı Bütçesinin kamu iktisadî teşebbüsleri ile 
ilgili faaliyetlerine aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı 
yetkilidir. 

c) Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hal Ödeneği : 

Maliye 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 giderleri karşılamak üzere Başbakanlık Bütçesinde açılacak 
tertibe, 25.10.1983 tarih ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 
öngördüğü giderleri karşılamak üzere de İçişleri Bakanlığı Büt
çesinde açılacak tertibe aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük Ba
kanı yetkilidir. 

(Plan ve Bütç 
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d) Kur Farklarını Karşılama Ödeneği : 

Yurt dışında kuruluşu olan genel bütçeye dahil dairelerin (3) 
ödenek türünde olup, 610,620 ve 710 ayrıntı kodlarına gider kay
dedilecekler hariç, (1) ve (3) ödenek türü altındaki tertiplerde yer 
alan ve yurt dışındaki kuruluşlar için döviz olarak kullanılması ge
reken ödenekleriyle, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli 
idarelerin uluslararası kuruluşlara yapacakları ödemelere dönük 
ödeneklerin yabancı para karşılıklarını sabit tutmak ve 31 Aralık 
1990 tarihindeki kurlar ile transfer anındaki kurlar arasındaki far
kı karşılamak amacıyla Maliye ve Gümrük Bakanbğı Bütçesinin 
(930-O8-3-302-9OO) tertibindeki ödeneği ilgili kuruluşların hizmet 
programlarında mevcut ilgili tertiplere aktarmaya Maliye ve Güm
rük Bakanı yetkilidir. 

e) Yedek Ödenek : 
Maliye ve Gümrük Bakanı : 
1. Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-3-309-5O0) 

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 programla
rından, 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. — Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinin : 

a) (111-01-2-001-300) tertibindeki ödenekten, bir kısmını 
Devlet Planlama Teşkilatınca gerekli görülen hallerde harcama il
kelerine uygun çalışmaların yaptırılması amacıyla, bütçelerin ilgili 
tertibine aktarmaya ve bununla ilgili diğer işleri yapmaya Maliye 
ve Gümrük Bakanı yetkilidir. Devlet Planlama Teşkilatı aynı amaç
larla il özel idarelerine, iktisadî devlet teşekküllerine ve diğer kamu 
teşebbüslerine yaptıracağı hizmetlerin bedellerini peşin ödeyebilir. 

b) (î 11-01-3-141-900) tertibinde yer alan ödeneği, kalkınma
da öncelikli yörelere ilişkin program ve projeleri desteklemek ama
cıyla, bütçelerin ilgili harcama kalemlerine aktarmaya Maliye ve 
Gümrük Bakanı yetkilidir. Aynı amaçlarla diğer kamu kuruluşla
rına yapılacak ödemeler de bu tertipten karşılanır. 

Yatırım Harcamaları 

MADDE 9. — a) Yıllık programlara ek yatırım cetvellerinde 
yer alan projelerle T.B.M.M.'nce verilen ve kanunlaşan ödenek
lerle kabul edilmiş projeler dışında herhangi bir projeye yatırım 
harcaması yapılamaz. Ancak Silahlı Kuvvetler Bütçesinin program
larında (1) ödenek türü içinde yer alan savunma sektörü, altyapı, 
inşa, iskân ve tesisleriyle, NATO enfrastrüktürün gerektirdiği inşa 
ve tesisler ve bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile RE-MO programı 
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içerisinde yer alan alım ve hizmetler, Devlet Planlama Teşkilatı 
vizesine bağlı olmayıp, yıllık programlara ek yatırım çizelgelerinde 
yer almaz. 

b) Yıllık Yatırım programında bir proje numarası ile öde
nekleri toplu olarak verilmiş, alt harcama kalemleri itibariyle ta-
dad edilmemiş olan ve çeşitli işleri ihtiva eden projelerden Yatırım 
Programına göre Devlet Planlama Teşkilatının onayım gerektirme
yenler ile makine - teçhizat, idame - yenileme ve büyük ona
rım gibi harcama konuları; genel ve katma bütçeli Kuruluşlar tara
fından 28 Şubat 1991 tarihine kadar kuruluşun bağlı olduğu Baka
rım onayı ile detaylı bir programa bağlanarak Sayıştay Başkanlığı, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatına gön
derilir. 

Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, proje tavanı değişmemek 
üzere projenin alt kalemlerinde ilgili Bakanın onayına dayanarak 
yapacakları değişiklikleri Maliye ve Gümrük Bakanlığına ve Dev
let Planlama Teşkilatına bildirirler. Harcama kalemleri arasında 
aktarmayı gerektiren değişiklikler 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumi
ye Kanununun 56 ncı maddesine tabidir. 

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 gerçekleştirilmesi uygun görülenlerin bedelleri münhası
ran proje ile 'ilgili harcamalarda kullanılmak üzere, hizmetin ait ol-

(Plan ve Bütçe K 

mı içerisinde yer alan a 
vizesine bağlı olmayıp, 
yer almaz. 

b) Yıllık yatırım p 
nekleri toplu olarak veri 
edilmemiş olan ve çeşi 
Programına göre Devlet 
yenler ile makine - teçhi 
harcama konuları; gene 
28 Şubat 1991 tarihine k 
ile detaylı bir programa 
Gümrük Bakanlığı ve D 

Genel ve katma bü 
üzere projenin alt kalem 
yapacakları değişiklikler 
let Planlama Teşkilatına 
tarmayı gerektiren deği 
Kanununun 56 ncı madd 

c) Yıllık Yatırım 
alan projelerden Devlet 
gili Bakanın onayı ile il 
luğunda gerçekleştirilme 
ran proje ile ilgili harca 
duğu il özel idaresine ö 



(Hükümetin Teklifi) 

duğu il özel idaresine ödenir. Mahallî hizmet niteliği taşıyan işler, 
bu fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde 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 
yatırımlarının gerçekleştirilmesi ile ilgili işlemlerden gerekli gör
düklerini Bayındırlık ve İskân Bakanlığının uygun görüşünü almak 
kaydıyla, bizzat yapmaya yetkilidir. 

e) Yıllık programa ek yatırım cetvellerinde yıl içinde yapıl
ması zorunlu değişiklikler için «1991 Yılı Programının Uygulan
ması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar» da yer alan usul

lere uyulur. 

Vergi Bağışıklığı 

MADDE 10. — a) 1991 Malî Yılı içinde; Millî Savunma Ba
kanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlı
ğı ve Millî İstihbarat Teşkilatı ihtiyacı için Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelinin (27.09) tarife pozisyonunda yer alan hampetrol ile 
(27.10) tarife pozisyonunda yer alan akaryakıt ve madenî yağların, 
(38.19.29) tarife pozisyonuna giren yalnız petrol istihsalinde kulla
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nılan kimyevî müstahzarlar ile (34.02.38.19) yalnız makine yağı is
tihsalinde kullanılan katkı maddeleri (additifler) dışalım ve bun
ların yurt içinde üretilenlerinin teslimi, gümrük vergisi, belediye 
hissesi, ithalde alınan damga resmi, ulaştırma altyapıları resmi 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
deni yağlar Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutan
lığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilâtı ihti
yaçları için adı geçen kuruluşlara veya onların gerek göstermesi 
üzerine akaryakıt ikmalini yapan müesseselere (a) fıkırasındaki is
tisna esasları çerçevesinde teslim edilir. 

Ancak, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutan
lığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı ihti
yaçları için vergi bağışıklığı uygulanarak ithal olunan hampetrol-
den elde edilen ürünlerin bunlara tahsis olunmayan kısmı yukarı
daki istisnadan faydalanamaz. 

c) Türk Silahlı Kuvvetleri savunma hizmetlerinin yürütülme
si İçin yurt dışından alınması zorunlu bulunan savaş silah, araç, 
makine ve teçhizatı ile malzemelerinin yapılmış ve yapılacak dış
alımları her türlü vergi, resim, harç, zam ve ardiye ücretlerine (Kat
ma Değer Vargisi hariç) tabi değildir. 
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d) Gümrük Muhafaza Teşkilatı ihtiyacı için Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca yurt dışından satın alınacak silah, makine, jene
ratör, telsiz, radar ve muhabere cihazları, televizyon ve sistemle
rine ait cihazların, ses ve resim kaydedici cihaz ve bunların parça 
levazımatı, 1991 Malî Yılı içinde gümrük vergisi ve resimlerinden 
bağışık olarak ithal edilir. 

e) Bu Kanunda yer alan hükümlerde çeşitli mallar için Güm
rük Tarifelerindeki Eşya Tasnif Nomanklatürü esas alınarak belir
tilmiş bulunan tarife pozisyon numaraları yerine, aynı mallar için 
«Armonize Sistem Nomanklatüründe» yer alan tarife pozisyonu 
numaralarını tatbike ve bu konudaki düzenlemeleri yapmaya Ma
liye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Katma Bütçeli İdarelere Hazine Yardımı 

MADDE 11. — a) Katma Bütçeli idarelerin bütçelerini denk
leştirmek amacıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin hazine 
yardımı (Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine 
yapılacak Devlet katkısı dahil) tertiplerine ödenek ve karşılığı il
gili katma bütçenin (B) cetveline gelir yazılan miktarlardan, bu 
amaca göre fazla olduğu tespit edilen kısımlar, malî yıl sonunda 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile mutabakat kurulmak su
retiyle ilgili idarelere ödenmeyerek Maliye ve Gümrük Bakanın
ca iptal edilir. 
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Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğü dışındaki katma bütçeli 
idarelerin malî yıl sonuna göre Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
tespit olunacak bütçe fazlaları genel bütçeye gelir yazılır. 

b) Hazine yardımı alan katma bütçeli idarelerde, 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununun değişik 59 uncu maddesinin 
ikinci fııkrası uyarınca, Hama bağlı borçlar tertiplerinde yılı içinde 
gerçekleştirilecek ödenek artışları, Maliye ve Gümrük Bakanlığın
ca hazine yardımı ile ilişkilendirilerek 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 üze
re; 

a) Taşıt Kanunu kapsamına giren kuruluşlarla bunlara bağlı 
fonlar her ne suretle olursa olsun taşıt edinebilmek için mevzua
tın gerektirdiği diğer işlemler yanında ayrıca, bağlı veya ilgili bulu
nulan Bakanın teklifi ve Maliye ve Gümrük Bakanının görüşü üze
rine Başbakanlıktan önceden izin alacaklardır. 

b) 'Başbakanlık, taşıt edinilmesi, kullanılması ve elden çıkarıl
ması konularında her türlü düzenlemeleri yapmaya, tedbirleri al
maya ve ilgili kuruluşları bu amaçla görevlendirmeye yetkilidir. 

c) Taşıtların kadrolu şoför veya görevli personelce kullanıl
ması esastır. Ancak, sürücü belgeleri olmak kaydıyla, emir ve zat-
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larına veya makamlarına taşıt tahsis edilenler ile ilgili veya bağlı 
bulunulan Bakandan (İl özel idarelerinde vali, belediyelerde beledi
ye başkanı ve üniversitelerde rektör) alınacak onayda belirtilen 
hizmetleri yerine getirecek kamu görevlileri taşıtları bizzat kullana
bilirler. Bu takdirde, alınan onayda; hizmet alanları, kullanabilecek 
görevliler, taşıtların devri ve teslimine ilişkin esaslar ile diğer hu
susların belirtilmesi şarttır. 

Hastane Ücretleri 

MİADDE 13. — IDsvCet memuailiaırı ve düğer kamu görevlileri 
île bunlarm emekli, dul ve yetimlerinin (bakmakla yükümlü ol
dukları aile fertleri dahil) genel ve katma bütçeli daire ve idare
lerle, döner sermayeli kuruluşlara ait tedavi kurumlarında yapılan 
tedavilerine ait ücretler, Sağlik Bakanlığının görüşü üzerine Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek miktarlar ve esaslar çer
çevesinde ödenir. Bu hüküm kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan
lar bakımından uygulanmaz. 
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Dernek ve Benzeri Kuruluşlara Yapılacak Yardımlar 

MADDE 14. — Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, bütçele
rindeki «Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık, Vaikıf ve Ben
zeri Teşekküllere yapılacak Ödemeler» faaliyetinde yer alan öde
neklerden yapacakları yardımlarda; anılan kurumların bütçeden 
alacakları yardımlarla gerçekleştirecekleri hizmet ve faaliyetlerini 
gösteren plan ve iş porgramlarını istemek, bunlar üzerinde gerekli 
incelemeyi yapmak, plan ile iş programlarının gerçekleştirme du
rumlarını izlemekle yükümlüdürler. Yardımlar yukarıdaki incele
melere bağlı olarak gerektiğinde taksitler halinde yapılabilir. 

Harcamaların yukarıdaki esaslar doğrultusunda amacına uy
gun olarak yapılıp yapılmadığını incelemeye, yapılacak yardımla
rın yönlendirilmesine ilişkin yeni ilkeleri tespite Maliye ve Güm
rük Bakanı yetkilidir. 

Özelleştirme ile İlgili İşlemler 

MADDE 15. — a) 28.5.1986 tarih ve 3291 sayılı Kanunun 
13 ve 14 üncü maddeleri çerçevesinde Yüksek Planlama Kurulu 
tarafından özelleştirilmesine karar verilen 233 sayılı Kanun Hük
münde Kararname kapsamındaki müessese, bağlı ortaklık, işletme 
ve işletme birimleri ile her türlü işletme haklarının tasfiye, devir, 
satış bedellerinden elde edilecek tutarın Hazineye ayrılacak bölü
münü, 
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b) 6183 sayılı Kanunun 98 inci maddesi çerçevesinde mülki
yeti Hazineye geçen gayrimenkullerin satış işlemlerinin gerçekleşti
rilmesinden elde edilecek gelirleri, 

Genel bütçeye irat kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı 
yetkilidir. 

Gayrimenkul Satış ve Kira Bedelleri 
MADDE 16. — a) Genel Bütçeli Dairelerin (Millî Savunma 

Bakanlığı hariç) kendilerine tahsis edilmiş gayrimenkullerin satışı 
halinde satış bedelinin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlene
cek ve Başbakanca uygun görülecek kısmını ilgili kuruluş hizmetle
rinde kullanılmak üzere özel gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye 
ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

b) İrtifak hakkı verilen özel iskelelerden alınan nisbi kira be
delleri bir yandan bütçeye özel gelir, bir yandan da 1/2'si liman 
başkanlıktan hizmetlerini geliştirmek üzere Ulaştırma Bakanlığı 
Bütçesine, 1/2'si de millî emlak hizmetlerini geliştirmek amacıyla 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesine özel ödenek kaydolunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bütçe Uygulamasına İlişkin Hükümler 

Dölüm Düzeni ve Deyimler 

MADDE 17. — Gider cetvellerinin bölümleri, program bütçe 
uygulamasında programlar şeklinde düzenlenir. Programlar altprog-
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ramlara, altprogramlar da hizmetlerin veya harcamaların niteliğine 
uygun ödenek türlerine göre faaliyet veya projelere ayrılır. Her 
faaliyet veya proje gerekli sayıda harcama kaleminden oluşur. 

1050 sayrlı Muhasebei Umumiye Kanunu ile diğer kanunlar
da ve bu Kanunda yer alan; 

a) «Fasıl ve bölüm» deyimleri Bütçe sımflandırılmasında, 
«Prograrn»ı, 

b) «Kesim» deyimi «Altprogram»ı, 
c) «Madde» deyimi, harcama kalemlerini de kapsayacak şe

kilde «Faaliyet» veya «Proje»yi, 
d) «Tertip» deyimi, hizmet veya harcamanın yapılacağı prog

ram, altprogram, ödenek türü, faaliyet - proje ve harcama kalemi 
birleşimini, 

e) «Harcama kalemi» deyimi, (A) işaretli cetvelde yer alan 
ödeneklerin 100, 200... 900 düzeyindeki ayırımını, 

f) «Ayrıntı kodu» deyimi, harcama kaleminde yer alan ödenek
ler esas alınarak tahakkuk ettirilecek giderlerin (R) işaretli cetvelde 
belirtildiği üzere Devlet muhasebesi kayıtlarında gösterileceği altayı-
rımı ;(bu ayırıma Kesinhesap Kanunu tasarılarında da yer yerilir.), 

g) 'Borç ödemeleri yönünden «ilgili hizmet tertibi» deyimi, 
(personel giderlerine ait harcama kalemlerindeki ödenek bakiyeleri 
yalnızca personel giderleri borçlarına karşılık gösterilmek şartıyla) 
hizmet veya harcamanın ait olduğu program bazını, 

İfade eder. 
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Bağlı Cetveller 

MADDE 18. — a) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nunun değişik 29 uncu maddesine göre, 

1. 1 inci madde 'ile verilen ödeneğin dağılımı «A» işaretli, 
2. Özel hükümlerine göre 1991 Malî Yılında tahsiline devam 

olunacak Devlet gelirleri «B» işaretli, 
3. Devlet gelirlerinin dayandığı temel hükümler «G» işaretli, 
4. Kanunlar ve kararnamelerle bağlanmış vatanî hizmet ay

lıkları «Ç» işaretli, 
5. Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren 

kanunlar «G» işaretli, 
6. Harcamalara ilişkin formül «R» işaretli, 
b) 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca her yıl 

Bütçe Kanunu ile tespiti gereken miktarlar «H» işaretli, 
c) Muhtelif kanunlar ile kanun hükmünde kararnameler uya

rınca yıllan bütçe kanunlarında gösterilmesi gereken parasal sınır
lar «1» işaretli, 

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 176 ncı 
maddesi uyarınca her yıl 'Bütçe Kanunu ile tespiti öngörülen kon
ferans ücreti ile saat başına ödenecek ek ders ücreti; aynı Kanu
nun değişik 178 inci maddesine ve «Fazla Çalışmanın Uygulama 
Esaslarını Gösterir Yönetmelik» hükümlerine göre Bakanlar Kurulu 
Karan ile yürürlüğe konulan fazla çalışma programlarına dayanı
larak saat başına ödenecek ücreüerin azami ve asgari limitleri ile 

(Plan ve Bütçe K 
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görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren 
hizmetleri yürüten personele ödenecek aylık fazla çalışma ücreti; 
2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 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 Mükellefi
yeti Kanununun, 

1. 36 ncı maddesine göre millî müdafaa mükelelefiyeti yo
luyla alınacak hayvanların alım değerleri «O» işaretli, 

2. 38 inci maddesine göre alınacak motorlu taşıtların alım de
ğerleri «P» işaretli, 

g) Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yıl içinde değişiklik ya
pılabilmesi kaydıyla Taşıt Kanunu uyarınca kurumların satın ala
cakları taşıtların en çok satm alma bedelleri «T» işaretli, 

Cetvellerde gösterilmiştir. 
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Yeni Tertip, Harcama ve Gelir Kalemleri Açılması 

MADDE 19. — Maliye ve Gümrük Bakanı ; 

a) İlgili mevzuatına göre, yılı içinde 1991 Yılı Programına 
alınan projeler için (2) ödenek türü altında, hizmetin gerektirdiği 
hallerde de (3) ödenek türü altında yeni tertipler; veya (A) işaretli 
cetvelin bütünü içinde yeni faaliyet ve harcama kalemleri açmaya, 

b) Gerektiğinde (B) işaretli cetvelde yeni bölüm, kesim ve 
madde kalemleri açmaya, 

Yetkilidir. 

A ktarma 

MADDE 20. — a) Maliliye ve Gümrük Balkan»: 
1. Münhasıran (100 - Personel giderleri) harcama kalemindeki 

ödeneklerle ilgili olarak, aynı kuruluş bütçesi içinde programlar ara
sı aktarma yapmaya, 

2. Kuruluş bütçelerinin (100 - Personel giderleri) tertiplerinde 
yer alan ödeneklerden yılı içinde kullanılması imkânı olmadığı tes
pit olunan miktarları, yine personel giderlerinde kullanılmak üzere 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinde yer alan yedek ödenek 
tertibine aktarmaya, 

3. Hizmeti yaptıracak olan kuruluşun isteği üzerine bütçe
sinden, malî yıl içinde hizmeti yürütecek olan daire veya idarenin 

(Plan ve Bütçe 
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bütçesine, gerektiğinde Hazine yardımı ile ilişkilendirilmek suretiyle 
ödenek aktarmaya ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya, 

4. 1991 yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İz
lenmesine Dair Karara uygun olarak yıllık programda yapılacak 
değişiklikler gereği, değişiklik konusu projelere ait ödenekleri ilgili 
kuruluşlar bütçeleri arasında aktarmaya, 

Yetkilidir. 

Malî yıl içinde diğer bir daireye ye idareye aktarılan ödenekler
le ilgili hizmetin yürütülmesiyle bütçesine aktarma yapılan daire 
veya idare görevlidir. 

(Plan ve Bütçe 
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Görev ve Yetkileri Yeniden Düzenlenecek Kamu Kurum ve 
Kuruluşları île Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komu
tanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Bütçelerine İlişkin Ak
tarma İşlemleri 

MADDE 21. — Maliye ve Gümrük Bakanı; 

a) Kamu Kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması 
sonucu, bütçe kanunlarının uygulanması ve kesinhesaplarm hazır
lanması ile ilgili olarak gerekli görülen her türlü bütçe işlemlerini 
ve düzenlemeleri yapmaya, 

b) Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arasında cari malî yıl içinde yapı
lan hizmetlerin bedellerini karşılamak amacı ile varılacak uylaşma. 
üzerine, ilgili bütçelerin program, altprogram, faaliyet ve projeleri 
arasında karşılıklı olarak aktarma yapmaya, 

c) Yukarıda belirtilen bütçelerde yer alan Silahlı Kuvvetlerin 
tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve tedarik hizmetleri ile 
bir programa ait bir hizmetin diğer bir program tarafından yürü
tülmesi halinde ödeneği ilgili program, altprogram, faaliyet veya 
projeler arasında karşılıklı olarak aktarmaya, 

Yetkilidir. 

(Plan ve Bütçe 
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Geçen Yıllar Borçları 

MADDE 22. — Mail yıllın sonuna kadar ödenemediği gibi 
emanet hesabıma da alınamayan vs 1050 ısayilı Muhasebei Umumiye 
Kanuınunun 93 üncü maddesine göre mmanaşfmrna uğramarraş 'bu
lunan geçen yular borçlarıma ait ödemeler aşağıda'k'i 'ifeîl-ere göre 
yapvlnr. 

a) Yıilları (bütçelerinin (i) ödenek türü itibariyle, (100-Perso-
neî Gîderlîerİ) ne eljt baıro&ma kalleşlerinden doğam lborçfk<r, «Per
sonel Gidaröerıi Geçen YiLlar (Borçları» faaliyetinden ödenir. 

t>) (a) Ükrasıridla yazılı lülanllair dUşmdaikli harcama llta'lamlerin-
den doğan borçlar, borcun (doğduğu terJiıbin öldeneik (türü dikkate 
aıİMiıaralk; 

aa) Diğer cari gidenlerden doğan (borçlar, «Diğer Cari Gi
denler Geçen Yıllar (BorçUan», 

>bb) Yatırım Ihizınîatiletfiriden 'doğan borçilar, «Yaitmm Gi
derilen Geçen YılMar (Borçları», 

cc) Transfer teriiipllari (isle ilgili dlarak doğan foorçteır, «Trans
fer Güderleri Oeçen Yı la r Borçları», 

Faalîiyaölarinden ödenir. 
:Bu faa(liyetilıer)d!elki ödtenetkJterin yatimemesi (hainde (ılOO - Perso

neli igideırilejrfi dışında ikaiaın) aym tveya diğer h/izmeit teıMplleriridekıi 
ödendkÜarden bu faaliyetlere aktaalma yapmaya Maliye ve Güm
rük Bakanı yeftMlMır. 
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Kamu Ortaklığı Fonundan Sağlanacak Kaynaklar 

MADDE 23. — a) Yüksek Planlama Kurulunca, 2983 sayılı 
Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hak
kında Kanun hükümleri çerçevesinde, alt yapı tesislerinin finansmanı 
amacıyla ayrılan kaynakları, bir yandan Bütçede açılacak özel ter
tibe gelir, diğer yandan ilgili kuruluş bütçelerinde açılacak tertiple
re özel ödenek kaydetmeye, bunlardan yılı içinde harcanmayan 
miktarı ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye 
Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Devlet Planlama Teşkilatı, bu suretle temin edilen kaynakların 
1991 Yılı Programı ile ilişkisini yılı içinde gerçekleştirmeye yetkili
dir. 

b) 2983 sayılı Kanun gereğince çıkarılan ana para iadeli Gelir 
Ortaklığı Senetleri ve diğer menkul kıymetler kamu kurumlarının 
yapacakları ihale ve sözleşmelerde ve 6183 sayılı Amme Alacakla
rının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin 3 nu
maralı bendine göre teminat olarak ve Hazinece satılacak millî em
lak bedellerinin ödenmesinde nominal değerleri üzerinden kabul 
edilir. 

Remo ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu 

MADDE 24. — a) Silahlı Kuvvetlerin yeniden teşkilatlanması, 
silah, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi amacıyla Millî Savunma 
ve İçişleri (Jandarma Genel Komutanlığı) Bakanlıklarına gelecek 
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yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkında 1904, 
2020 ve. 2300 sayılı Kanunlarla değişik 27.6.1972 tarih ve 1601 sa
yılı, 23.11.1972 tarih ve 1632 sayılı Kanunların 8.9.1983 tarih ve 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununa aykırı olmayan hükümlerinin 
yürürlük süresi uzatılmış ve ilgili bütçelerde yeni tertip açmaya ve 
geçen yıllar ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye ve Gümrük Ba
kanı yetkili 'kılınmıştır, 

b) Türk Silahlı Kuvvetlerine stratejik hedef planı uyarınca 
temini gerekli modem silah, araç ve gereçler ile gerçekleştirilecek 
savunma ve NATO altyapı yatırımları için malî yıl içinde yapıla
cak harcamalar, 7.11.1985 tarih ve 3238 sayılı Kanunla kurulan Sa
vunma Sanayii Destekleme Fonunun kaynakları, bu amaçla bütçeye 
konulan ödenekler ve diğer aynî ve nakdî imkânlar birlikte değer
lendirilmek suretiyle Savunma Sanayii İcra Komitesince tespit edi
lecek esaslar dairesinde karşılanır. 

c) Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinde 
mevcut ödeneklerden yukarıdaki fıkra gereğince tespit edilecek mik
tarlarını Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ödemeye Millî Sa
vunma Bakanı yetkilidir. 

d) Savunma Sanayii Destekleme Fonundan (a) fıkrası çerçe
vesinde Hazineye yatırılacak paralan bir yandan bütçeye gelir, di
ğer yandan Mili! Savunma 'Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine 
ödenek kaydetmeye ve geçen yıllar ödenek bakiyelerini devretme
ye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

14 — 
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e) 3238 sayılı Kanunda gerekli değişiklik yapılıncaya kadar, 
Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Emniyet Genel Müdür
lüğü için kiralanan, satın alman ve satın alınacak helikopterler için 
yapılan ve yapılacak ödemeler, bu amaçla Genel Müdürlük büt
çesine konan ödeneğin Fona aktarılmasıyla karşılanır. Aktarma 
işlemini yapmaya Maliye ve Gümrük 'Bakanı yetkilidir. 

Transferi Mümkün Olmayan Konsolosluk Gelirleri 

MADDE 25. — Konvertibil olmayan konsolosluk gelirlerinden 
transferi mümkün olmayan ve 1*990 yılı sonu itibariyle kullanılma
yan miktarlar, Dışişleri Bakanlığı bütçesinde açılacak özel bir ter
tibe, bu Bakanlığın gerekli gördüğü mal ve hizmet alımlarında kul
lanılmak üzere, yılı bütçesine ödenek ve gerektiğinde gelir kaydet
meye ve yılı içinde kullanılmayan miktarları gelecek yıla devren 
ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Yapılacak harcamaların esas ve usulleri Dışişleri Bakanı ile 
Maliye ve Gümrük Bakanınca müştereken tespit edilir. 

Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sa
hil Güvenlik Komutanlığınca Yabancı ülkelere Yapılacak Hizmet 
Karşılıkları, 

MADDE 26. — Maliye ve Gümrük «Bakanı; 

a) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve 
Sahil Güvenlik Komutanlığınca yabancı ülkelere ve uluslararası 

(Plan ve Bütç 
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kuruluşlara kiraya verilen veya bir hizmetin yerine getirilmesinde 
kullanılan kara, deniz ve hava taşıtlarından alınan kira veya ücret 
tutarlarını; 

b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin öğrenim ve eğitim müessese
lerinde okutulan ve eğitim gören yabancı uyruklu subay, astsubay 
veya erlere yapılan masraflar karşılığında ilgili devletlerce ödenen 
miktarları; 

,c) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğince yedek ha
vaalanlarının bakım ve onarımları için verilecek paraları; 

Aynı amaçla kullanılmak üzere bir yandan bütçeye gelir, diğer 
yandan yukarıda yazılı kuruluş bütçelerinin sonunda açılacak özel 
tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydolan mik
tarlardan yılı içinde harcanmayan kısımları ertesi yıla devretmeye, 

Yetkilidir. 

Bağış, Hibe ve Yardım Yolu ile Gelen Malzemeler 

MADDE 27. — a) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan hibe 
olarak malî yıl içinde elde edilecek imkânların Türk Lirası karşılık
larını 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-
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siliğini ilgili bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak harcama 
kalemlerine ödenek kaydetmeye ve gereken işlemleri yapmaya Ma
liye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

c) 1991 malî yılı içerisinde Millî Savunma Bakanlığı, Jandar
ma Genel Komutanhğı ve Sahü Güvenlik Komutanhğı ihtiyaçları 
için yabancı devletlerden askerî yardım yolu ile veya diğer yollardan 
fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini, bağlı (B) cetvelinde 
bu adlarla açılacak tertiplere gelir ve karşılıklarını da bu bütçeler
de açılacak özel tertiplere ödenek ve gider kaydetmeye Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

Eğitim ve Öğretim ödenekleri 

MADDE 28. — Genel bütçe dışındaki kamu kuruluşlarının 
bütçelerine, genel bütçeye dahil dairelerce yönetilen her derecedeki 
yatılı okullarda veya yurt dışında kendi hesaplarına okutturacakları 
öğrenciler için konulmuş olan ödeneklerden gerekli miktarlarım, bu 
Kanuna bağlı (B) cetveline gelir ve bu öğrencilerin her çeşit gider
lerini karşılamak üzere, (A) cetvelinde ilgili kurumun bütçesinde 
mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye 
ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Özel Ödenek ve Gelirlerin İptali 

MADDE 29. — Bağışlara ilişkin özel ödenek ve özel gelirlerle 
diğer özel ödenek ve özel gelirlerden; 
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a) Tahsis amacı gerçekleştirilmiş ödenek artıkları ile tahsis 
amacının gerçekleştirilmesi bakımından yetersiz olanları, 

b) (a) fıkrasında yazılı olanlar dışında kalıp da (10 000 000) 
lirayı aşmayan ve iki yıl devrettiği halde harcanmayanları, 

İptal etmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Döner Sermaye Gelirleri 

MADDE 30. — 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 kârlarını Hazineye yatırt-
maya Maliye ve Gümrük Bakam yetkilidir. Maliye ve Gümrük Ba
kanı bu oranı, döner sermayeler veya işletmeleri itibariyle sıfıra ka
dar indirebilir. 

Peşin gelirlerin ve yıl sonu kârlarının toplanmasına, kaydına, 
raporlanmasına, bildirim ve ödeme sürelerinin tespitine ve peşin ge
lirlerin yıl sonu kârlarına mahsubuna ilişkin hususlar Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca belirlenir. 

Yıl sonu kârları ve peşin gelirler yatırılmadığı takdirde, yıllık 
1% 12 zamlı olarak ve 6183 sayılı Kanundaki usullere göre tahsil 
edilir. Ancak, hesaplanan zam, döner sermayelerin ita amiri ve say
manlarından yarı yarıya alınır. Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ve
rilmiş ek süreler için zam uygulanmaz. 

118 — 

(Plan ve Bütç 

Döner Sermaye G 

MADDE 30. — T 
miştir. 



(Hükümetin Teklifi) 

NATO Hesabı ve Akaryakıt Fiyat istikrar Fonunun Gelir Faz
laları ile Fonlardan Bütçeye Gelir Kaydı 

MADDE 31. — 1. T.C. Merkez Bankasında NATO hesabın
da toplanan paralardan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca tespit 
edilecek miktarlarla, 16.9.1960 tarih ve 79 sayılı Kanunun 5 inci mad
desinin 1 inci fıkrası gereğince teşkil olunan «Akaryakıt Fiyat İstik-
jar Fonu» nun üçer aylık dönemler itibariyle gelir fazlalarından 
yarısına kadar olan kısımları, yıl sonunda da net gelir fazlasının ta
mamı, bütçenin ilgili tertiplerine gelir kaydedilir. 

2. Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ku 
rulmuş olan fonların hâsılatlarının % 50*sini bütçeye gelir kaydet
meye, gerekli gördüğü hallerde işbu nispeti fonlar nezdinde yaptı
racağı incelemeler sonucunda Başbakan onayı ile % 100'e kadar 
artırmaya veya % 50'den daha düşük bir nispet tayinine Maliye ve 
Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Genel ve katma bütçeli idarelerle, diğer kamu kuruluşları, ban
kalar ve saymanlıkların fonlara yaptıkları ödemeler veya fonlar he
sabına tahsil ettikleri tutarlardan yukarıda belirtilen nispetlerde ke
sinti yaptırmaya, kesintiye ilişkin esas ve usullerle, süreleri tespit 
etmeye, Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

3. Maliye ve Gümrük Bakam fonlarla ilgili tahakkuklardan 
ödenmemiş olması nedeniyle emanete alınmış miktarları gelir kay
detmeye yetkilidir. 

(Plan ve Bütçe K 
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Petrolden Devlet Hakkı 

MADDE 32. — 5.4.1973 tarih ve 1702 sayılı Kanuna göre pet
rolden alınacak Devlet hakkı, bütçenin (B) cetvelindeki «Petrolden 
Devlet Hakkı» tertibine gelir kaydolunur. 

İKİNCİ KLSJM 
Hazine ve Kamu Kuruluşlarına İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Devlet Borçları 

Devlet Borçlarının Yönetimi 

MADDE 33. — a) Devlet borçlarının (yönetimi 16.4.1986 tarih 
ve 3274 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığınca yürütülür. 

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 dışmda özel hesaplarda izletmeye, malî 
yıl zarfında iç ve dış borç anapara geri ödemelerini bütçe ile ilgilen-
dirmeksizin yapmaya yetkilidir. 

c) Devlet iç ve dış borç faizleri ve genel giderleri bu amaçla 
bütçeye konulacak ödeneklerle karşılanır. 

d) Katma bütçeli idarelerin dış borçları Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığınca bu madde esaslarına göre ödenir. 
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e) Devlet borçlarının uygulama sonuçları Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlıkça hazırlanarak ilgili 
yıl kesinesâp cetveli ile birlikte Hazine Genel Hesabına dahil edilmek 
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 Müs
teşarlığı tarafından birlikte düzenlenir. 

İç Borçlanma 
MADDE 34. — a) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 

bağlı olduğu Bakan malî yıl içinde bu Kanunun «denge» başlıklı 
maddesinde belirtilen tutarın bir katına kadar bir yıl ve daha uzun 
vadeli iç borçlanma aktine yetkilidir. 

b) Verilen yetki sınırları içinde çıkarılacak Devlet tahvillerinin 
çeşitleri ile bunların faiz oranı, ihraç fiyatı, ödeme süresi, basım ve 
satış yöntemleri ve diğer şartları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığınca tespit olunur. Bu tahvillerin basım giderleri ve satışa katıla
cak bankalara ödenecek komisyon ve banka muameleleri vergileri 
ile satışa katılan bankaların satış işlemleri dolayısı ile yapacakları 
her türlü gider, vergi, resim ve harçların Hazinece bankalara geri 
ödenmesinde ve tahvillerin basımında uygulanacak şekil ve esaslar 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası arasında 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaksızın akdedilecek 
malî servis anlaşması ile tespit edilir. 

121 — 
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Cari yıl içinde çıkarılacak veya daha önceki yıllarda çıkarılmış 
tahviller, işlemiş faizleri ödenmek suretiyle, erken itfaya tabi tutu
labilir. 

Çıkarılacak tahvillerin faiz ve anapara ödemeleri ile yukarıda 
sözü geçen malî servis anlaşmasında yer alacak ödemeler ve bun
ların dışında kalan diğer konsolide Devlet borçları ile ilgili gider ve 
işlemler her türlü vergi (Geür 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 konsolide 
devlet borçları ile ilgili işlemlerde de geçerlidir. 

1991 yılında çıkarılacak tahvil ve bonoların vergi istisnalarım 
kaldırmaya veya uygulanacak oranları, yürürlükteki oranlar içinde 
kalmak üzere, tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

c) Devlet iç borçlanma senetlerinin dövize endeksü olarak ih
racı halinde, anaparadaki kur artışları her faiz ödeme tarihi itiba
riyle yeniden hesaplanıp, anapara değerine ilave edilerek iç borç 
kaydı yapılır. 

d) Devlet iç borçlanma tahvilleri ile Hazine bonoları kamu 
kurumlarının yapacakları ihale ve sözleşmelerde teminat olarak ve 
Hazinece satılacak millî emlak bedellerinin ödenmesinde nominal 
değerleri üzerinden kabul edilir. Tahvil ve bonolar nominal bedele 
faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül 
eden satış değerleri esas alınır. 

22 — 
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2974 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması 

MADDE 35. — a) 2974 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuru
luşları Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun hükümlerinin uygulan
ması sonucu Hazinece üstlenilerek tahkim olunan borçlar için 1991 
yıhnda yapılacak faiz ve anapara ödemelerinin gerektirdiği tutarda 
alacaklı kuruluşlara özel tertip devlet iç borçlanma tahvili vermeye, 

b) Yukarıdaki fıkrada sözü edilen faiz ödemelerini «Bütçeden 
Mahsup Edilecek Ödemeler Hesabı» ndan yaptırmaya, hesabın yılı 
içinde mahsup edilemeyen artıklarım ertesi yıla devretmeye, 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yet
kilidir. 

Dış Borçlanma 

MADDE 36. — a) Yabancı ülke, banka ve kurumlarla veya 
uluslararası kuruluşlarla yapılmış ve yapılacak anlaşmalara göre 
proje kredisi olarak malî yıl içinde elde edilen imkânların; ' 

1. Türk Lirası karşılıkları; dış borç kayıtları yapılarak Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından; 

2. Malzeme ve hizmet bedelleri; taahhüt evrakı ve sözleşme 
tasarıları ile birlikte ilgili kuruluşlar tarafından, 

Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildirilir. 
Söz konusu miktarları gerektiğinde ilgili kuruluşlara ait bütçe

lerde açılacak özel tertiplere; 

23 — 
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1. Ödenek kaydederek, 
2. 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 
Lirası karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedelleri için de yukarıdaki 
esaslara göre işlem yapüır. 

b) Dış borçlanma imkânları ile satın alınacak malzeme ve hiz
metlere ait taahhüt evrakı veya sözleşme tasarıları Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca vize edilmeden satın alma işlemi gerçekleştirile
mez ve ilgili miktarların dış borç kayıtları yapılamaz. Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı gerektiğinde dış borçlanma ile ilgili bütçeleştirme 
işlemleri yapılmadan önce (ilgili miktarların ödenek, gider ve dış 
borç kayıtları daha sonra yapılmak üzere) taahhüt evrakını ve söz
leşme tasarısını 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 giderler ile gerektiğinde faiz ödemelerini 
de «Bütçeden Mahsup Edilecek Ödemeler Hesabı» ndan yaptırma
ya, hesabın yılı içinde mahsup edilemeyen artıklarım ertesi malî yıla 
devretmeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Ba
kan yetkilidir. 

24 — 
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d) Konsolide dış devlet borçlarıyla ilgili kredi anlaşmalarında 
öngörülen bütün ödeme ve işlemler her türlü vergi, resim ve harç
tan müstesnadır. 

e) Finansmanı yabancı devlet veya uluslararası kuruluşlarla 
yapılan antlaşmalara göre sağlanarak gerçekleştirilecek olan işler, 
anlaşma hükümlerinde özel ihale ve satınalma usullerinin öngörül
mesi halinde, özel kanun, kararname veya antlaşma hükümlerine 
göre yürütülür. 

Dış Borçların İkraz, Devir ve Garanti Edilmesi 

MADDE 37. — a) Yabancı ülkeler, uluslararası kurumlar 
veya yabancı ülkelerde yerleşik banka ve kurumlardan borçlanma 
yoluyla sağlanan finansman imkânlarını, ekonominin çeşitli sektör
lerinde gelişmeyi sağlamak amacıyla ve antlaşmalar hükümleri uya
rınca kamu ve özel sektör kurumlarına ikraz, devir veya kullandır
maya ve bu kredilerden yapılması gereken geri ödemeleri aynı ku
ruluşlar için hesaben ikraz veya krediye dönüştürmeye, 

b) Yukarıda belirtilen imkânların doğrudan Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası veya Türkiye'de yerleşik kurumlar ile Türk 
bankaları tarafından sağlanması halinde, bu kredileri kısmen veya 
tamamen devralmaya, devralınan bu kredileri kısmen veya tamamen 
kamu kurumlarına ikraz, devir veya kullandırmaya ve bu kredilerden 
yapılması gereken geri ödemeleri aynı kuruluşlar için hesaben ikraz 
veya krediye dönüştürmeye, 

(Plan ve Bütçe 
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c) Yabancı ülkelerin kredi kuruluşları, uluslararası kurumlar 
veya yabancı ülkelerde yerleşik banka ve kurumlar ile Türkiye'de 
yerleşik bankalar tarafmdan kamu kurumlarına (Özel hukuk hüküm
lerine tabi olmakla beraber sermayelerinin % 50'sinden fazlası ka
muya ait olanlar dahil) ve yatırım bankalarına verilecek kredileri, 
anlaşmalarındaki şartlarıyla garanti etmeye, ulusal banka ve kamu 
kuruluşlarınca yabancı ülkelere açılacak kredilerin geri ödenmesini 
garanti etmeye, yabancı ülkelerde doğrudan teminat mektubu ver
meye, yetkili ulusal bankalar lehine garanti vermeye, özel sektör ku
rumlarına verilecek kredilere Türk Parası Kıymetini Koruma Mev
zuatına göre transfer garantisi vermeye, 

d) Yap - tşlet - Devret modeline dayalı olarak gerçekleştirile
cek projeler çerçevesinde; bu projeleri gerçekleştirecek özel hukuk 
hükümlerine tabi şirket statüsüne sahip yerli ve/veya yabancı or
taklardan oluşan Türk şirketlerinden kamu, kurum ve kuruluşları 
ile bağlı ortaklıklarının ve mahallî idarelerin satın alacakları mal 
ve hizmet bedelleri için ödeme garantisi vermeye, gerektiğinde, proje 
ile ilgili anlaşmalardaki koşullar çerçevesinde köprü krediler (Subor-
dinated Bridge Credits) sağlanmasına veya sağlanacak bu krediler 
için geri ödeme garantisi vermeye ve Yap - İşlet - Devret modeline 
dayanan tesisin söz konusu projelere ilişkin anlaşmalardaki koşullar 
muvacehesinde satın alınması halinde de dış kredi borçlarını yükle
necek kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklıklarının ve ma
hallî idarelerin lehine, finansör kuruluşlara garanti vermeye, 
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e) Türkiye Cumhuriyeti adına Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığı tarafından yabancı ülkeler resmî kuruluşları veya uluslararası 
kuruluşlardan sağlanan kredilerin teknik yardım ve eğitim amaçları 
kapsamındaki bölümlerini anlaşma hükümlerine istinaden gerekti
ğinde özel ve özerk bütçeli kamu kuruluşları ile kamu kuruluşu ad^ 
dedilen kurumlara karşılıksız olarak kullandırmaya, 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yet
kilidir. 

f) Daha önceki yıllarda yapılan işlemler için de bu esaslar 
geçerlidir. 

244 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Borçlanma 

MADDE 38. — a) Yıllık programlarla belirlenen dış finans
man ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 31.5.1963 tarih ve 244 sa
ydı Kanunun kapsamı dışında kalan kuruluşlarla kredi anlaşmaları 
yapmaya ve projelerin yapılabilirlik çalışmalarının dış finansman 
ihtiyaçlarını 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 Ba
kan yetkilidir. 

b) Bu gibi anlaşmalar savunma borçlanmalarına ilişkin kredi 
anlaşmaları ve bütçe kanunlan hükümlerine dayanılarak yapılmış 
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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 sayılı Kanun 
hükümlerine tabi değildir. 

c) Türkiye Cumhuriyetinin, bu Kanunun «Dış Borçların İk
raz, Devir ve Garanti Edilmesi» başlığını taşıyan maddesi ve bu 
madde hükümlerine dayanarak, sırasıyla borçlu veya garantör srfatı 
ile taraf olduğu kredi anlaşmalarından doğan borçlarının dünya ser
maye piyasalarında mevcut muhtelif finansman araçları vasıtasıy
la yönetimi amacıyla anlaşma yapmaya Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. Söz konusu anlaş
malar imzalandıkları tarihte yürürlüğe girer. 

d) Daha önceki bütçe yıllarında aktedilmiş benzeri anlaşma
lar hakkında da bu hüküm uygulanır. 

Borç Verme ve Hibe Anlaşmaları 

MADDE 39. — a) Yabancı iüüklolar, yatbancı ülfce Ikrâdi 8eu-
ruftuşSarı ve dtustearaısı ımüı fcurulu^ar (ite hibe aıralaşmıa'kifn yap
maya, bu yoflik sağlanan flinıaınslmıain imkâölaınm kamu ve özel kuru-
•luşîara ifculîaındiümayıa Hazüne vs Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı 
olduğu Balkian yıellikülildir. Sösklonıssu arfaşroailar \imzalanıd*kJarı tarih
te yürüttüğe girer. 

ib) Yalbancı piyasa, üGke ve kuruSIuşfllara borç ve hübe sekisinde 
finamsiman sağllaırnıaBc amıa/cıyla amlîaışmBflar yapmaya ve fbu anûaşma.-
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ların esas ve şartlarını belirlemeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığının foapt olduğu Balkan (yetkiilictir. 

c) Yabancı ilkle ve !kurull!uşlla<ra vıerdıleaeik odam borç ve hibe
ler, Hazine ive Dış Tlicaırdt iMüSteşarûığı (bütçesine bu amnaçüa ko-
nuflacalk. ödenekten karişıllanür. 

1K(INCİ IBÖDÜIM 
Hazine İşlemleri 

Hazine Bonoları ve A vans İşlemleri 

MADDE 40. — 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 kurum 
ve kuruluşlarına, kanunla kurulmuş fonlara en çok bir yıl vadeli 
hazine bonoları satmaya, gerektiğinde bu bonoları satın almaya, 
satılacak hazine bonolarının çeşitlerini, miktarını, satış usul ve 
esasları ile şartlarını tespite, 14.1.1970 tarih ve 1211 sayılı Kanu
nun 50 inci maddesi esaslarına göre T.C. Merkez Bankasından kısa 
vadeli avans almaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı ol
duğu Bakan yetkilidir. «. ' 

Hazine bonolarının faizleri ve genel giderleri bu amaçla bütçe
ye konulacak ödeneklerle karşılanır. 

Hazine bonolarının faiz ve bedelleri ile bunlarla ilgili ödeme-
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ler ve borçlanmaya ilişkin bütün işlemler her türlü vergi (Gelir ve 
Kurumlar Vergisi hariç) ve resimden müstesnadır. 

Çeşitli Saymanhklo.rdaki Değerlerin Hazineye Geçişi 

MADDE 41. — Maliye ve Gümrük Bakanı, bütün sayman
lıkların çeşitli nedenlerle hazine hesapları dışında kalan mal var
lıkları ve- emanetler de dahil olmak üzere her çeşit paralarını Hazi
ne hesaplarına kaydettirmeye, bu hesaplara tasarruf etmeye ve bu 
amaçla gerekli önlemleri almaya yetkilidir. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun tanımladığı bir 
saymanın yönetim ve sorumluluğunda olmayan kamu fonları hak
kında da bu hüküm uygulanır. 

Kaynak Kullanımım Destekleme Fonuna Ödemeler 

MADDE 42. — Hazine 'vs Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesinin 
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonuna Ödemeler tertibinde yer 
alan ödeneği, amaçları dahilinde kullanılmak üzere bu Fona aktar
maya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan 
yetkilidir. 

Geri Verilecek Paralar 

MADDE 43. — 27.6.1963 tarih ve 261 sayılı Kanun uyarınca, 
geri verilecek paraların kesin olarak veya avans suretiyle öden
mesinin şekil ve usulleri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağ-
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h olduğu Bakanlıkla Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından 
müştereken tespit olunur. 

Yapılacak inceleme sonunda, fazla ödendiği tespit olunan ve
ya zamanında mahsup olunmayan tutarlar 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakikında Kanun hükümlerine göre geri 
alınır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kamu tktisadî Teşebbüsleri 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Kârları 

MADDE 44. — 1. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
hükümleri gereğince yapılan Yıllık Yatırım ve Finansman Progra
mına dahil edilen kuruluşların, 1990 yılı kârlarından Hazineye 
isabet eden tutarları. 

a) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen kı
sıtlamalara tabi olmaksızın; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine bütçeye gelir kaydetmeye, 

b) Kuruluşların ödenmemiş sermayelerine veya tahakkuk et
miş görev zararları alacaklarına mahsup edilmek üzere Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üze
rine bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye, 

2. Birinci fıkra kapsamına giren kuruluşların 1989 ve önceki 
yıllara ait kâr paylarından Hazineye isabet eden tutarları Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın talebi üzerine Büt-
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cenin gelir ve giderleri ile ilgilendirmeksizin kuruluşların görev zarar
ları alacakları veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye iliş
kin işlemleri yapmaya, 

Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Kamu Ortaklıkları ve İştiraklerinde Sermaye Değişikliği 

MADDE 45. — 1. Kamu ortaklıkları ve iştiraklerinin yeniden 
düzenlenmesi tedbirlerini uygulamak, sermaye artırımlarına katıl
mak, kamu iktisadî teşebbüslerinin yatırım ve finansman program
larının gereklerini yerine getirmek ve 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname hükümlerini uygulamak amacıyla; 

a) Hazinece her türlü sermaye artırımlarına katılınması ve her 
türlü sermaye paylarının satın alınmasına, 

b) Hazinenin ve kamu iktisadî teşebbüslerinin sermaye pay
larını diğer kamu iktisadî teşebbüslerine ve katma bütçeli idare
lere devretmeye veya onlar tarafından devraldırmaya, 

c) Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının Hazine
ye veya çeşitli fonlara olan borçlarını yıllık yatırım ve finansman 
programlarına uygun olarak Hazineden olan alacaklarına veya 
ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye veya teşebbüslerin borç
larının ödenme zamanı ve şartlarını belirlemeye, Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığına bağlı olduğu Balkan. 

d) Bu işlemlerin gerektirdiği tutarları, Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığının teklifi üzerine, mahiyetine göre, bütçede açı-
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lacak özel tertiplere gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye ve Güm
rük Bakanı, 

Yetkilidir. 
2. Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 1990 

yılı sonu itibariyle; 
a) Hazineye, fonlara, Sosyal Sigortalar Kurumuna olan va

desi geçmiş borçlarını, hazineden ve fonlardan olan alacaklarına 
veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye, 

b) Türkiye İhracat Kredi Bankasına (Devlet Yatırım Bankası) 
olan borçlarının ödeme zaman ve şartlarını tespite, gerektiğinde 
ödenmemiş sermayelerine mahsuben bu borçlarla, Bankanın Sosyal 
Sigortalar Kurumuna olan borçlarının Hazine tarafından devralı
narak mahsup ve tasfiyesini sağlamaya, 

c) T.C. Merkez Bankası veya diğer bankalara olan T.C. Mer
kez Bankası kaynaklı vadesi geçmiş reeskont kredisi anapara ve 
faiz borçlarının ödeme zaman ve şartlarını tespite, gerektiğinde bu 
borçların Hazinece devralınarak Hazineden olan alacaklarına veya 
sermayeden mahsup etmeye, 

d) Hazineden olan görev zararı alacaklarına karşılık Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliklerinin T.C. Ziraat Bankasına olan des
tekleme kredisi borçlarının ödeme zamanı ve şartlarını belirlemeye, 
gerektiğinde bunların görev zararı borçlarına karşılık Hazinece dev-
ralınmasını sağlamaya, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı 
olduğu Bakan, 
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e) Bu işlemleri, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi 
üzerine, gelir ve gider hesapları ile ilgilendirilmeksizin mahiyetle
rine göre ilgili devlet hesaplarıma kaydettirmeye Maliye ve Güm
rük Bakanı, 

Yetkilidir. 
3. İkinci fıkra uygulaması çerçevesinde işleme tabi tutulan ka

mu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklarının Hazine devirli dış 
kredilerinin Türk Lirası karşılıkları ve bu fıkraya göre devralınabi-
lecek borçların miktarı ile sınırlı kalmak kaydıyla Hazine tara
fından özel tertip Devlet tahvilleri ihraç edilebilir. Bu tahviller iç 
borçlanma ile ilgili maddedeki limitin dışında olup, vade, faiz ve 
sair şartları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakanın teklifi üzerine Başbakan tarafından belirlenir. 

Hazine Kefaletleri 

MADDE 46. — a) Kamu iktisadî teşebbüslerinin destekleme 
alımları ve diğer faaliyetleri ile ilgili finansman ihtiyaçları için ya
pacakları borçlanmalara Hazine kefaleti vermeye, 

b) Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin kredi, sigorta ve 
garanti faaliyetleri nedeni ile yüklendiği işlemlerden doğabilecek 
politik riskleri garanti etmeye ve bu risklerden doğabilecek zarar
ları ödemeye, 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yet
kilidir. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
Kamu Personeline İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Özlük Hakları 

Katsayılar, Yurt Dışı Aylıklar ve Kamu İktisadî Teşebbüslerin^ 
de Sözleşmeli Personel Ücret Tavanı 

'MADDE 47. — a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
değişik 154 üncü maddesi uyarınca gösterge rakamlarının aylık tu
tarlarına çevrilmesinde (346) aylık katsayısı uygulanır. 

b) Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında gö
rev alan devlet memurlarının yurt dışı aylıkları, yeni kurlar ve yeni 
emsaller tespit edilinceye kadar, 12.3.1987 tarih ve 87/11595 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve değişikliklerinde yer alan hüküm
lere göre ödenir. 

c) 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü mad
desinin (c) bendi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personelin sözleş
me ücret tavanı (6.600.000) lira olarak uygulanır. 

İkramiye ve Diğer Ödemeler 

MADDE 48. — a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine 
Dair Kanun ile ek ve değişikliklerine göre verilen ve aynı Kanunla 
belirtilen oran ve tutarlar uygulanmak suretiyle bulunacak ikra-
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miyenin ödenmesine devam olunur. Anılan Kanunun 26.7.1983 tarih 
ve 2867 sayılı Kanunla değişik 60 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında 
bütçe kanunu ile belirleneceği ifade edilen ikramiye katsayısı olarak 
1991 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 ti
yatro dışından katılan üyelerine her toplantı için özel kanunlannda 
değişiklik yapılıncaya kadar !(10.000) TL. toplantı ödeneği verilir. 

c) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 165 inci maddesinde ge
rekli değişiklik yapılıncaya kadar, aynı Kanunun 164 üncü mad
desine 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 
üncü madde hükümlerine göre belirlenecek hak sahiplerine öde
nir. Bu ücretlerden kalan paraların söz konusu Bakanlık (bağlı ku
ruluşlar dahil) personele ödenmesine veya anılan Kanunun 161 inci 
maddesinin 4 üncü bendinde belirtilen amaçlarla kullanımına yahut 
kısmen ya da tamamen hazineye irad kaydına ilişkin esasları tes
pite Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

1615 sayılı Kanunun 164 üncü maddesi hükmünden yukarıda
ki fikrada belirtilen işlerde görevlendirilen diğer bakanlıklar perso-
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neli ile bu işlerde fiilen çalışan saymanlık memurları ve diğer me
murlar da yararlandırılırlar. 

Tayın Bedeli 

MADDE 49. — a) Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Veril
mesi Hakkında 22.6.1978 tarih ve 2155 sayılı Kanunun 1 inci mad
desinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenecek aylık tayın bedeli, gün
lük er istihkakının bir aylık tutarı esas alınarak hesaplanır. An
cak, bu şekilde ödenecek tayın bedelinin aylık tutarı (500) göster
ge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulu
nacak miktarı geçemez. 

b) Ordu hastabakıcı, hemşire ve ebelerinin erler gibi iaşe edil
melerine devam olunur. Bunlardan, kazandan iaşelerinin mümkün 
olmadığı, bağlı bulundukları komutanlık veya kurum amirliğince 
yazılı belge ile tevsik edilenler bedelen iaşe edilirler. 

Ek Görevlerin Sının 

MADDE 50. — 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
40'ıncı maddesinin son fıkrası kapsamına girenlere asli görevlerinin 
yanında aynı fıkrada belirtilen görevlerden sadece birisi verilebilir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
İstihdam esasları 

Kadroların Kullanımı 

MADDE 51. — a) Genel bütçeye dahil dairelerle katma büt
çeli idarelere, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlara, kanun
larla kurulan fonlara, kefalet sandıklarına ve hizmetlerini genel ve 
katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürü
ten kuruluşlara tahsis edilmiş bulunan serbest memur kadroları ile 
sürekli işçi kadrolarından 31.12.1990 tarihi itibariyle boş olanlar 
ile bu tarihten sonra herhangi bir nedenle boşalanların açıktan atama 
amacıyla kullanılması Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü üze
rine Başbakanlığın iznine tabidir. Ancak, mecburî hizmetli perso
nel, hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlar ile bu meslekten 
sayılan görevlerde olanlar, Yükseköğretim Kurumu öğretim eleman
ları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesi 
uyarınca istisnaî memuriyetlere atanacak olanlar için izin aranmaz. 

Sb) Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla, mahallî idareler ve 
kamu iktisadî teşebbüsleri, özel kanuna veya özel kanunla verilmiş 
yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı 
işyerleri, sakat ve eski hükümlüler için; 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci madde
sinde belirtilen genel ve özel şartları taşımak kaydıyla anılan Ka
nuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolardan, 
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2. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesine 
göre istihdam edilen sözleşmeli personele ait sözleşmeli personel po
zisyonlarından, 

3. Maliye ve Gümrük Bakanlığınca vize edilmiş işçi kadro ve 
pozisyonlarından, 

İş Kanununun 25 inci maddesinde belirlenen oranlarda kadro 
ve pozisyon ayırmaya ve yükümlü oldukları kadar atama yapmaya 
mecburdurlar. 

c) 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun değişik 
17 nci maddesine göre hükümlü çalıştırmakla yükümlü kuruluşlar, 
bu amaçla, mevcut işçi kadro ve pozisyonlarının % 3'ünden az ve 
% 5'inden fazla olmamak üzere, işçi kadro ve pozisyonu ayırmak 
zorundadırlar. 

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 Güm
rük Bakanlığınca uygun görülenler gerektiğinde bu Bakanlığın kad
ro cetvellerine eklenebilir. 

Sözleşmeli Personel 

MADDE 52. — 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 

(Plan ve Bütçe 

Sözleşmeli Personel 

MADDE 52. — T 
mistir. 



(Hükümetin Teklifi) 

8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsa
mı dışında, kalan kuruluşlarda sözleşme ile çalıştırılacak personel 
hakkında 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 Memurları 
Kanunu dışında diğer kanun hükümlerine göre çalıştırdıkları sözleş
meli personelin unvan, sayı ve ücretlerini belirten cetvelleri ve tip 
sözleşme örneklerini, 1991 yılı Ocak ayı sonuna kadar Maliye ve 
Gümrük Bakanlığına vize ettirmek zorundadırlar. 

Bütçe yılı içinde ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak sonradan 
görevlendirilecek yeni sözleşmeli personel için de kuruluşlarca ay
rıca düzenlenecek ek cetvellerin ve farklı hükümler kapsaması ha
linde tip sözleşme örneklerinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına vize 
ettirilmesi gereklidir. Yukarıdaki fıkralara göre vize işlemleri yapıl
madan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz. 

657 saydı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (fi) 
fıkrası ile ek geçici 16 ncı maddesi ve özel kanunları uyarınca 1990 
malî yılında sözleşme ile çalıştırılanlardan 1991 malî yılında görev
lerine devam etmeleri ilgili bakanlık veya kuruluşlarca uygun gö
rülenlerin Ocak - Şubat aylarına ait sözleşme ücretleri, sözleşme ile 
çakştırılmaları konusundaki kanunî işlemleri tamamlayıncaya kadar 
1990 malî yılında vize edilmiş sözleşmelerine göre, yeni sözleşmeleri 
esas alınarak gerekli düzeltmeler daha sonra yapılmak üzere, Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı vizesi aranmaksızın ödenir. 
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Geçici İşçi Kadroları 

MADDE 53. — Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli 
idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan 
fonlar, hizmetlerini genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden 
aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşlar ile 8.6.1984 tarih ve 233 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kuruluş
ların 1.1.1991 tarihinden itibaren 30 iş gününden fazla süre ile ça
lıştıracakları geçici işçilere ait geçici iş pozisyonları, ilgili bakanlı
ğın onayı alınmak suretiyle 31.1.1991 tarihine kadar Maliye ve Güm
rük Bakanlığına vize ettirilecektir. 

1991 malî yılında, kanunla, uluslararası antlaşmalarla veya 1991 
yıh programı üe kurulması veya genişletilmesi öngörülen birimler 
için yapılacak yeni vizeler dışında, 1990 malî yılında vize edilmiş 
miktarları aşacak şekilde vize yapılamaz. 

Vize edilmiş bulunan geçici işçi pozisyonları Maliye ve Güm
rük Bakanlığının uygun görüşü ile başka unvanlı geçici işçi pozis
yonları ile değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Birimlerarası ve kuru-
luşlararası aktarmalarda da aynı usule uyulur. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca vize edilen cetvellerin bir ör
neği, ilgisine göre, Sayıştay Başkanlığına veya Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kuruluna gönderilir. 

Bu vize işlemi yapılmaksızın ödeme yapılamaz. 
Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları 1.1.1991 tari

hinden itibaren 30 iş gününden fazla süre ile çalıştıracaklan geçici 
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işçilere ait geçici iş pozisyonları ile 1990 malî yılı ve daha önceki 
yıllarda alınmış bulunan geçici işçi pozisyonları ilgili, bakanlıkları 
kanalıyla 31.1.1991 tarihine kadar Başbakanlık Devlet Personel 
Başkanlığına vize ettirilir. Vize ettirilen cetvellerin bir örneği Baş
bakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. Bu vize işlemi 
yapılmaksızın ödeme yapılamaz. Vize edilen geçici işçi pozisyonları 
Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca başka unvanlı geçici işçi 
pozisyonları ile değiştirilebilir veya iptal edilebilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Kişi Borçlan 

MADDE 54. — Saymanlık hesaplarında kayıth- olup. zarurî 
veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan, 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca silin
mesi Malî Müşavere Encümeni tarafından uygun görülen kişi borç
larından, tutarı 20 000 000 liraya kadar olanlarının kayıtlardan 
çıkarılmasına Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. Bu miktarı aşan 
kişi borçlarının terkini Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına 
bağlıdır. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 131 inci mad
desi ile terkin yetkisi Maliye ve Gümrük Bakanına verilmiş olan, 
ayniyat ve nakit saymanları ile gelir ve ödemelerle ilgili memurların 
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zimmetlerinden 2 OOO 000 lirayı aşanlarının terkin listeleri bütçe 
uygulama sonuçları ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bilgisine arz edilir. 

Devlet Hesaplarında Kuruşlu İşlemler 

MADDE 55. — Devletin mahkemelerce hükme bağlanan para 
cezaları da dahil olmak üzere her türlü gelir ve giderlerinin tarh, 
tahakkuk, tahsil ve tediyesi ile emanetlerin alınıp geri verilmesinde 
ve devlet kayıtlarında, kanunlarında ve diğer mevzuatında belirtil
miş tutar ve oranlar değişmemek şartıyla lira kesirleri dikkate alın
maz. 

Maliye ve Gümrük Bakanı yukarıda belirtilen hususlarla ilgili 
olarak doğacak aksaklıkları gidermeye, vergi dairelerinin müfredat 
ve mutabakat hesapları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi ama
cıyla denetim raporlarına dayanılarak tespit edilecek kesin farkları 
terkine yetkilidir. 

Akreditif Kredilerinin Mahsubu 

MADDE 56. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 
83 üncü maddesinin (A) fıkrasının (d) bendi hükmüne uygun olarak 
1991 yılında ve daha önceki yıllarda, açtırılan akreditif kredilerinin 
mahsubunu (Gelecek yıllara sari taahhütler hariç) 1991 yılı bitimi-
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ne kadar sonuçlandırmaya ve mahsubu yapılmayanları nakten iade 
ettirmeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

Teminatlarla İlgili İşlemler 

MADDE 57. — 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 Bakanı, il özel idareleri ve 
belediyelerde İçişleri Bakanı yetkilidir. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun Payı 

MADDE 58. — 3093 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumu Gelirleri Kanununun 4 üncü maddesinin (c) bendinde yer 
alan yüzde 3,5 oranı 1991 yılında yüzde 1 olarak uygulanır. Bakan
lar Kurulu bu oranı yüzde 3,5'a kadar artırmaya veya yüzde l'e 
kadar azaltmaya yetkilidir. 

Saymanlık Görev ve Sorumluluklarının Devri 

MADDE 59. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununda 
saymanlara verilen görev ve yetkilerin bir kısmını gerekli görülen 
hallerde müdür yardımcılarına devrettirmeye, devir ile ilgili esas
ları belirlemeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. Saymanlar 
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hakkındaki sorumluluk, devredilen işlerle ilgili olarak görev ve yet
ki verilenler hakkında da uygulanır. 

Yabancı Menşeli Araçların Satışı 

MADDE 60. — a) 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki 
daire, teşekkül ve müesseselerin ellerinde bulunan yabancı menşeli 
taşıtların satışından elde edilecek miktarları genel bütçeli daireler
de genel bütçeye, katma bütçeli idarelerde ilgili kuruluş bütçesine 
bir taraftan gelir diğer taraftan karşılıklarını yerli üretim taşıt edin
mek üzere özel ödenek kaydetmeye ve bu ödeneklerden harcana-
mayan miktarlarını amacı doğrultusunda kullanılmak üzere dev
ren gelir ve ödenek kaydetmeye; 

b) Kamu hizmetlerinin aksamaması amacıyla, Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca belirlenecek makam ve hizmetler için, yukarıda 
belirtilen işlemlerin gerçekleşmesi beklenmeden yıllık yatırım prog
ramı ve taşıt kadrosu ile ilgilendirilmeksizin, yerli taşıt edinilmesini 
sağlamak üzere anılan Bakanlığın bütçesinin (930.08.3.307.900) ter-
tibindeki ödenekten kuruluş bütçelerinde mevcut veya yeniden açı
lacak tertiplere aktarma yapmaya; 

Gerekli hallerde, yabancı taşıtların satışından elde edilecek ge
lirleri bir taraftan gelir, diğer taraftan yukarıdaki tertibe ödenek 
kaydetmeye; 
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c) 1990 yılındaki satışlardan elde edilen gelirlerin gelir ve 
ödenek kaydedilmeyen miktarları için de yukarıdaki hükümleri uy
gulamaya; 

Maliye ve Gümrük Sakanı yetkilidir. 

Kutlama Törenleri Harcamaları 

MADDE 61. — Genel ve katma bütçeli kuruluşlar ile gelirle
rinin yarısından fazlası Hazine yardımlarından meydana gelen ka
mu kurumları, her yıl kuruluş yıldönümlerinde kutlama törenleri 
düzenleyemez ve bu amaçla harcama yapamazlar. Söz konusu ku
rumlar bu törenlerini kuruluşlarını izleyen her beş yılda bir düzen
leyebilirler. 

Memur Konutları ve Sosyal Tesislerle İlgili Düzenlemeler 

MADDE 62. — a) 9.11.1983 tarih ve 2946 sayılı Kamu Ko
nutları Kanununun 2 nci maddesinde yazılı kamu idare ve kurumlarına 
ait lojman niteliğindeki kamu konutlarının satılmasına veya satıl
mak üzere Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devrine, satış veya 
devir ile Toplu Konut İdaresince satıştan elde edilecek gelirlerin 
paylaşılması ve bütçeye gelir kaydına ilişkin esas ve usulleri belir
lemeye ilgili Bakanlığın görüşü ve Maliye ve Gümrük Bakanının 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

b) Genel ve katma bütçeli idarelerle, diğer kamu kurum ve ku
ruluşlarının ellerinde bulunan sosyal tesislerden yararlanma ücret 
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ve şartları ile bu tesislerin işletmeye verilmesi, kiralanması veya 
satılması ve benzeri hususlar ile ilgili esas ve usuller ilgili Bakan
lığın görüşü ve Maliye ve Gümrük Bakanının teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulunca tespit edilir. 

Konut Alımı ve Yapımı ile İlgili İşlemler 

MADDE 63. — Konut alımı veya yapımı için genel ve katma 
bütçelerde yer alan ödeneklerden uygun görülen miktarlar, bu amacı 
gerçekleştirmek üzere, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edi
lecek usul ve esaslar çerçevesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
na ödenebilir. 

Makine, Araç ve Gereçlerin Kullanımı 

MADDE 64. — Genel bütçeli idareler, katma bütçeli idareler, 
döner sermayeli kuruluşlar, bütçenin transfer tertibinden yardım 
alan kamu kuruluşları, özel idareler, kamu iktisadî teşebbüsleri ile 
kanunlar veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan fon
ların mülkiyetinde veya tasarrufunda olan makine parkı, bilgisayar 
araştırma enstitüsü, laboratuvar ile çeşitli araç ve gereçlerin atıl kalma
sını önlemek üzere, bunların kamu veya özel sektör tarafından be
deli karşılığında kullandırılması mümkündür. Genel ve katma büt
çeli dairelerde ilgili kuruluş bütçesine gelir veya gerektiğinde gelir 
ve ödenek yazılmak kaydıyla, elde edilecek gelirler, söz konusu 
değerlerin bakım, onarım ve idamesi ile 2 nci fıkrada öngörülen 
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ödemelerde kullanılabilir. Kaydedilen ödeneklerden yılı içinde kul
lanılmayan miktarları ertesi yıla devren gelir ve ödenek kaydetme
ye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. Diğer idarelerde ise söz 
konusu gelirlerle ilgili olarak kendi mevzuatlarında yer alan esas 
ve usullere göre işlem yapılır. 

Kuruluşlar bu gelirlerin azamî % 40'ını gelirin elde edilmesi
ne katkıda bulunan personele (Sözleşmeli personel ile işçiler hariç) 
aylık ve ek göstergeleri ile yan ödeme, ödenek ve tazminatları tu
tarının % 50'sini geçmemek üzere dağıtabilirler. Bu maddenin uy
gulanmasına ilişkin esas ve usuller ilgili kurum ve kuruluşlarca ha
zırlanır ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun görüşü üzerine 
yürürlüğe girer. 

Uygulanmayacak Hükümler 

MADDE 65. — a) (1) 9.6.1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivü 
Müdafaa Kanununun 21.10.1960 tarih ve 107 sayılı Kanunla değişik 
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 saydı Motorlu Taşıtlar Vergisi Ka
nununun 17 nci maddesinin Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonuna 
pay verilmesine ilişkin, 

Hükümleri, 1991 bütçe yılında, bu Kanuna bağlı (A) cetvelinin 
ilgili tertiplerine konulmuş ödenek tutarları düzeyinde uygulanır. 

b) 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 36 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası, bu Ka
nunun «Kamu iktisadî Teşebbüslerinin Kârları» başlıklı maddesi 
hükümleri çerçevesinde uygulanır. 

c) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanunun 
60 inci maddesinin 6 ncı bendinin a/l fıkrasında yer alan ikramiye 
oranları 1991 malî yılında sırasıyla (Yüzde on) ve (Yüzde doksan) 
olarak uygulanır. 

d) 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Kanunun 4.12.1985 tarih ve 
3239 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesi uyarınca belediyelere ve 
il özel idarelerine genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerin
den ayrılacak payların hesaplanmasında ve dağıtımında; aynı Ka
nunun 3239 sayılı Kanunun 131 inci maddesi ile değişik geçici 3 ün
cü maddesinde 1986 yılı için tespit edilen nispetlerin uygulanmasına 
1991 yılında da devam olunur. 
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e) 2.2,1981 tarih ve 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine 
Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 
«Payların Hesaplanması ve Dağıtımı» başlıklı değişik 1 inci madde
sinin dağıtıma ilişkin esasları 1991 yılında uygulanmaz. Bunun ye
rine söz konusu madde uyarınca 1991 yılında ayrılacak payların be
lediyelere dağıtımı, belediyelerin nüfusları, kalkınmışlık dereceleri, 
malî kaynakları ve turistik durumları göz önünde bulundurularak 
İçişleri, Maliye ve Gümrük ve Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarınca 
birlikte tespit edilecek ve Başbakanlıkça uygun görülecek esas ve 
usuller çerçevesinde yapılır. 

f) 24.3.1988 tarih ve 3418 sayılı Kanunun 18.5.1989 tarih ve 
3558 sayılı Kanunla değişik 39 uncu maddesinin (a) bendinin, Genç
lik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğüne ayrılan % 16'İık payın bölüşüm 
ve ödenek kaydına ilişkin hükmü; Gençlik ve Spor Genel Müdürlü
ğü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdür
lüğüne ayrılan % 16'lık pay, Başbakanın onayı ile bu kuruluşlar 
arasında paylaştırılır. Bu paylar bir yandan ilgili katma bütçeli ku
ruluşların (B) işaretli cetvellerine özel gelir, diğer yandan aynı kuru
luşların bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak özel tertiplere 
ödenek kaydedilir. Bu ödeneklerden yılı içinde harcanmayan mik
tarlar ertesi yıl bütçelerine devren gelir ve ödenek kaydolunur, şek
linde uygulanır. 
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g) 1.7.1976 tarih ve 2022 sayılı «65 Yaşını Doldurmuş Muh
taç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun» un 1 inci maddesinde yer alan 60 gösterge raka
mı 100 olarak uygulanır. 

h) 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 5 inci maddesi
nin 3 üncü paragrafı (Büyükelçiler, daimî delegeler, maslahatgüzar
lar, askerî temsil heyetleri başkanları ve başkonsoloslar dışındaki 
personelden, kendilerine yurt dışında gerek kamu kurum ve kuru
luşunun mülkiyetinde bulunan, gerek kiralanan konutların tahsis 
edilmesi halinde, ilgili memurun emsal katsayılarına göre belirle
nen yurt dışı net aylığının % 25'ini geçmemek üzere, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca tespit edilen tutarlar kadar kira bedeli alınır. 
Kira bedeli alınan konutların mefruşat, elektrik, su, gaz, telefon, ga
raj ve genei giderleri de ilgili personelce ayrıca karşılanır.) şeklinde 
uygulanır. 

ı) (1) 12.6.1936 tarih ve 3054 sayılı Kanunun 7 nci, 24.6.1938 
tarih ve 3488 sayılı Kanunun 6 ncı ve 1.5.1930 tarih ve 1601 sayılı 
Kanunla değişik 7.1.1929 tarih ve 1379 sayılı Kanunun 5 inci mad
desi; 

(2) 29.8.1977 tarih ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal 
Güvenlik Kanununun 2 nci maddesi; 

(3) Uluslararası kurumlarca, yabancı ülkelerin kredi kuruluş
larınca ve diğer her türlü dış kaynaklarca kamu kurumlarına, yatı
rım bankalarına ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Hazine 
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tarafından garanti edilenler de dahil olmak üzere verilecek krediler 
ve bu kredilerin söz konusu kuruluşlara geri ödenmesi dolayısıyla 
düzenlenecek kâğıtlar için 1.7.1964 tarih ve 488 sayılı Damga Ver
gisi Kanunu; 

(4) 2.1.1964 tarih ve 195 sayılı Basın - tlan Kurumu Teşkiline 
Dair Kanunun 42 ve 43 üncü maddeleri (Özel kanunla kurulan sos
yal güvenlik kurumları ile bunların aynı Kanunun 29 uncu madde
sinin (b) bendi kapsamı dışında kalan iştirakleri hakkında); 

(5) 9.5.1985 tarih ve 3202 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin 
birinci bendi; 

(6) 1.6.1978 tarih ve 2148 sayılı Kanunun ek 3 üncü madde
sinin birinci fıkrası; 

(7) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 71 inci maddesi, (İh
tiyaçların kamu kuruluşlarından karşılanmasına ilişkin esas ve usul
ler Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir); 

(8) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 165 inci maddesinin 2 nci 
fıkrası; 

(9) 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanunun 35 inci maddesinin (i) bendi ve son parag
rafı; 

(10) 3.7.1968 tarih ve 1053 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 
ikinci fıkrası ile aynı Kanunun 3 üncü maddesi, 

(11) Genel Bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler büt
çelerinden kamu iktisadî teşebbüslerine yapılacak «İktisadî Trans-
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ferler ve Yardımlar Hakkında» 8.6.1959 tarihli ve 7338 sayılı Ka
nun hükümleri, 

1991 malî yılında uygulanmaz. 

Yürürlük 

MADDE 66. — Bu Kanun 1.1.1991 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 67. — Bu Kanunun; 

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı, 

b) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreteri, 

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

Başbakan 
Y. Akbulut 

Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Devlet Balkanı 
G. Taner 

Devlet Bakanı 
V. Dinçerler 

Devlet Bakanı 
E. Konukmdn 
Devlet Bakanı 

K. Akkaya 
Millî Savunma Bakanı 

/. S. Giray 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

A. Kahveci 
Sağlık Bakanı 

H. Şıvgın 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

İ. Aykut 
Kültür Bakanı 
N. K. Zeybek 
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Dönem : 18 Yasama Yılı : 4 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 495) 

1989 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesap-
larma Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin 
Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesap 

Kanunu Tasansı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/732, 3/1398) 

T.C. 
Sayıştay Başkanlığı 12.10.1990 

Sayı : 322 535/1983 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Genel Bütçeli Dairelerin 1989 bütçe yılı Kesinhesap Kanun Tasarısına ait genel uygunluk 
bildiriminin ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Sayıştay Başkan V. 
Behiç Erdem 

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 
1. Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri uyarınca, ilgili bakanlıklarca dü

zenlenip birer nüshası Sayıştaya gönderilmiş bulunan 1989 yılı kssinhesapları, Sayıştayca idare 
hesapları ve Hazine genel hesabı ile karşılaştırılarak uygunluk derecesi ve fark sebepleri bağlı 
cetvellerde gösterilmiştir. 

2. Kesinhesap Kanunu Tasarısının S inci maddesinde ve Anayasa Mahkemesi Başkanlı
ğı, Yargıtay Başkanlığı, Başbakanlık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Devlet İstatistik Ens
titüsü Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ada
let Bakanlığı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Ba
kanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığının 
Tasarıya ekli gider cetvellerinde toplam 1 204 866 490 355.- .lıalık ödenek dışı gider yazıldığı 
görülmüştür. 

Sayıştayca da, anılan dairelerin 1989 yılında, ayrıntıları aşağıda belirtildiği üzere aynı tu
tarda ödenek dışı giderleri bulunduğu saptanmıştır. 

Kesinhesap Kanunu Tasarısının S inci maddesiyle ödenek dışı gider için tamamlayıcı öde
nek istenilmiştir. 

ÖDENEK DIŞI GİDER 
Dairesi Tertibi Miktarı 

Anayasa Mahkemesi Bask. 101.02.1.001.100 18 087 398 
Başbakanlık 112.01.1.001.100 283.002.505 

113.01.1.001.100 240 176 483 
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Dairesi 

Devlet istatistik Enstitüsü 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Tertibi Miktarı 

Millî Savunma Bakanlığı 

İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

jndarma Genel Komutanlığı 

Adalet Bakanlığı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

111.01.1.001.100 
111.01.1.001.100 
111.02.1.001.100 
111.01.1.001.100 

200' 
112.01.1.001.100 

002.100 
003.300 

116.01.1.003.300 
950.05.3.526.900 

530.900 
534.900 
537.900 

102.01.1.001.100 
02.1.004.700 
04.3.530.900 

101.01.1.004.100 
200 
300 
400 

005.300 
02.1.001.200 

002.400 
112.01.1.001.100 

200 
900.05.3.530.900 

111.01.1.001.100 
200 
300 
400 

003.300 
111.01.1.001.100 

02.1.001.400 
111.01.1.001.100 

200 
112.02.1.001.100 

300 
400 

101.02.1.001.100 
04.1.001.100 

002.100 
400 

111.01.1.001.100 
900.05.3.530.900 

320 138 064 
2 573 492 261 
3 070 754 463 

48 772 398 411 
2 774 711 608 
2 655 933 308 
11 807 258 017 
9 338 271 216 
1 911 226 925 
9 081 016 517 

145 811 849 955 
46 081 825 506 
95 358 679 991 

146 502 996 397 
6 126 621 

4 138 981 866 
3 865 036 821 

456 290 609 
779 438 616 
166 188 212 
25 325 484 

5 262 441 
474 443 

1 493 074 388 
29 903 302 

625 950 194 
70 475 996 841 
7 993 603 887 

249 976 316 
168 540 137 
279 527 057 

10 307 120 956 
11 128 752 221 
31 904 719 431 
1 083 384 783 
3 446 949 777 

181 665 910 
2 538 767 739 

9 341 077 
452 011 863 
188 983 060 

19 692 189 
19 401 231 960 

14 943 924 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 495) 
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Dairesi Tertibi Miktarı 

Sahil Güvenlik Komutanlığı 900.05.3.530.900 9 258 588 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 101.01.1.001.100 36 865 596 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 101.02.1.001.100 324 386 101 
Sağlık Bakanlığı 111.01.1.001.100 7 639 118 463 

113.01.1.001.100 66 065 019 534 
400 9 486 166 475 

900.05.3.530.900 346 140 635 
Millî Eğitim Bakanlığı 111.01.1.001.100 5 973 886 001 

02.1.001.100 274 004 571 816 
200 8 898 464 601 
800 3 631 788 544 

112.02.1.001.100 52 947 532 744 
03.1.001.100 20 402 050 696 
04.1.001.100 12 272 263 608 
05.1.001.100 5 348 852 681 
06.1.001.100 15 258 546 774 

113.02.1.001.100 13 899 049 044 
900.05.3.530.900 10 276 390 354 

Yargıtay Başkanlığı 111.01.1.001.200 394 345 
900.05.3.530.900 6 662 605 

TOPLAM 1 204 866 490 355 

3. 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 uygulanmasına geçildiği 1973 yılından başlayarak, bütçe gerek-
çelerindeki şekil ve esaslara mütenazır ve ayrıntılı olarak hizmetin önemini, gelişimini ve he
deflerini, hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını ulaşılamamtşsa 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 yokedilecek ödenek miktarları yazılmakla yetinil-
miştir. 

Bu bakımdan söz konusu bakanlıklara ait gider izahnameleri aşağfi-* gösterilen program
lar itibariyle yetersiz bulunmuştur. 

Gider izahnamesi yetersiz olan daireler : 

A) BAŞBAKANLIK : 

Tertibi 

111.02.2.005.700 
900.03.3.351.900 

601.900 

ödenek 

221 250 000 
9 735 000 000 

44 250 000 000 22 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Gider 

98 318 558 
108 494 375 
125 000 000 

(S. Si 

İptal 
edilecek 
ödenek 

122 931 442 
9 626 505 625 

22 125 000 000 

ayısı : 495) 

iptal 
oranı % 

55.56 
98.89 
50.00 
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B) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI : 

İptal 
edilecek İptal 

Tertibi ödenek Gider ödenek oranı °7o 

101.02.2.002.700 215 800 000 — 215 800 000 100.00 
005.700 8 850 000 — 8 850 000 100.00 

111.01.2.002.300 132 750 000 — 132 750 000 100.00 
900.04.3.444.900 3 982 500 000 112 250 000 3 870 000 000 97.18 

C) MALtYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI : 

114.01.3.601.900 1 770 000 000 618 293 443 850 895 134 48.07 
920.01.3.101.900 70 800 000 000 — 70 800 000 000 100.00 
930.03.3.257.900 50 500 000 000 34 495 236 000 16 004 764 000 31.69 

04.3.261.900 44 250 000 17 700 000 26 550 000 60.00 
940.05.3.449.900 619 500 000 — 619 500 000 100.00 

D) EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 

101.04.2.001.700 1 724 840 000 827 965 326 896 874 674 52.00 
E) SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 

111.03.3.602.900 619 500 000 619 500 000 100.00 
F) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLÎK BAKANLIĞI 

113.01.2.001.700 2 655 000 000 1 858 500 000 796 500 000 30.00 

4. Hazine Genel Hesabına ekli Devlet Borçları Uygulama sonuçlarını gösterir tablo 
ile Kesinhesap Kanunu Tasarısında kısa vadeli iç borç tutarı, Sayıştay tespitine nazaran 
4 728 747 000 000.— lira fazlası ile 10 804 863 000 000.— lira toplam iç borç tutan da aynı 
miktar fazlasıyla 46 701 454 000 000.— lira olarak gösterilmiştir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca da kabul edilen 
söz konusu fark, Kesinhesap Kanunu Tasarısının 8 inci maddesini etkilediğinden, anılan mad
dede yazılı miktarın Sayıştay tespitine göre düzeltilmesi gerekir. 

Özel kanunlar gereğince Hazinenin kefalet etliği istikrazlarla ilgili kefalet bakiyelerini, hizmet 
karşılığı olmayarak çıkarılan Hazine (Plasman) bonolarının bakiyelerini, Devletçe müessese 
ve fertlere ikraz ve taviz olarak verilen paralarla genel ve katma bütçeli dairelerce yapılan istik
razlar 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, yi
ne çizelgelerde adları yazılı banka ve kuruluşlarca satılan Hazine (Plasman) bonolarının ka
nunlarla verilen yetkilere dayanılarak çıkarıldığı ve bu tutarların da kayıtlara uygun bulundu
ğu anlaşılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 495) 
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5. 832 sayılı Sayıştay Kanununun 83 üncü maddesi hükmü uyarınca, Hazine Genel He
sabına Sayıştay ilanlarının yerine getirilme oranını gösterir cetvel bağlanmıştır. Bu cetvelde, 
31.12.1989 tarihine kadar kesinleşmiş ilamlarla 7 924 483 003.— liralık tazmin hükmü verildi
ği, 3 444 191 612.— liranın silme ve düşme yoluyla düşüldüğü, 1 618 994 438.— liranın tahsil 
edildiği, 2 861296 953.— lirasının da ertesi yıla devrettiği belirtilmiş olup, silme ve düşme mik
tarı düşülrükten sonra kalan borç miktarına göre tahsilat oranı % 36.14'tür. 

6. Yukarıdaki maddelerde ve bu bildirime bağlı gider cetvelinde yazılı açıklamalar göz 
önünde bulundurmak suretiyle Hazine Genel Hesabı ile Kesinhesap Kanunu Tasarısında gös
terilen miktarların kabulünün uygun olacağı arz olunur. 

8.10.1990 

Servet Şamlıoğlu 
Birinci Başkan 
(Sıhhî izinli) 

İllıan Gener 
1. Daire Başkanı 

A. Mithat Testeren 
Üye 

(6. Daire Başkan V.) 

A. İllıan Oğuz 
Üye 

Fikri Çözgener 
Üye 

(2. Daire Başkan V.) 

Osman Büyükyûmaz 
Üye 

Ertan Dalgıç 
Üye 

H. Kaya Urgan 
Üye 

Necdet Güvenç 
Üye 

Selalıattin Güntaç 
Üye 

H. ibrahim Başaran 
Üye 

t. Hakkı Kaya 
Üye 

(tzinli) 

Behiç Erdem 
3. Daire Başkanı 

Yaşar Aydın 
8. Daire Başkanı 

Mesut Tozan 
Üye 

(7. Daire Başkan V.) 

Sezai Ekinci 
Üye 

Doğan Ulusoy 
Üye 

Özcan Soygun 
Üye 

lürfıan Kartal 
Üye 

Emin Ulaş 
Üye 

Yaşar Özbek 
Üye 

Mehmet Ay doğdu 
Üye 

Cavit özkahraman 
Üye 

(tmzada bulunamadı) 

M'.' Eren Şcnocak 
Üye 

Fahri Yılmaz 
5. Daire Başkanı 

Servet Koksal 
Üye 

(4. Daire Başkan V.) 

Fikret Uludamar 
Üye 

(Bulanamadı) 

Oktay Gökdeniz 
Üye 

Mehmet Olgun 
Üye 

Tülay Demirkan 
Üye 

A saf Gökalpay 
Üye 

0 Zeki Tansı 
Üye 

C. Faruk Çullıacı 
Üye 

Mustafa Akyüz 
Üye 

Necdet Kesmez 
Üye 

(Bulunamadı) 

H. Hüseyin Türkmen 
Üye 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 495) 
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Sayı 

Hasan Fidan 
Üye 

Cevdet Kıraç 
Üye 

Haşim Kılıç 
Üye 

Ahmet Kartal 
Üye 

(îzinli) 

Şemsettin Azizoğlu 
Üye 

Necip Pefcçevik 
Üye 

Ahmet Mescioğlu 
Üye 

Abdurrahman Serdar 
Üye 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

K.K. Gn. Md. 07/101-58/04077 

Cengiz Alpay 
Üye 

Mehmet Sarıtas 
Üye 

Osman Akman 
Üye 

Raif Turgut 
Üye 

(tmzada tatlanamadı) 

27.7.1990 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
23.7.1990 tarihinde kararlaştırılan "1989 Malî Yılı Kcsinhcsap Kanunu Tasarısı" ile eki cetvel
ler ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 495) 



1989 MALÎ YILI KESÎNHESAP KANUN TASARISI GE 

I. — SUNUŞ : 

Muhasebe-i Umumiye Kanununun 101 inci maddesi uyarınca hazırlanan 1989 Malî Yılı Kesinhe 
yasada belirtilen süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuştur. 

£ II. — ÖDENEK DURUMU : 
5*. ' ' 
"<' 1989 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (32 733 446 000 000) li 
W 
c a) 3592 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca ek ödenek olarak (2 500 000 000 000) lira 
% b) Muhasebe-i Umumiye Kanununun 48 inci maddesi uyarınca (2 146 390 422 225) liralık, 
2 c) Muhasebe-i Umumiye Kanununun 59 uncu maddesi uyarınca (44 691 847 980) liralık, 
çif d) Muhasebe-i Umumiye Kanununun 83 üncü maddesi uyarınca (100 657 848 104) liralık, 
2 e) Bütçe Kanununun Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak (5 764 992 
~ 0 Savunma alımları özel ödenekleri için (627 035 394) liralık, 

g) Özel kanunlar uyarınca (749 372 470 247) liralık, 
h) Aktarmalarla yılı içinde eklenen (5 161 560 526 308) lira olmak üzere toplam (49 201 7 

in 
C/3 

1. °7o 11.5 kesintiler tutarı olan (2 649 777 475 000) lira ile, 

2. Aktarmalarla düşülen (7 919 287 957 117) liranın çıkartılmasıyla genel ödenek toplamı (38 6 
gösterilmiştir. 

ÖZEL ÖDENEK ÇİZELGESİ 

Açıklama Ödenek Türü (1) Ödenek Türü (2) 

Bütçe Kanunu ile verilen 9 817 879 000 000 1 871 686 000 000 
Bütçe Kanununun 5 inci maddesi uyarınca 
°/o 11.5 düş. (—) 445 782 550 000 213 175 040 000 



Açıklama 

Ek Ödenek 
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 uyarınca ek. öd. 

TOPLAM ÖDENEK 

III. — GİDERLER : 

Yukarıda da belirtildiği üzere, yılı içinde verilen (38 632 673 689 475) liralık (ödenekler) harcam 
normal gider gerçekleştirilmiş ve bu sonuç (ödeneklerin) harcama yetkisinin % 97.71'inin kullanıld 

Ayrıntıları ilgili cetvellerde belirtilen harcamaların özeti aşağıda çıkartılmıştır. 

Açıklama Cari (1) Yatırım (2) 

Bütçe gideri (Normal) 14 337 931 032 919 1 437 113 847 407 
Özel kan. uy. yap. gid. " 64 507 599 017 277 092 881 387 

Ödenek Türü (1) ödenek Türü (2) 

275 284 905 678 6 105 516 547 

34 176 308 989 66 481 539 115 
2 559 939 615 393 104 146 944 988 
1 584 898 171 280 366 983 285 535 

50 906 222 503 359 910 663 573 
— 627 035 394 

13 775 489 228 837 1 842 944 618 006 
104 450 049 456 488 855 543 410 

13 879 939 278 293 2 331 800 161 416 

Toplam 14 402 438 631 936 1 714 206 728 794 



Yukarıdaki çizelgede belirtildiği üzere yılı içinde (14 402 438 631 936) lirası cari, (1 714 206 728 
sermaye teşkili ve transfer ödenek türlerinden olmak üzere toplam (37 750 235 744 699) liralık gide 

IV. — GELİR DURUMU : 
Devlet gelirlerinin 1989 bütçe yılındaki gelişimi (B) işaretli cetvelde ayrıntılı bir biçimde gösterilmiş, b 

H A) GELİR - TAHMİN VE TAHAKKUKLARI : 
E! 3512 sayılı 1989 Malt Yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde belirtildiği üzere (25 870 000 
« vergi dışı normal (2 270 000 000 000) lirası da özel gelir ve fonlardan olmak üzere toplam (30 756 
gr Bu tahmine karşılık, 
** a) Vergi gelirlerinin yılı tahakkuku (27 611 476 388 550.-) lira olarak gerçekleşmiş ve bu tutar 
S 730 777.-) liranın eklenmesi ile gelir tahakkuk toplamı (29 067 453 119 327.-) liraya, 
n? b) Vergi dışı normal gelirlerin yılı içinde gerçekleşen tahakkuk tutarı (2 652 929 073 266.-) liraya, 
^ liranın eklenmesi ile tahakkuk toplamı (2 961 542 631 528.-) liraya, 
% c) Özel gelirler ve fonların yılı içinde gerçekleşen tahakkuk tutarı (1 845 066 737 036.-) liraya, 
s - liranın eklenmesiyle tahakkuk toplamı (1 872 607 323 755.-) liraya, 

d) özel kanunlar uyarınca öngörülen hizmetlere harcanmak üzere yılı içinde tahsil edilen parala 
583 196.-) liraya, 

- Ulaşmış, höylece (30 756 276 000 000.-) liralık tahmine karşılık yılı içinde (32 558 198 782 048.-) 
^ devreden tahakkuk artığı (1 792 130 875 758.-) liranın eklenmesi ile tahakkuk toplamı (34 350 329 
< GELİR TAHAKKUK ÇİZELGESİ 

Geçen yıldan 
« Açıklama dev. tahakkuk 1989 yıh ta 

Vergi gelirleri 
Vergi dışı normal gelirler 
özel gel. ve fonlar 
özel kanun gel. 

1 455 976 730 777 
308 613 558 262 

27 540 586 719 

27 611 47 
2 652 92 
1 845 06 

448 72 

TOPLAM 1 792 130 875 758 32 558 19 



B) GELİR TAHSİLLERİ : 

1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile (30 756 276 000 000) lira olmak üzere tahmin edilen Genel Bütçe 
ayrıntıları (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam (30 209 733 073 149) lira olarak belirlenmiş 

GELİR TAHSİLLERİ ÇİZELGESİ 

Açıklama Tahsilat T 

Vergi gelirleri 25 550 319 
Vergi dışı normal gelir 2 438 332 
Özel gelir ve fonlar , 1 772 35 
Özel kanun gelirleri 448 726 

TOPLAM 30 209 733 

ERTESİ YILA DEVROLUNAN TAHAKKUKLAR 

1990 yılına d 
Açıklama bakiye 

Vergi gelirleri 3 517 13 
Vergi dışı normal gelir 523 21 
Özel gelir ve fonlar 100 25 

TOPLAM 4 140 596 

V. — NAZIM GİDER VE GELİR : 

a) NAZIM GİDER : 

Mahallî idareler payı gideri (7 270 093 538 069) lira, okul pansiyon gideri (43 050 958 196) lira olmak ü 



b) NAZIM GELİR : 
Mahallî idareler Payı geliri (7 270 093 538 069) lira, Okul Pansiyon Geliri (43 050 958 196) lir 

gelir tahsil edilmiştir. 
VI. — BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI : 
A) GİDER GELtR DENGESİ : 
Tasarının 1 inci maddesinde açıklandığı üzere 1989 bütçe yılında (37 750 235 744 699) liralık g 

tahsil edilmiş ve 1989 yılı bütçesi (7 540 502 671 550) lira açık vermiştir. 

B) ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMALAR : 
1989 yılında zorunlu sebeplerle yapılan ödenek üstü giderleri karşılamak amacıyla 5 inci madded 

ödenek verilmesi öngörülmüştür. 
C) DEVREDİLEN ÖDENEKLER : 
Kanunlar uyarınca, ertesi yıllara devredilmesi gereken (488 845 754 025) liralık ödeneğin ipta 

6 ncı maddesiyle teklif edilmiştir. 

D) İPTAL EDİLEN ÖDENEKLER : 
1989 bütçe yılında alınan ödeneklerden harcamalar karşılığı kullanılan ve ertesi yıllara devredilm 

458 681 106) liralık ödenek tasarının 7 nci maddesinde belirtildiği üzere iptal edilmiş ve ayrıntısı (A 
gösterilmiştir. 

İPTAL EDİLEN ÖDENEKLER 

Açıklama Ödenek Türü (1) Ödenek Türü (2) 

Genel ödenek • ' 13 879 939 278 293 2 331 800 161 416 
Genel gider 14 402 438 631 936 1 714 206 728 794 
Kalan — 522 499 353 643 617 593 432 622 
Özel kanunlar uyarınca 225 752 910 085 214 152 069 351 
1990 yılına devreden 
Kalan — 748 252 263 728 403 441 363 271 
ödenek üstü gider 893 114 790 220 — 
İptal edilen ödenek 220 018 838 328 333 943 232 988 



H' 

c 
** 

C/5 

VII. — DEVLET BORÇLARI : 

Devlet borç yönetimi uygulama sonuçları kesinhesap cetvellerinde ayrıntısı gösterildiği üzere 

a) İÇ BORÇ : 

1988 yılında 1989 yılına toplam (28 463 054 000 000) lira iç borç devretmiş ve 1989 yılında alın 
iç borç (66 965 243 000 000) liraya ulaşmış, yılı içinde bunun (20 263 789 000 000) liralık kısmı ödenmiş 

b) DIŞ BORÇ : 

Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlann 1988 yılı sonundaki kurlar üzerinden yapılan hesap 
(38 605 988 612 000) lira borç devretmiştir. Bu miktara yılı içinde alınan borçların ilavesi ve ödeme 
(52 081 276 518 000) lira dış borç devretmiştir. 

c) HAZİNECE GARANTİLİ BORÇLAR : 

Hazinece garantili ve Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar dışında kalan kurumların 1988 yılı so 
1989 yılına toplam (10 467 290 244 000) lira borç devretmiştir. Bu miktara yılı içinde alınan borçl 

£ yılından 1990 yılına toplam (13 779 155 960 000) lira Hazine garantili dış borç devretmiştir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 28.11.1990 

Esas No. : 1/732, 3/1398 
Karar No. : 142 

TÜRKtYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 27.7.1990 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 12.8.1990 tarihinde Komisyonumuza 
havale edilen "1989 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı" ile Anayasanın 164 üncü maddesi 
gereğince Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan aynı yıla ilişkin "Genel Uygunluk Bildirimi" Ko
misyonumuzun 25.10.1990-27.11.1990 tarihleri arasında yapılan 10, 12, 13 34 üncü birle
şimlerinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve ilgili kuruluşların temsilcileri
nin de katıldığı toplantılarda görüşülmüştür. 

Anayasanın 164 üncü maddesi hükmü gereği yeni yıl Bütçe Kanunu Tasarıları ile birlikte 
görüşmeye alınan "1989 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı"nda; 

Genel bütçeli dairelere toplam 32 733 446 000 000.- liralık ödenek verildiği, bu tutarın 
yîh içinde yapılan değişikliklerle toplam 38 632 673 689 475.- liraya ulaştığı, 

Yılı içinde verilen 38 632 673 689 475.- liralık ödenek yetkisine karşılık; 14 402 438 631 
936.- lirası cari, 1 714 206 728 794.- lirası yatırım, 21 633 590 383 969.- lirası sermaye teşkili 
ve transfer olmak üzere toplam 37 750 235 744 699 liralık gider yapıldığı, 

1989 yılında Genel Bütçenin gelirlerinin toplam 30 756 276 000 000.- lira olarak tahminine 
karşılık; 25 550 319 856 866 lirası vergi gelirleri, 2 438 332 321 625.- lirası vergi dışı normal 
gelir, 1 772 354 311 462.- lirası özel gelir ve fonlar, 448 726 583 196.- lirası özel kanun gelirleri 
olmak üzere toplam 30 209 733 073 149.- lira olarak gerçekleştiği, 

Toplam 7 313 144 496 265.- liralık nazım gelir tahsil edildiği ve aynı miktarda nazım gider 
yapıldığı, 

Giderler ile gelirler arasındaki farkı oluşturan 7 540 502 671 550.- liranın gider fazlası mey
dana getirdiği, 

Zorunlu sebeplerle yapılan ödenek üstü giderleri karşılamak üzere toplam 1 204 866 490 
355.- liralık ödeneğin tamamlayıcı ödenek olarak kabul edildiği, 

1989 yılı içinde harcanamayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen toplam 488 845 754 
025.- liralık ödeneğin iptal edilmeyerek ertesi yıla devredildiği, 

Yılı içinde harcanamayan toplam 1 598 458 681 106.- liralık ödeneğin iptal edildiği, 

1988 yılında 1989 yılına toplam 28 463 054 000 000.-Jira iç borcun devredildiği ve 1989 
yılında alınan 38 502 189 000 000.- liranın ilavesi ile toplam iç borcun 66 965 243 000 000.-
liraya ulaştığı, yıl içinde bunun 20 263 789 000 000.- liralık kısmının ödendiği ve 1990 yılına 
46 701 454 000 000.- liranın devredildiği; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 495) 
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Genel ve Çatma Bütçeli kuruluşların 1988 yılı sonunda kurlar üzerinden yapılan hesapla
mayla 1988 yılından 1989 yılına toplam 38 605 988 612 000.— lira dış borç devredildiği, 
yıl içinde alınan borçlarla ve ödemeler düşüldükten sonra 1989 yılından 1990 yılına 
52 081 276 518 000.— lira dış borcun devredildiği görülmüştür. 

Komisyonumuzda, Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan "Genel Uygunluk BildirimiMnin rapor 
ve cetvelleri de dikkate alınarak Genel Bütçeli kuruluşların kesinhesapları ayrı ayrı incelenmiş 
olup, neticede; 

Tasarının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nci maddeleri aynen kabul edilmiş, 

Devlet Borçları başlıklı 8 inci maddede yer alan kısa vadeli iç borç tutarı; Sayıştay Baş
kanlığı tespitine nazaran 4 728 747 000 000.— lira fazla, dolayısıyla toplam iç borç tutarının 
da aynı miktar fazlasıyla yazıldığı tespit edilmiştir. Maddede yer alan; kısa vadeli iç borç tutarı 
6 076 116 000 000.— lira olarak, toplam iç borç tutarı da 41 972 707 000 000.— lira olarak 
değiştirilmiş ve 8 inci madde bu değişiklikle kabul edilmiş, 

Yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 9 ve 10 uncu maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Yusuf Bozkurl Özal Hazım Kutay 

Malatya Ankara 
Sözcü Kâtip 

Re$it Ülker Mehmet Seven 
İstanbul Bilecik 

Mehmet Ali Bilici Mehmet Delkeoğlu 
Adana Adıyaman 

Nilıat Türker Ömer Okan Çağlar 
Afyon Aydın 

Hilmi Ziya Postacı A. Şamil Kazokoğlu 
Aydın Bolu 

(Muhalefet şerhim eklidir.) 
Sait Ekinci Aylıan Uysal 

Burdur Çanakkale 
Ünal Akkaya Muzaffer Arıcı 

Çorum Denizli 
ismail Şengün Erdal Kalkan 

Denizli Edirne 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

logay Gemalmaz Mehmet Kahraman 
Erzurum Erzurum 

Erol Zeylinoğlu A. Aykon Doğan 
Eskişehir İsparta 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 495) 
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Elem Cankurtaran 
İçel 

(Muhalefet şerhim eklidir.) 
Erol Güngör 

tzmir 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

(Muhalefet şerhim eklidir.) 
Mustafa Şahin 

Kayseri 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 
Ali Talip Ozdemir 

Konya 
Ma/unut Oztürk 

Niğde 
Şakir Şeker 

Sivas 
Enis Tütüncü 

Tekirdağ 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Ali Topuz 
İstanbul 

(Muhalefet şerhim eklidir.) 
Birgen Keleş 

tzmir 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Mahmut Almak 
Kars 

(Muhalifim.) 
Seyit Halil Ozsoy 

Kayseri 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Mustafa Dinek 
Konya 

Sümer Oral 
Manisa 

Birsel Sönmez 
Niğde 

Zeki Çeliker 
Siirt 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 495) 
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1989 MALÎ YILI HAZİNE GENEL HESABI GENEL BÜTÇE VE KATMA BÜTÇELt 
KURULUŞLAR KESÎNHESABI 

KARŞIOY YAZISI 

1. Sayıştay'ın 1989 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminde de belirtildiği gibi "gider 
izahnamelerinin" Kesinhesap Kanun Tasarısında; 

a) Hizmetin önemini, 
b) Gelişimini, 
c) Hedeflerini, 
d) Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını, 
e) Ulaşılmamışsa bunun nedenlerini, 
0 Ve ödeneklerin kullanımını gösterecek biçimde yer alması gerekmektedir. Bu durum 

10S0 sayılı Genel Muhasebe Kanununun amir hükmüdür. 

Buna karşın; Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına ait gider izahnameleri yapılmamıştır, tzahnameleri yapılan bakanlıklar da ise do
yurucu bilgiler yer almamaktadır. 

öte yandan Sayıştay Genel Uygunluk Bildiriminde de, denetimine giren bütün daire ve 
kurumların bütçelerine konulan ödeneklerin, bütçede gösterilen iş, hizmet ve ihtiyaçlara har
canıp harcanmadığı kapsamlı açıklanmamıştır. 

Katma bütçeli kuruluşlarda da gider izahnamesi yapılmamıştır. 

Bunların sonucunda; 
a) 1989 Matı Yılı Kesinhesabının sağlıklı ve doyurucu denetimini yapmak mümkün değildir. 
b) Başlangıç ödeneklerine göre hızla büyüyen bütçe açıklarının nedenleri, önlenip önle

nemeyeceği konularında bilgi edinilememektedir. 
c) tzahnameler sonucunda, bütçe gerekçesindeki şekil ve esaslara uygun ayrıntılı bilgiler 

elde edilememektedir. 
d) Yapılan hizmetlerin ne derece gerçekleştiği, sapma varsa nedenleri görülememektedir. 
e) Program bütçe sistemine uygun olarak, programların hangilerinin gerçekleştiği, han

gilerinin gerçekleşmediği ve nedenleri görülmemektedir. 

2. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sayıştay ve Cumhurbaşkanlığı bütçeleri Sayıştay tara
fından denetlenmediğinden, bu bütçeler konusunda Sayıştay Genel Uygunluk Bildiriminde açık
lamalar görülmemektedir. 10S0 sayılı Kanunun 127 nci maddesi, Sayıştay Yasasının yürürlüğe 
girmesi ile geçersiz hale gelmiştir. Bu nedenle Sayıştay Yasasına göre, bu bütçelerin de Sayıştay 
denetiminden geçmesi gerekmektedir. Bu konuya ilişkin bir Anayasa Mahkemesi kararı oldu
ğu halde buna uyulmamıştır. 

3. Bütçe Yasasıyla (1989 Yılı) verilen yetkilere rağmen 1 204 866 490 355 lira ödenek üstü 
harcama yapılabilmiştir. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Bu ödenek üstü harcamanın 
karşılanması için tamamlayıcı ödenek istenmesi ödenek üstü harcamanın sorumluluğunu da 
kapatmaktadır. Oysa 1989 Bütçe Yasası ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin Hükümete verdiği 
yetki aşılmıştır. Bunun sorumluluğu olmalıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 495) 
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4. tç ve dış borçlar konusunda Kesinhesap Kanun Tasarısında ve Sayıştay Genel Uygun
luk Bildiriminde yer alan açıklamalar doyurucu ve güven verici değildir. 

Borçlanma ve avans sözleşmeleri ile Hazine bonoları hakkında yeterli açıklama yoktur. 
Bu Kesinhesap Kanun Tasarısıyla devletin iç ve dış borçları konusunda kapsamlı denetim yap
mak mümkün değildir. 

İç borçlarda Hazine Genel Hesabı ile Sayıştay Uygunluk Bildirimi arasında 4 728 747 000 000 
lira fark vardır. Hazine Genel Hesabında iç borçlar bu tutar kadar şişirilmiştir. Hazine Dış 
Ticaret Müsteşarlığı bunu kabul etmiştir. Ancak bu kadar yüksek bir rakam "maddî hata so
nucu geçen yıldan devreden borcun tabloda mükerrer yer almasından meydana gelmiştir" açık
lamasıyla geçiştirilemez. Bunun açıklaması yapılmalıdır; Hükümet borçlarını böyle mi tut
maktadır? 

5. Kesinhesap Kanun Tasarısının eki olmamasına rağmen, mal kesinhesabının da Kesin
hesap Kanun Tasarısının verilme süresi içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmesi gerek
mektedir. 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanununun 105 inci maddesine rağmen Mal Kesinhesa-
bı Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmemiştir. 

6. 31.12.1989 tarihine kadar kesinleşmiş ilamlarla, 7 924 483 003.- TL.'ltk tazmin hükmü 
verildiği halde, 3 444 191 612.- TL.'lık bölümü (yüzde 43 oranında) silme ve düşme yoluyla 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca düşülmek suretiyle, çok geniş bir bağışlama yetkisi kullanıl
mıştır. Bu davranış, tazmin müessesesinin caydırıcılık niteliğini ortadan kaldırmakta ve kamu 
kaynaklarının heder edilmesine neden olmaktadır. 

7. Sayıştayın, görevlerini yeterince ciddî yapmadığı, yetkilerine sahip çıkmadığı ve gide
rek Sayıştay denetiminin anlamını yitirdiği, bu nedenlerle Genel Uygunlak Bildiriminin dahi 
yasak savma anlayışıyla verildiği anlaşılmaktadır. 

Yukarıda yazılı nedenlerle, 1989 Malî Yılı Hazine Genel Hesabı ve Katma Bütçeli idareler 
Kesinhesabı ile Sayıştayın Genel Uygunluk Bildiriminin reddedilmesi gerekir. 

Ali Topuz Birgen Keleş 
İstanbul İzmir 

Elem Cankurtaran Erdal Kalkan 
İçel Edirne 

Cemal Seymen Enis Tütüncü 
Nevşehir Tekirdağ 

Erol Güngör Hilmi Ziya Postacı 
İzmir Aydın 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 495) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
1989 Malî Yılı Kcslnhcsap Kanunu Tasarısı 

Gider Bütçesi 
MADDE l. — Genel Bütçenin giderleri bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere; 
a) Yılı Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerden 

(14 337 931 032 919) lirası cari, 
( 1 437 113 847 407) lirası yatırım, 

(21 526 464 281 177) lirası sermaye işkili ve transfer, 
b) özel kanunlar uyarınca kaydolunun ödeneklerden, 

( 64 507 599 017) lirası cari, 
(277 092 881 387) lirası yatırım, 
(107 126 102 792) lirası sermaye teşkili ve transfer, 
harcaması olmak üzere toplam (37 750 235 744 699) lira gider yapılmıştır. 

Gelir Bütçesi 
MADDE 2. — Genel Bütçenin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, top

lam (30 209 733 073 149) lira olarak gerçekleşmiştir. 
Nazım Gider ve Gelir 
MADDE 3. — Toplam (7 313 144 496 265) lira nazım gelir tahsil edilmiş ve aynı miktar 

gider yapılmıştır. 
Denge 
MADDE 4. — Birinci maddede yazılı giderler ile ikinci maddede yazılı gelirler arasında 

(7 540 502 671 550) liralık gider fazlası meydana gelmiştir. 
Tamamlayıcı Ödenek 

MADDE 5. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı (1 204 866 490 355) liralık 
ödenek üstü gideri karşılamak üzere aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir. 

Devredilen Ödenek 
MADDE 6. — 1989 malî yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 

(488 845 754 025) liralık özel ödenek, ertesi yılda ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir. 
İptal Edikn Ödenek 
MADDE 7. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı yılı içinde kullanılan ve 

devredilenler dışında kalan (1 598 458 681 106) liralık ödenek iptal edilmiştir. 
Devlet Borçları 
MADDE 8. — Bağlı Devlet Borçları uygulama sonuçları kesinhesap cetvellerinde ayrıntı

sı gösterildiği üzere 31.12.1989 tarihi itibariyle; 
a) (35 896 591 000 000) lirası orta ve uzun vadeli, (10 804 863 000 000) lirası kısa vadeli 

olmak üzere toplam (46 701 454 000 000) lira iç borç, 
b) (52 081 276 518 000) lirası Genel ve«Katma Bütçeli Kuruluşlara ait, 

(13 779 155 960 000) lirası da Hazine Garantili olmak üzere toplam 
(65 860 432 478 000) lira dış borç, 
mevcuttur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 495) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTtĞt METİN 

1989 Malî Yılı Kcsinhcsap Kanunu Tasarısı 
Gider Bütçesi 
MADDE 1 — Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Gelir Bütçesi 
MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Nazım Gider ve Gelir 
MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Denge 
MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tamamlayıcı Ödenek 
MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Devredilen ödenek 
MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

iptal Edilen Ödenek 
MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Borçları 
MADDE 8. — Bağlı Devlet Borçları uygulama sonuçları Kesinhesap cetvellerinde ayrıntı

sı gösterildiği üzere 31.12.1989 tarihi itibariyle; 

a) (35 896 591 000 000) lirası orta ve uzun vadeli, (6 076 116 000 000) lirası kısa vadeli 
olmak üzere toplam (41 972 707 000 000) lira iç borç, 

b) (52 081 276 518 000) lirası Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlara ait, (13 779 155 960 000) 
lirası da Hazine Garantili olmak üzere toplam (65 860 432 478 000) lira dış borç 
mevcuttur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 495) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
Yürürlük 

MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Y. Akbulut 
Başbakan 

Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Devlet Bakanı 
H. Doğan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
V Dinçerier 

Devlet Bakanı 
/. Özarslan 

Devlet Bakanı 
/. Ozdemir 

Devlet Bakanı 
K. Akkaya 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 
içişleri Bakanı 

A. Aksu 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

A. Kahveci 
Bayındırlık ve tskân Bakanı 

C. Allınkaya 
Ulaştırma Bakanı Tarım 

C. lünccr 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

/ . Aykut 
Enerji ve Tabiî Kay. Bak. 

F. Kurt 
Turizm Bakanı 

/. Aküzüm 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
G Taner 

Devlet Bakanı 
/. Çelebi 

Devlet Bakanı 
Af. ihzar 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 
Devlet Bakanı 

M. Taşar 
Devlet Bakanı 

H. Örüç 
Millî Savunma Bakanı 

/ . S. Giray 
Dışişleri Bakanı 

A. Bozer 
Millî Eğitim Bakanı 

A. Akyol 
Sağlık Bakanı 

H. Şıvgın 
, Orman ve Köyişleri Bakanı 

L. Kayalar 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ş. Yürür 
Kültür Bakanı 
M K. Zeybek 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 495) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 
MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 495) 



PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNCA KABUL EDİLEN METNE BA 

TABLO — 1 

1989 YILI İÇ DEVLET BORÇLARI UYGULAMA SONUÇLARI (İ 

Konsolide Bütçeye dahil kuruluşların; 

1988 yılından devreden iç borçlar : 
A) Orta ve uzun vadeli 
B) Kısa vadeli • 

olmak üzere TOPLAM 
1989 yılında alınan iç borçlar : 

A) Orta ve uzun vadeli 
B) Kısa vadeli 

olmak üzere TOPLAM 
tç borç toplamları : 

A) Orta ve uzun vadeli 
B) Kısa vadeli 

olmak üzere TOPLAM 
1989 yılında ödenen iç borçlar : 

A) Orta ve uzun vadeli 
B) Kısa vadeli 

olmak üzere TOPLAM 
1990 yılına devreden iç borçlar : 

A) Orta ve uzun vadeli 
B) Kısa vadeli 

olmak üzere TOPLAM 
olarak Tablo H'de belirtilmiştir. 

23 839 3 
4 623 7 

28 463 0 

15 058 2 
18 720 2 

33 778 4 

38 897 5 
23 343 9 

62 241 4 

3 000 9 
17 267 8 

20 268 7 

35 896 5 
6 076 

41 972 7 



TABLO — II 

H 
»i 

«<' 
n ö et «< 

1989 YILI İÇ DEVLET BORÇLARI UYGULAMA SONUÇ 

(Konsolide Bütçeye Dahil Kuruluşlar) 

C/5 
09 

Borcun türü 

A) ORTA VE UZUN VADELİ 
BORÇ 

1. İSTİKRAZLAR 
2. KONSOLİDE BORÇLAR 

— Kur farkları 
(1211 sayılı T.C. Merkez 
Bankası Kanunu) 

— Tahkim borçları 
(154, 250, 691, 1376, 29 
sayılı tahkim kanun) 

B) KISA VADELİ BORÇLAR 
1. HAZİNE BONOLARI 
2. KISA VADELİ AVANS 

O TOPLAM (A +B) 

1988 yılından 
devreden borç 

23 839 307 
4 880 328 

18 958 979 
15 993 582 

2 965 397 

4 623 747 
2 541 981 
2 081 766 

28 463 054 

1989 yılında 
borç alınan 

15 058 242 
10 060 429 
4 997 813 
4 997 813 

— 

18 720 200 
7 634 295 

11 085 905 

33 778 442 

Borç toplamı 

38 897 54 
14 940 75 
23 956 79 
20 991 39 

2 965 39 

23 343 94 
10 176 27 
13 167 6 

62 241 49 



H 
Ç TABLO — III 
Et 
« 1989 YILI DIŞ DEVLET BORÇLARI UYGULAMA SONUÇLAR 
oa • 
"<. Konsolide Bütçeye dahil kuruluşların çeşitli yabancı para ka 

I 
2-
g Türk lirası cinsinden 1988 yılından devreden dış borçlar 38 
Ü 1989 yılında kur farkları da dahil olmak üzere alınan dış borçlar 18 

Dış Borçlar Toplamı 57 
1989 yılında ödenen dış borçlar 5 

^ 1990 yılına devreden dış borçlar 52 
V* 
yj olarak tablo IV'de belirtilmiştir. 
ta << 
v> 

Anapara geri ödemelerindeki 1 627 214 732 000.- TL.'lik fark; FMS kredilerinin ikinci defa refina 
£ geri ödemesi yapılmayan fakat bilgi işlemede işlenen diğer kredilerden kaynaklanmaktadır. (IMF k 



TABLO — IV 

HAZİNECE GARANTİLİ BORÇLARIN DÖVİZ CİNSLERİNE GÖRE DAĞILIMLA 
H 

29.6.1990 
Borcun türü 

ABD Doları 
Dirham 
islam Dinarı 
Şilin 
Fransız Frangı 
Rand 
Yen 
Sterling 
Batı Alman Markı 
İsviçre Frangı 
Fin Markı 
Hollanda Florini 
Belçika Frangı 
Norveç Kronu 
Kanada Doları 
Avrupa Hesap Birimi 

1988 yılında 
devreden borç 

5 818 225 852 
33 980 333 
47 890 787 
65 607 985 

318 290 638 
8 629 031 

1 884 074 569 
1 791 364 

1 351 603 867 
440 483 930 

0 
2 121 094 

394 505 706 
13 957 272 
60 115 558 
26 012 258 

TOPLAM 10 467 290 244 

1989 yılında 
alınan borç 

2 049 673 858 
7 702 009 

17 003 718 
80 847 438 

204 822 610 
1 026 775 

661 812 515 
30 540 674 

1 090 132 916 
450 798 652 

0 
710 320 

197 614 081 
3 755 304 

18 741 582 
77 016 490 

4 892 198 942 

1989 yıh 
borç toplamı 

7 867 899 
41 682 3 
64 894 5 

146 455 4 
523 113 2 

9 655 
2 545 887 

32 332 
2 441 736 

891 282 

2 831 
592 119 

17 712 
78 857 

103 028 

15 359 489 



1989 YILI GENEL RÜTÇE GİDER CETVELİ 

m 

Genel bütçeli kuruluşlar 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
CUMHURBAŞKANLIĞI 
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 
ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 
BAŞBAKANLIK 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTE
ŞARLIĞI 
DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞ
KANLIĞI 
TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
ÇEVRE MÜSTEŞARLIĞI 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 
ADALET BAKANLIĞI 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

82 645 714 378 
6 187 000 000 

25 400 000 000 
8 823 215 000 
2 203 305 000 

332 878 318 547 

61 497 812 816 

22 989 491 963 
128 394 800 735 
409 856 105 000 

1 776 907 486 
330 190 179 000 

11 068 231 285 346 
4 794 302 068 504 
307 809 511 768 
1 193 449 344 381 
563 724 939 786 
456 568 073 058 
520 073 368 335 

Toplam 
harcama 

78 215 655 368 
6 169 218 660 

20 099 640 950 
8 668 780 518 
1 814 732 896 

268 235 335 172 

44 034 805 468 

20 473 193 563 
133 597 385 414 
459 721 126 904 

651 955 310 
313 718 022 782 

10 7İ6 279 041 302 
4 509 214 401 654 
304 280 526 073 
1 249 174 698 028 
566 646 232 285 
484 981 680 109 
509 876 914 214 

Ertes 
devro 

öde 

— 
— 
— 
— 
— 

18 83 

— 

3 

2 47 
19 40 

312 54 

7 84 
17 61 

37 



H 
<-i 

E «< 
a 
a 
es << 

VO 

Genel bütçeli kuruluşlar 

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜ
DÜRLÜĞÜ 
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 
SAĞLIK BAKANLIĞI 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BA
KANLIĞI 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
YARGITAY BAŞKANLIĞI 
HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

41 542 270 000 
30 510 510 922 

264 799 163 038 
153 888 766 220 
257 228 487 064 
622 293 675 219 
157 216 626 000 
1 441 725 676 366 

44 280 955 000 
4 450 580 607 329 

13 665 076 880 
10 837 940 434 334 

Toplam 
harcama 

36 410 253 015 
21 374 162 289 

193 751 967 991 
114 162 518 316 

236 141 824 451 ' 
578 852 805 725 
139 006 650 466 
1 466 288 512 599 

43 098 147 093 
4 711 249 991 396 

13 281 085 468 
10 500 764 479 220 

Erte 
devro 

öde 

— 
97 

— 
— 

4 560 
— 

38 016 

66 15 
— 
— 

GENEL TOPLAM 38 632 673 689 475 37 750 235 744 699 488 8 



1989 YILI GENEL ÎCMAL GELtR CETVELİ 

B — CETVELİ 

S 
İ4 

T3 
"O 
CO G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
GELİRLERDEN ALINAN VERGİLER 
Gelir vergisi 
Kurumlar vergisi 
SERVETTEN ALINAN VERGİLER 
Motorlu taşıtlar vergisi 
Veraset ve intikal vergisi 
MAL VE HİZMETLERDEN ALINAN VERGİLER 
Dahilde alınan katma değer vergisi 
Ek vergi 
T.T.M. ile alkollü içkiler 
Ş. Şar Bira ile öz. al. vergiler 
Oyun kağıt ve röntgen filmleri 
Her türlü ispirto ve tuz alım vergisi 
Taşıt alım vergisi 
Akaryakıt tüketim vergisi 
Banka ve sigorta muameleleri vergisi 
Damga vergisi 
Harçlar 
Tapu harçları 
Yargı harçları 



B — CETVELİ 

•o •o es 
G e l i r i n ç e ş i d i 

Noter harçları 
Pasaport ve konsolosluk harçları 
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 
ithalden 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 rıhtım resmi 
Akaryakıttan alınan rıhtım resmi 
KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI 
Kaldırılan vergiler artıkları 
VERGt DIŞI NORMAL GELİRLER 



B — CETVELİ 

ta 
G e l i r i n ç e ş i d i 

DEVLETÇE YÖNETİLEN KURUMLAR HÂSILATI VE DEVLET 
PAYLARI 
Devletçe yönetilen kurumlar hâsılatı 

1 Resmi basımevleri okullar ve diğer kurumlar hâsılatı 
2 Katma bütçeli idarelerin gelir fazlaları 

Devlet payları 
1 Mükerrer sigorta şirketlerinden alınan 
2 Petrolden devlet hakkı 
3 Petrolden devlet hissesi 
4 Madenlerden devlet hakkı 
5 Oyun kağıdı gelirleri 

Belli giderler karşılığı gelirler 
i Kambiyo murakabesi mukabilinde Cumhuriyet Merkez Bankasından 

alman 
2 Teftiş mukabili şirketlerden alınan 
3 Takip giderleri karşılığı alınan paralar 

T.C. Merkez Bankası hâsılatı 
DEVLET PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 

1 Taşınmaz mallar satış bedeli 
2 Taşınmaz mallar idare gelirleri 



B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

Taşınır mallar gelirleri 
Taşınır mallar satış gelirleri 
Değerli kağıt satış gelirleri 
Hazine portföyü ve iştirakleri gelirleri 
İktisadi devlet teşekkülerinden gelirler 
İştirakler gelirleri 
Döner sermayelerden gelirler 
Diğer cüzdan gelirleri 
FAİZLER TAVİZ VE İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR 
Faizler 
Tavizlerden geri alınanlar 
İkrazlardan geri alınanlar 
CEZALAR 
Para cezaları 
Vergi ve zam cezalan 
Vergi cezalan 
Gecikme ve zam cezaları 
Trafik Zap. Te. Öz. Us. C. 
Trafik cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 



B — CETVELİ 
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G e l i r i n ç e ş i d i 

ÖZEL GELİRLER VE FONLAR 
ÖZEL GELİRLER 
Hibe ve yardımlar 
FONLAR 
Akaryakıt istikrar Fonundan hazineye yatırılacak miktar 
Fonlardan aktarılan paralar 
Merkez Bankasındaki 34 nolu nato hesabından hazineye devroluna-
cak miktar 
Tarımsal ihracat Fonu 
Savunma sanayi destek Fonu 
3238 Sa. Kan. 13/4 Md. gereğince 
Fonlardan aktarılan miktar 
Sos. Yardi, ve Day. Fonu 
Belediyelere ayrılan paylarda aktarılacak miktar 
Çırak ve Meslek Eğitim Fonu 
Çevre Kirliliği Fonu 
Temizlik ve Aydınlatma giderlerinden alınan 
Temizlik ve Aydınlatma giderlerinden alınan 
Bağışlar 
Cezaevi mahkeme binaları 
Madeni para basım Av. 



B — CETVELİ 

4> 

O 

£ 
ta i G e l i r i n ç e ş i d i 

Katma bütçe gelirleri 
Millî Eğitim 
GAYRİMENKUL 
M.S.B. Harp Sanayi 
Kurum ve müesseseler 
Avrupa İskân 
Döner sermaye gelirleri 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE FONLAR 

ÖZEL KANUN GELİRLERİ 

TOPLAM 

GENEL TOPLAM 

NAZIM GELİR 



1989 YILI T.B.M.M., CUMHURBAŞKANLIĞI, SAYIŞTAY BAŞ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog. ö d e n e ğ i n ç e ş i d i toplamı 

T.B.M.M. 
101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 41 255 288 034 
111 YASAMA HİZMETLERİ 26 288 000 000 
112 MİLLÎ SARAYLARIN İDARESİ VE KORUNMASI 10 606 814 653 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 2 067 592 791 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 

YÜRÜTÜLMESİ 2 428 018 900 

TOPLAM 82 645 714 378 
CUMHURBAŞKANLIĞI 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 5 988 000 000 
900 HtZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 199 000 000 

TOPLAM 6 187 000 000 
SAYIŞTAY 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 13 144 000 000 
111 İNCELEME, YARGI VE KARAR HİZMETLERİ 11 716 000 000 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 540 000 000 

TOPLAM 25 400 000 000 



1989 YILI DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Prog. ö d e n e ğ i n ç e ş i d i 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 YARGI, DANIŞMA VE İNCELEME HİZMETLERİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

2 398 030 000 
6 079 520 000 

345 665 000 

8 823 215 000 



1989 YILI ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Prog. 

101 
111 
900 

ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
İNCELEME VE YARGI HİZMETLERİ 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 

Genel ödenek 
toplamı 

1 282 030 000 
872 805 000 

48 470 000 

Topla 
harcam 

1 018 3 
756 3 

39 9 

GENEL TOPLAM 2 203 305 000 1 814 7 



Prog. 

101 

111 

112 

113 

114 

115 
900 

990 

1989 YILI BAŞBAKANLIK 

ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ
METLERİ 
BAKANLIKLARARASI İŞBİRLİĞİNİ SAĞLA
MAK VE HÜKÜMETİN GENEL SİYASETİNİ 
İZLEMEK 
MİLLÎ GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YÜ
RÜTÜLMESİ 
DEVLET PERSONEL REJİMİNİN DÜZEN
LENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ 
ENFORMASYON-KAMUOYU OLUŞTURMA 
VE HALKLA İLİŞKİLER HİZMETLERİ 
SIKIYÖNETİM HİZMETL. YÜR. 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMA
YAN TRANSFERLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLE
RİN YÜRÜTÜLMESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

143 479 340 970 

18 669 480 000 

817 490 000 

1 383 710 000 

17 187 600 000 
594 480 432 

109 812 360 000 

40 933 857 145 

Toplam 
harcama 

137 219 644 374 

15 784 468 810 

1 100 492 505 

1 623 886 483 

16 149 497 094 
464 069 216 

73 979 947 112 

22 095 329 578 

E 
d 

18 

GENEL TOPLAM 332 878 318 547 268 235 335 172 18 



1989 YILI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞA 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

18 450 169 826 
37 498 493 012 

5 534 400 000 
14 749 978 

GENEL TOPLAM 61 497 812 816 

Prog. ö d e n e ğ i n ç e ş i d i 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 PLANLAMA HİZMETLERİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 
999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 



1989 YILI DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKAN 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Top 
Prog. Ödeneğin çeşidi toplamı harc 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 15 188 181 963 12 374 
111 İSTATİSTİK VERİLERİN DERLENMESİ VE DE

ĞERLENDİRİLMESİ 7 182 910 000 7 503 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 618 400 000 595 

GENEL TOPLAM 22 989 491 963 20 473 



e 1989 YILI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞ 

"<' A — CETVELİ 
a 
Cf 
v: 
Cf 

^ Genel ödenek Toplam 
S Prog. ödeneğin çeşidi toplan» harcama 

2 101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ-
| METLERİ 7 378 800 000 7 023 816 652 

111 TAPU-KADASTRO VE FOTOGRAMETRÎ ÇA
LIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ 115 463 807 000 121 108 053 724 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMA-
w YAN TRANSFERLER 4 999 600 000 4 943 481 164-
g5 990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLE-
5 RÎN YÜRÜTÜLMESİ 552 593 735 522 033 874 

GENEL TOPLAM 128 394 800 735 133 597 385 414 

Er 
dev 

ö 



1989 YILI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Prog. ödeneğin çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 TOPLUMUN DİNÎ KONULARDA AYDINLATIL

MASI VE İBADET Y E R L E R I N I N Y Ö N E T I M ! 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 
990 ÖZEL ÖDENEK 

Genel ödenek 
toplamı 

16 017 340 000 

374 128 835 000 

19 029 430 000 
680 500 000 

Topla 
harca 

14 692 1 

425 675 

18 672 5 
680 5 

GENEL TOPLAM 409 856 105 000 459 721 1 



1989 YILI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Prog. 

101 
111 
112 
900 

990 

ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
DIŞ POLİTİKANIN YÜRÜTÜLMESİ 
DIŞ TEMSİL GÖREVLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 
ÖZEL ÖDE. İLİŞKİN HİZ. YÜ. 

Genel ödenek 
toplamı 

23 376 890 000 
52 643 570 000 
209 313 019 000 

40 356 700 000 
4 500 000 000 

330 190 179 000 

Topl 
harca 

22 939 
47 275 
202 115 

39 363 
2 023 

313 718 



1989 YILI M A L l Y E VE GÜMRÜK BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Prog. A ç ı k l a m a 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 DEVLET BÜTÇESİNİN DÜZENLENMESİ UYGULAN

MASI VE DENETİMİ 
112 DEVLET GELİRLERİNE İLİŞKİN HİZMETLER 
113 DEVLET MUHASEBE HİZMETLERİ 
114 DEVLET MALLARINA İLİŞKİN HİZMETLER 
116 DEVLET HUKUK DANIŞMANLIĞI VE MUHAKE-

MAT HİZMETLERİ 
117 GÜMRÜK KANUNLARININ UYGULANMASI VE İZ

LENMESİ 
118 GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE HİZ

METLERİ 
920 İKTİSADÎ TRANSFERLER VE YARDIMLAR 
930 MALÎ TRANSFERLER 
940 SOSYAL TRANSFERLER 
950 BORÇ ÖDEMELERİ 
990 ÖZEL ÖDENEKLER 
999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 

Genel ödenek 
toplamı 

103 485 050 000 

10 642 975 000 
280 566 000 000 

77 107 300 000 
60 431 902 098 

19 093 725 000 

38 997 650 000 

22 173 750 000 
171 301 000 000 

6 215 125 506 527 
1 456 721 988 313 

2 537 853 665 000 
73 969 673 408 

761 100 000 

Toplam 
harcama 

99 360 653 221 

10 283 715 608 
302 698 306 272 

72 173 958 834 
53 061 681 352 

20 324 704 229 

37 225 641 978 

20 948 130 687 
100 501 000 000 

5 652 652 655 818 
1 455 994 288 282 
2 834 187 036 969 

56 867 268 052 
— 

özel 
gereğ 
yıla 

ö 

2 

17 

GENEL TOPLAM 11068 231285 346 10 716 279 041302 1 



Prog. ödeneğin çeşidi 

1989 YILI MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

E 
Genel ödenek Toplam de 

toplamı harcama 

102 MİLLÎ SAVUNMA HİZMETLERİ 
106 SİLAHLI KUVVETLERİN YENİDEN TEŞKİ

LATLANMASI (RE-MO) 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLE

RİN YÜRÜTÜLMESİ 

4 590 600 644 280 4 446 125 596173 17 

1 842 245 555 1 068 179 189 

201 859 178 669 62 020 626 292 139 

GENEL TOPLAM 4 794 302 068 504 4 509 214 401 654 31 



1989 YILI tÇÎŞLERt BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Genel ödenek: Toplam 
Prog. ödeneğin çeşidi toplamı harcam 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 MAHALLÎ İDARELER HİZMETLERİ 
112 NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ 
113 SİVİL SAVUNMA VE SEFERBERLİK HİZ

METLERİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 

GENEL TOPLAM 307 809 511 768 304 280 52 

203 954 260 160 
47 855 041 000 
45 462 049 770 

6 087 050 000 

4 451 110 838 

199 313 19 
47 483 55 
46 325 02 

6 081 69 

5 077 06 



1989 YILI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

E 
Genet ödenek Toplam d 

Prog. 

101 

111 

900 

990 

ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ
METLERİ 
GÜVENLİĞİ SAĞLAMA VE DÜZENLEME 
HİZMETLERİ 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMA
YAN TRANSFERLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLE
RİN YÜRÜTÜLMESİ 

toplamı 

186 891 699 749 

952 784 047 882 

45 930 330 338 

7 843 266 412 

harcama 

171 661 696 718 

1 031 646 634 518 

45 866 366 792 

— 7 

GENEL TOPLAM 1193 449 344 381 1249 174 698 028 



1989 YILI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

A — CETVELİ 

Ert 
Genel ödenek Toplam devr 

Prog. ödeneğin çeşidi toplamı harcama öd 

111 GÜVENLİK HİZMETLERİ 555 827 435 939 558 888 309 583 17 57 
112 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ 

YENİDEN TEŞKİLATLANMASI VE MODER
NİZASYONU (RE-MO) 445 974 000 445 974 000 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMA-
YAN TRANSFERLER 7 000 000 000 6 900 498 502 

990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLE
RİN YÜRÜTÜLMESİ 451 529 847 411 450 200 4 

GENEL TOPLAM 563 724 939 786 566 646 232 285 17 61 



1989 YILI ADALET BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Prog. Ödeneğin çeşidi 
Genel ödenek 

toplamı 
Toplam 
harcama 

Erte 
devr 

öd 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ
METLERİ 12 696 183 341 12 330 393 965 

111 YARGILAMA İŞLERÎ 210 269 206 822 243 251 209 256 
112 HÜKÜMLÜLERİN CEZALARININ İNFAZI 

EĞİTİMLERİ VE TUTUKLULARIN MUHA
FAZASI 164 498 081 303 170 665 293 301 

113 RESMÎ BİLİRKİŞİLİK HİZMETLERİNİN YÜ
RÜTÜLMESİ 9 712 530 000 9 647 150 098 

114 YÜKSEK SEÇİM KURULU 36 103 720 000 29 189 321 746 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMA

YAN TRANSFERLER 21 316 161 875 18 302 660 332 
990 2548 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOPLA

NAN PARALARLA YAPTIRILACAK MAH
KEME BlNA VE CEZAEVİ GİDERLERİ 1 972 189 717 1 595 651 411 37 

GENEL TOPLAM 456 568 073 058 484 981 680 109 



1989 YILI TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERt BAKANL 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog. ödeneğin çeşidi toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ
METLERİ 31 027 200 000 

111 BÖLGESEL TARIM HİZMETLERİ 434 824 613 377 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMA

YAN TRANSFERLER 19 299 660 000 
999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 34 899 639 170 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLE

RİN YÜRÜTÜLMESİ 22 255 788 

GENEL TOPLAM 520 073 368 335 

E 
Toplam de 
harcama 

31 697 228 189 
454 139 320 592 

18 737 729 734 
5 280 639 170 

21 996 529 

509 876 914 214 



1989 YILI DEVLET METEOROLOJt İŞLERİ GENEL MÜD 

Â — CETVELİ 

Genel ödenek Top 
Prog. ödeneğin çeşidi toplamı harc 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 METEOROLOJİK RASAT VE ANALİZ HİZMET

LERİNİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ 
HİZMETLERİ 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 

6 278 280 000 

31 212 590 000 

4 051 400 000 

5 877 

26 466 

4 066 

GENEL TOPLAM 41 542 270 000 36 410 



1989 YILI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Topl 
Prog. Ödeneğin çeşidi toplamı harca 

111 SAHİL GÜVENLİK HİZMETLERİ 30 241 510 922 21 095 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 269 000 000 278 

GENEL TOPLAM 30 510 510 922 21 374 



1989 YILI ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Prog. 

101 
111 
112 
900 

990 

999 

ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
ULAŞTIRMA POLİTİKASININ DÜZENLENMESİ 
ULAŞTIRMA İNŞAATI İŞLERİ 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 
YÜRÜTÜLMESİ 
DIŞ PROJE KREDİLERİ 

Genel ödenek 
toplamı 

4 090 435 000 
8 807 147 000 

171 807 231 931 

Topla 
harcam 

3 420 3 
7 299 0 

139 998 8 

42 374 659 086 41 030 9 

2 974 590 021 
34 745 100 000 

2 002 7 

GENEL TOPLAM 264 799 163 038 193 751 9 



1989 YILI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Prog. ödeneğin çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 SANAYİ HİZMETLERİ 
112 SANAYl-tÇ TİCARET VE TEŞKİLATLANDIRMA 

HİZMETLERİ 
113 MERKEZ DIŞI HİZMETLERİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 
999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 

Genel ödenek 
toplamı 

6 398 745 000 
70 746 244 220 

1 946 305 000 
10 068 175 000 

1 588 402 000 
63 140 895 000 

153 888 766 220 

Topla 
harca 

6 435 6 
70 180 5 

1 890 0 
10 020 3 

1 533 0 
24 102 9 

114 162 5 



1989 YILI KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Prog. 

101 
111 
112 

900 

ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
KÜLTÜR SANAT HİZMETLERİ 
ÜLKE TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE TANI
TILMASI HİZMETLERİ 
HtZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 

Genel ödenek 
toplamı 

18 711 787 294 
206 869 317 064 

26 271 575 000 

5 375 807 706 

257 228 487 064 

Top 
harc 

19 013 
189 764 

22 121 

5 241 

236 141 



Türkiye Büyük M
illet M

eclı si 
(S. Sayış 

Prog. 

101 
111 
900 

1989 YILI BAŞBAKANLIK ÇEVRE MÜSTEŞARLI 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
ö d e n e ğ i n ç e ş i d i toplamı 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 174 119 478 
ÇEVRE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 1 448 152 862 
HtZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 154 635 146 

GENEL TOPLAM 1 776 907 486 

İS 



1989 YILI BAYINDIRLIK VE tSKÂN BAKANLIĞ 

A — CETVELİ 

Prog. 

101 
111 
113 

114 

900 

990 

999 

ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
DEVLET YAPI İŞLERİ 
DOĞAL AFETLERİN ZARARLARINI ÖNLEME 
VE GİDERME HİZMETLERİ 
TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HİZ
METLERİ 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 
YÜRÜTÜLMESİ 
DIŞ PROJE KREDİLERİ 

Genel ödenek 
toplamı 

7 809 825 000 
527 046 972 265 

3 381 610 000 

6 025 205 000 

14 420 602 209 

45 284 118 852 
18 325 341 893 

622 293 675 219 

Top 
harc 

7 203 
507 909 

3 332 

5 162 

13 896 

40 723 
625 

578 852 



1989 YILI ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLI 

A — CETVELİ 

Prog. ö d e n e ğ i n ç e ş i d i 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARININ İŞLE

TİLMESİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 
999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

3 021 195 000 

134 934 381 000 

349 400 000 
18 911 650 000 

157 216 626 000 



1989 YILI SAĞLIK BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog. Ödeneğin çeşidi toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ
METLERİ 93 647 752 538 

111 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ VE SOSYAL
LEŞTİRME 556 242 658 711 

113 TEDAVİ HİZMETLERİ 596 721 130 166 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMA

YAN TRANSFERLER 53 057 812 066 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLE

RİN YÜRÜTÜLMESİ 141 991 322 885 
999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 65 000 000 

GENEL TOPLAM 1441725 676 366 

Er 
Toplam dev 
harcama ö 

83 993 721 852 

558 409 250 958 
666 507 256 909 

53 403 952 701 

103 974 330 179 38 
— 

1466 288 512 599 38 



1989 YILI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANL 

A — CETVELİ 

Prog. ö d e n e ğ i n ç e ş i d i 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ 
112 YAKİN VE ORTADOĞU ÇALIŞMA, EĞİTİM 

MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ 
113 İSTİHDAM HİZMETLERİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

3 903 030 000 
22 510 585 000 

290 835 000 
14 938 500 000 

2 638 005 000 

44 280 955 000 



1989 YILI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Prog. ödeneğin çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ
METLERİ 

111 İLKÖĞRETİM HİZMETLERİNİN GERÇEK
LEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ 

112 GENEL, MESLEKÎ VE TEKNİK ORTAÖĞRE
TİMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE GELİŞ
TİRİLMESİ 

113 ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİMİ 
114 YURTDIŞI EĞİTİMİ VE DIŞ İLİŞKİLER 
115 GENÇLİK HİZMETLERİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMA

YAN TRANSFERLER 
999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLE

RİN YÜRÜTÜLMESİ 

Genet ödenek 
toplamı 

Toplam 
harcama 

E 
d 

230 263 503 182 

2 558 326 260 000 

1 142 948 325 000 
121 354 800 000 
16 686 020 000 
2 053 062 000 

136 050 005 000 
43 853 733 613 

199 044 898 534 

206 016 684 502 

2 843 603 946 090 

1 233 272 489 811 
134 374 288 613 
10 406 949 495 

1 906 132 145 

146 326 395 354 
2 457 182 455 

132 885 922 931 66 

GENEL TOPLAM 4 450 580 607 329 4 711249 991396 6 



1989 YILI YARGITAY BAŞKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Topl 
Prog. ödeneğin çeşidi toplamı harca 

4 872 
7 955 

93 

360 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 5 183 531 880 
111 YARGI HlZMETLERt 7 959 895 000 
112 CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HlZMETLERt 168 150 000 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 353 500 000 

GENEL TOPLAM 13 665 076 880 13 281 



1989 YILI HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 

A — CETVELİ 

H 
a rki; 

^ n 

«< 
C= 
rr 
X 
*—j 

& 
2 
â w 

/"—S 

5° 
5/3 
W 
^ t» 

Prog. 

101 
111 

910 

920 
930 
940 
950 
990 

Ö d e n e ğ i n ç e ş i d i 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
HAZİNE GENEL EKONOMİ VE DIŞ TİCARET 
POLİTİKASININ DÜZENLENMESİ VE UYGU
LANMASI 
KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE SERMA
YE TEŞKİLLERİ 
İSTİSADÎ TRANSFERLER VE YARDIMLAR 
MALÎ TRANSFERLER 
SOSYAL TRANSFERLER 
BORÇ ÖDEMELERİ 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 
YÜRÜTÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

9 703 640 000 

42 796 610 000 

1 300 480 000 000 
307 255 000 000 
178 706 180 000 

12 877 000 000 
8 963 562 820 000 

22 559 184 334 

10 837 940 434 334 

8 

10 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/753 
Karar No. : 145 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞ 

Katma Bütçeli idarelerin 1991 Malî Yık Bütçe Kanunu Tasarısı ve ekleri Bakanlar Kur 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca aynı g 

Katma Bütçeli idarelerin 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve ekleri, Genel Bütçey 
misyonumuzun programı gereğince 25.10.1990 tarihinde Maliye ve Gümrük Bakanının sun 
tasarının incelenebilmesini teminen verilen süreyi takiben, 1.11.1990 ve 2.11.1990 tarihlerind 
ile Katma Bütçeli idarelerin 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının tümü üzerinde görüşm 

Katma Bütçeli idarelerin 1991 Malî Yık Bütçe Kanunu Tasarısının üzerinde yapılan gö 
pısı ve Katma Bütçeli Kuruluşların bu yapı içindeki yeri ile ilgili görüş ve öneriler en geni 
kililerinden çalışmalar hakkında gerekli bilgiler alınmıştır. 

Bu görüşmelerde eleştiri ve öneriler olarak; 

— Enflasyonun önlenmesinin; ekonomik gündemin öncelikli hedefleri arasında yer alma 
1991 Malî Yılı Bütçesinde 20.7 trilyon lira açığın öngörüldüğü, bu nedenle hedeflenen enfla 

— 1991 Malî Yılı Bütçesinin Gayri Safi Millî Hâsılaya oranının çok küçük olduğu, bü 
nının ise çok yüksek olduğu, 

— 1991 Malî Yılı Bütçesinde, ödeneklerde geçen yıla oranla artış olmasına rağmen, ya 
duğu, bu nedenle hedeflenen 5,9'luk büyüme hızına erişilmesinin mümkün olmayacağı, 
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— 1991 Malî Yılı Bütçesinde, ödeneklerin % 39,4lük kısmının transfer harcamalarına, b 
borç faizi ödemelerine ayrıldığı, konsolide borç faizi ödemelerinin Bütçe içindeki payının gid 
Millî Hâsılaya oranının arttığı, 

— Vergi gelirlerinin bütçe harcamalarına göre oranının giderek azaldığı, giderlerde kısınt 
diği ve giderek artan borçlarm bir türlü kontrol altına alınamayan enflasyonun en önemli kay 

— Kamu maliye politikalarının biran önce ele alınması ve vergi yapısının gözden geçiril 
da; 

— 1991 Malî Yılı Bütçesinde, ülkenin ihtiyaçlarıyla, kaynakları ve imkânlarının karşılıklı 

— 20,7 trilyonluk açığın küçümsenmeyecek bir açık Olduğu, ancak hızla büyüyen Türkiye 
tihdam ettiği personelin refah seviyesinin yükseltilmesi yönünden, gerekse Türk toplumuna d 
rekli harcamaları yapmanın kaçınılmaz olduğu, 

— Bütçe açıklarının kapatılması yönünde, ekonomide ihtiyaç duyulan finansal kaynaklar 
rından, yani para basıp emisyonu artırmaktan ziyade, oldukça haklı sayılabilecek bir nedenle 
bir yol olduğu, 

— Dış borçların son üç yılda artış göstermesine rağmen, Gayri Safi Millî Hâsılaya ora 
ye'nin dış borçlarını ödeyebilme yönünden giderek güçlenen bir ülke haline geldiği, 

— Hedeflenen 5,9'luk kalkınma hızına özel kesim yatırımlarının teşvik edilmesi ile erişile 
— Vergi gelirlerinde reel olarak, gerek yabancı para birimi üzerinden, gerekse sabit fiya 

çağının azaltılması konusunda küçümsenmeyecek başarılar elde edildiği gibi olumlu görüşler de 
Bu görüşmeleri takiben tasarının tümü benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilm 

eden görüşmelerde, tasarının 1 inci maddesine bağlı kuruluş bütçelerinin gelir ve gider cetve 
Tasarının ödenek ve gelir bazında analizini şu şekilde yapmak mümkündür. 
Tasarı ile Katma Bütçeye bağlı 40 kuruluşa 1991 Malî Yılı harcamaları için (A) işaret 

(16 397 828 000 000) lira ödenek verilmiştir. Bu ödeneklerin karşılığı ise (B) işaretli cetvelle 
lirası öz gelir, (12 434 437 000 000) lirası Hazine yardımı, (3 .193 391 000 000) lirası yüksek 
lerine yapılacak Devlet katkısı olmak üzere toplam (16 397 828 000 000) lira olarak tahmin ed 
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Katma Bütçeli Kuruluşların 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının görüşmelerinde 
«uslan şu şekilde özetlemek mümkündür; 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü; 

Genel Müdürlüğün başarılı hizmetler vermekte olduğu, ancak Genel Müdürlüğe bağlı 8 
çocuğun kaldığı, 63 çocuk yuvasında ise ancak 7 bin dolayında çocuğa bakıldığı, halbuki b 
binleri aştığı, kurumun hizmetlerini yerine getirebilmesi için Türkiye'de yeni gelişmeye başl 
bir biçimde kamuoyuna mal edilmesinin gerektiği, henüz sosyal hizmet uzmanı ve bu alanda 
larla ilişki kurup, onları topluma kazandırma çalışması yapacak kadar yetişkin olmadıkları, 
Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile Sosyal Dayanışma Vakıflarının koordineli çalışmaları 
fakirlerin daha objektif esaslara göre tespitinin mümkün olabileceği gibi görüş ve eleştirile 
bağlı yurtlarda ve yuvalarda kalan çocukların her türlü sorunlarının yerinde tespit edilmesi 
düzenlendiği, hangi tip ailelerden ne gibi sağlıksız santiar nedeniyle bu çocukların korumaya 
tespit neticesinde hem kaynak israfının önleneceği hem de doğru sosyal hizmet politikaların 
deniyle kuruma müracaat eden çocuklara, maddî imkânlar sağlanıp, sosyal hizmet uzmanlar 
kımlarının sağlandığı, bu uygulamanın hem çağdaş hem de günün sosyal politikalarına uygu 
larında kalan çocukların bir iş ve sanat sahibi olmaları için atölyeler kurulduğu belirtilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Vakıf eserlerinin korunması, restore edilmesi konusunda bugün en büyük sıkıntının bunları te 
ratle tükenmekte olduğu ve bunlann yerini alacak eleman yetiştirileni ediği, vakıf eserlerinin ken 
bir hüviyete dönüştürülmesinin yerinde olacağı, İmar Affı Kanununun vakıf arazilerinin büy 
vakıflara vergi muafiyeti tanınmasının iyi bir politika olduğu, ancak bu imkândan yararlanan 
görünümü altında bir kısım haksız kazanç elde edenlerin sıkı bir şekilde denetlenmesi gere 
ülke yaran için kurulan vakıflara vergi muafiyeti tanınması için titiz davranılması gibi gör 
kıflann daha fonksiyonel hale gelmesi ve varlıklannı sürdürebilmeleri için önemli çalışma 
kânı sağlayacak olan ve Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen teklifin kanunlaşması ile; 20 
«serinin restore edilmesinin planlandığı, böylece bunlann daha fonksiyonel hale getirilerek 
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aktarılacağı, imar affı ile meydana gelen olumsuz gelişmelerin ortadan kaldırılması için ç 
için vergi muafiyetinin söz konusu olmadığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile ilgili kurulu 
dan geçtikten sonra vergi muafiyeti tanındığı belirtilmiştir. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü; 

Sporun ve sporcularımızın toplumdaki sağlıklı gelişmesinin sağlanması için sporun siy 
ülkelerindeki örneklere uygun bir örgütlenme içinde toplu spordan daha çok bireysel spora 
rimize daha çok spor yapma imkânı sağlanması, onların beslenme, yurt ve benzer sorunları 
tör sporculara yapılan maddî yardımların olumlu gelişmeler olduğu, futbol sahalannın kal 
hızla yapılmasının takdirle karşılandığı gibi görüş ve temennilere verilen cevaplarda; gençle 
köşelerinden kurtarılması, kötü alışkanlıklardan kaçınmaları için Anayasanın da öngördü 
uygulamaya konulduğu, bütün Türkiye'de gençlik merkezlerinin kurulduğu, buralarda spor 
kursları gibi faaliyetlerin de yürütüldüğü, gençlerimizin yaz aylarında, okul dışındaki günl 
için deniz ve göl kenarlarında çok sayıda gençlik kamplarının açıldığı, sporun altyapısına ö 
tesis sayısının 4 bine çıkarıldığı, köylerde de sportif faaliyetlerin yapılmasına önem verildiği 
çalışmaların yürütüldüğü, kapalı spor sahası yapımına önem verildiği ve çok sayıda kapalı 
üniversitelerde yayılması için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinde birer tane ka 
rama konulduğu, sporcuların sağlıklarının korunması için onların Devlet hastanelerinde ü 
tör spora önem verildiği ve bu amaçla amatör kulüplere maddî yardım yapıldığı ifade ed 

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK); 

YÖK'ün eğitim sistemimiz içerisinde yetkileri açısından kurum olarak, yapı olarak, öze 
sının başladığı günden bugüne kadar üniversitelerimizde çeşitli kürsülerin kapatıldığı, birçok 
bugün YÖK'ün kuruluş amacının dışında faaliyetlerde bulunduğu, temel bir hedefinin olm 
defa değişmesi ile vizelerin tarzının, sınav sisteminin, not sisteminin, öğretim üyelerinin 
sistemde bir istikrarsızlık olduğunun belirlendiği, Türkiye'nin gelecekteki hedeflerinin iyi te 
liğine saygılı bir biçimde yeniden düzenlenmesi gerektiği, Vakıf üniversitelerine Devletin 
ceği, bunun Anayasaya aykırı olduğu, lisansüstü eğitim yapmak üzere gelişmekte olan ü 
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araştırma görevlisinin gönderildiği, gelişen toplum ve çoğalan nüfusun üniversite kapılarını 
ğazın oluştuğu, lisansüstü eğitim yapan bir veya iki üniversite açılması konusunun 1990 bütç 
bütçesinde yer almadığı gibi görüş ve eleştirilere verilen cevaplarda; 1989 yılı başlarında (OEC 
lantı sonunda kitap halinde bastırılan raporda belirtildiği üzere, Türkiye'deki üniversitelerin 
versiteleri arasında olduğunun tespit edildiği, YÖK kurulduktan sonra yükseköğretim kuru 
eğitim, öğretim ve araştırmada çok büyük ilerlemelerin sağlandığı, 1981 yılında yükseköğretim 
sene yalnız özgün öğretime 114 245 öğrencinin yerleştirildiği, açıköğretimle birlikte bu sayın 
gürlüğün, düşünce serbestisinin kısıtladığı gibi düşüncelerin yanlış olduğu, herhangi bir öğre 
dair bir tek örnek dahi bulunmadığı, vakıf üniversitelerinden mezun olanların ve bu ünive 
ketimizin kalkınmasına fayda sağlayacağı, varlıklı kişilerin üniversite kurmasının memleketim 
ilgili uygulanacak politikalarda; büyük illerdeki üniversitelere olan talebin fazlalığı sebebiyle 
tırılmasının birinci ilke; yükseköğretim kurumları kurmada en yakın ildeki yükseköğretim 
ilke bünyesinde oluşumunu tamamlamış en az iki fakültenin bulunmasının üçüncü ilke olduğ 
ülke ihtiyaçlarıyla birlikte öğrenci tercihlerinin de mutlaka göz önünde bulundurulacağı, m 
üniversitelere öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla lisansüstü eğitim programlarına ağırlık vere 
landığı belirtilmiştir. Ayrıca, üniversite öğretim üyelerinin doğu illerine gitmelerini sağlamak 
kamının 1990'dan itibaren 5 kat, gelişme güçlüğü tazminatlarının ise farklılıklara göre 3 ilâ 

Karayolları Genel Müdürlüğü; 

Türkiye'de yanlış politikalar uygulanarak sadece otoyol yapımına önem verilmesinin yanl 
diğer Devlet yolları ve il yollarına ödenek verilmeyişi nedeniyle ülke çapında mevcut trafiği 
standartlı karayollarına ihtiyacı varken, çok pahalıya mal olan otoyol yapımının yanlış bir te 
deki konfora haiz olmadan hizmete açıldıkları, otoyol fiyatlarının Batı ülkelerine oranla yü 
lüğünün stabilize yol yapımı, asfalt yapımı, köprü ve menfez gibi işlere gereken önemi ver 
yapılı yol miktarı ve asfalt kaplama yol miktarında yapılan ilâvelerin yetersiz kaldığı gibi gö 
yol yapımının bir tercih meselesi olduğu ve bu alanda bütün dünyanın hayretine mucip ola 
yapımının; akılcı, sosyal adalet ilkelerine uyan, toplumsal ve ekonomik kalkınmamızı büyük 
meti olduğu, Türkiye'de yapılan otoyolların Avrupa devletleri ve Amerika'ya oranla çok da 
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landığı bağlantı yollarının köprülerle, menfezlerle teçhiz edilmesi ile; bunların maliyeti art 
kilometresinin 2,5 - 3 milyon dolara mal edildiği, otoyol ücretlerinin pahalı olmadığı, batı ülk 
liği bulunmadığı, karayollarının bir şemsiye kuruluş olarak yolların bakım ve onarımına dev 
Karayolları Genel Müdürlüğü kontrollüğünde ihalelerin yapılacağı ve bu sayede Türkiye'de 
dislik firmalarının büyüyerek, yurt dışındaki firmalarla rekabet edecekleri ifade edilmiştir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; 

Güneydoğu Anadolu Projesinin sadece Atatürk barajından ibaret olmadığı, bu projenin 
iktisadî sosyal, kültürel boyutunun, mutlaka bir bütün olarak ele alınması, 

GAP çerçevesinde istimlâk bedellerinin biran önce ödenmesi gerektiği, Urfa tünelinin b 
reye girmemesi halinde birtakım tıkanıklıkların meydana geleceği, Devlet Su İşleri, Genel M 
ayrılan kaynağın yetersiz olduğu, sulama kanalı ve gölet inşaatlarının yeterli olmadığı gib 
Atatürk barajında şu anda 7 milyar metreküpü aşkın su toplandığı, bu suyun 457,5 metre kot 
istimlâk bedellerinin ödemelerinin tamamlandığı, Atatürk barajıyla birlikte inşa edilen Şanlıurfa 
metre kadar bir mesafenin kaldığı, betonlaşma işlerinin devam ettiği barajdan ve tünelden 
inşa halinde olduğu, ana kanalın büyük bir kısmının yapıldığı, Devlet Su İşleri Genel Müdü 
töründe önemli faaliyetleri olduğu, tarım sektörünün Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce b 
çiftçüerimizden sulama ücreti alınmadığı, sulama kanalı ve gölet inşaatlarına büyük önem 
şaatına devam edildiği, bunlardan 26'sının tamamlandığı gibi açıklamalar yapılmıştır. 

Ayrıca, ülke genelinde ele alınarak kısa. sürede gerçekleştirilip faydaya dönüşen ve kırs 
nulan gölet inşaatları ile yerüstü sulamaları ve yeraltı sulamaları için kuyu açılması, açıl 
nakil hatlarının yapılması için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin 113-01-2-001-7 
nek konulmuştur. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü; 

Genel Müdürlüğün başarılı çalışmalar yaptığı, giderlerini kendi gelirleri ile karşılayabilen 
artan oranda gelir temin eden bu kuruluşun, gelirlerinin tamamım Türkiye'nin sağlık hizme 
ra kara hudut kapılarındaki yoğun giriş sebebiyle, buralardaki sağlık hizmetlerinin arttığı, G 
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sağlık karavanları ile buralarda verilen sağlık hizmetlerine gerekli takviyeyi yaparak önemini 
Sağlık Genel Müdürlüğünün yatırım ağırlıklı 1991 yılı Bütçe Tasarısıyla ülke genelinde daha 
gun sağlık hizmeti vermeyi hedeflediği gibi hususlar dile getirilmiştir. 

Telsiz Genel Müdürlüğü; 

Genel Müdürlüğün, dünya telsiz elektronik sanayiindeki gelişme ve değişmeleri yakınd 
içindeki imalat veya yurt dışından yapılacak ithalat standartlarının belirlenmesi, ulaştırma s 
telgraf ve telsiz - telefon operatörlerinin temini ve amatör telsizcilik ile ilgili mevzuatların h 
başarılı çalışmalar yaptığı, 1991 malî yılı yatırım ödeneğine ayrılan para ile; çeşitli elekroma 
İstasyonlarının denetim altında tutulmasını sağlamak amacıyla «Millî Monitoring» sisteminin k 
öneminin daha da artacağı ifade edilmiştir. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü; 

Türkiye'deki kırsal alanların, yüzde 40'ına bugüne kadar içme suyu götürülemediği, götü 
olduğu, kırsal alanların yüzde 20'sinin yolunun bulunmadığı, yapılan îçmesuyu ünite sayıla 
1983 yılına kadar Türkiye'de 11 bin Km. asfalt köy yolu olduğu ve 1983'den bu yana 18 bi 
mesine rağmen; başka bir ifadede bugün Türkiye'de 20 bin Km. asfalt köy yolu olduğu a 
durumun meydana geldiği, gölet yapımlarına önem verilmediği, Köy Hizmetleri Genel Müdür 
nunda işlerine zorunlu olarak son verilen geçici işçilerin, mevsim başında yeniden işe alın 
eleştirilere verilen cevaplarda; insan sağlığı bakımından hayati öneme haiz içmesuyu sorunun 
yılında «Kırsal Kesime îçmesuyu temini projesi»nin devreye sokulduğu, bu proje ile 7 880 
kavuşturulacağı, 4 gruptan oluşan projenin birinci grubu ile 22 İl'de 2 450 üniteye içmesuyu 
nin yanında yıllık programlarla işlere devam edildiği, 1990 yılında programda yer alan 4 700 
dinin bitirilerek hizmete açıldığı, 1991 yılında ise 3 243 ünitenin içmesuyuna kavuşturulmasın 
kadar 18 bin Km. asfalt kaplama ve asfalt yol yapıldığı, rakamlar daki çelişkinin, bozulan yo 
diği, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışan geçidi işçilerin mevsim başında hepsinin 
çalışma sürelerinin, yörelerimizin iklim şartlarına göre değişiklikler arz ettiği ifade edilmiştir. 
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Ayrıca, küçük su işleri, gölet yapımı ve toprak muhafaza işleri için (111-04-2-001-700) h 
suz ünitelerimize bir an önce yeterli ve sağlıklı jçmesuyu götürülebilmesi için (111-06-2-001-70 
olmak üzere toplam 312 200 000 000 liralık ödenek Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1991 
miştir. 

Orman Genel Müdürlüğü; 
Orman Genel Müdürlüğünün ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili gayretlerine rağmen, va 

ması nedeniyle gayret ve çabalardan istenen sonuçların alınamadığı, büyük bir felaket olan o 
tedbirlerin yeterli olmadığı, günümüzde halen odunun yakacak olarak kullanılması sonucund 
yon ve ağaçlandırma çalışmalarının daha başarılı olabilmesi için Genel Müdürlüğün makin 
gerektiği, Orman Genel Müdürlüğüne, kendi gelirleri dışında genel bütçeden de pay ayrılm 
orman köylüsüne verilen kredilerin yetersiz olduğu, vahidi fiyatların günün koşullarına gör 
kit ve önerilere verilen cevaplarda; 1991 yılında 134 bin hektar ağaçlandırma, 2 228 hektar er 
mera ıslahı yapılmasının öngörüldüğü, 1991 yılı içerisinde gerek özel ağaçlandırma ve gerekse 
laştırılmasına çalışılacağı, 1990 yılı Ekim ayı sonuna kadar 610 milyon adet fidanın üretimi 
rakamın 1 milyara ulaşmasının hedeflendiği, orman yangınları ile mücadelede önemli geliş 
man yangınlarında arazöz kullamlmaya başlandığı ve arazöz sayısının giderek artırıldığı, a 
lanılmaya başlandığı, Orman Genel Müdürlüğüne genel bütçeden pay ayrılmasının elbetteki 
fiyatlarla ilgili olan ücretlerde imkânlar ölçüsünde artırmalar yapıl dığı, işçilik ücretlerinin g 
diği behrtilmiştir. 

Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü; 
Şanlıurfa İlinde 3 854 çiftçi ailesine toprak dağıtımı yapıldığı ve dağıtıma devam edil 

ailesine yönetmelik hükümlerine göre kiraya verildiği, Harran Ovası arazi toplulaştırılmasımn 
ihale edilmek üzere gerekli çalışmaların tamamlandığı, Şanlıurfa'nın Halfeti, Siverek ve Viran 
mecburi tapulaştırmta kararları alındığı ve parselasyon planlarının yapüdıği; haksahipleri te 
landığı, yeni ilan edilen tarım reformu uygulama alanlarında yapılan etütler sonucu, 2 - 4 
8 000 hektar ihtiyaç fazlası arazinin Hazine adına tescil edilerek topraksız ve az topraklı ç 
rın yapıldığı ifade edilmiştir. 
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Petrol İşleri Genel Müdürlüğü; 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, Devletin petrol politikasını yürüten Petrol Kanunu v 
faaliyetlerini düzenleyen 79 sayılı Kanuna dayamlarak çıkarılan petrol ürünlerinin alım, satım 
Fiyat İstikrar Fonunun işleyişi hakkında Bakanlar Kurulu Kararnamesi hükümlerini uygulam 
mühendislik çalışmaları ile modern rafineri teknikleri konusunda araştırma yapan önemli b 

Komisyonumuzda katma bütçeli idarelerin (A) cetveline toplam (402 2C0 000 000) lira öd 
ilgili kuruluşların (B) cetvellerinin Hazine yardımı bölümü de değişmiştir. 

Bu değişiklikler sonucunda; 

Tasarının 1 inci maddesinin (a) fıkrasındaki ödenekler toplamı (16 800 028 000 000) lira 
(12 836 637 000 000) lira ve toplam ödenek (16 800 028 000 000) lira olarak değiştirilmiş ve 

Tasarının 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişki 
edilmiştir. 

Katma bütçeli idarelerin 1991 yılı ödeneklerinde Komisyonumuz tarafından yapılan ekleme 
Katma bütçeli idarelerin cari, yatırım, transfer harcamaları ile ilgili 1991 yılı ödenekleri 

kesintiler ekli Tablo - IFde, 
Gösterilmiştir. 
Yukarıda özetlenen Komisyonumuz çalışmaları sonunda, ayrıntıları ile incelenen «Katma 

nu Tasarısı» Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur 

Başkan Başkanvekili 
Yusuf Bozkurt Özal Hazım Kutay 

Malatya Ankara 

Kâtip 
Mehmet Seven Mehmet Ali Bilici 

Bilecik Adana 
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Nihat Türker 
Afyon 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Erdal Kalkan 
Edirne 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

Ali Topuz 
İstanbul 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Ülkü Söylemezoğlu 

Kahramanmaraş 

Seyit Halil Özsoy 

Kayseri 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

(Muhalefet jŞerhim eklidir) 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Sait Ekinci 
Burdur 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

A. Aykon Doğan 
İsparta 

(Muhalefet Şerhim eklüdir) 

Erol Güngör 
İzmir 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Mahmut Alınak 
Kars 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Mustafa Dinek 
Konya 



Sümer Oral 
Manisa 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Şakir Şeker 
Sivas 
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Mahmut Öztürk 
Niğde 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Zeki Çeliker 
Sürt 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

(Muhalefet »Şerhim eklidir) 
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1991 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU 

Karşı Oy Yazısı 

1991 yılı Bütçe Tasarısına aşağıdaki nedenlerle olumsuz oy veriyoruz. 
1. 1991 yılı Bütçesi yatırım harcamalarının iki katından fazlasını Fon'larla TBMM de 

mu maliyesi birliği ilkesini zedeleyen bir bütçedir. 

2. 1991 yılı Bütçe gelirleri sağlam ve gerçekçi kaynaklara dayandırılmamıştır. Bunun 
Diğer bütçelerde de görüldüğü gibi bu bütçede de giderek artan oranda borçlanma söz kon 
luk açık yıl sonunda 40 trilyona ulaşacak ve bu açık borçlanma ile karşılanacaktır. Kısaca bu 
borç faizlerinin ödenmesini yeni borçlarla karşılayan bir nevi «Borç ödemek» temel amacına 
olarak alt üst olmuş olan ekonomik dengeler daha da bozulacak, ekonominin üretici temeli 
deki yatırımlar hızla gerileyecektir. 

3. 1991 yılı Bütçesi sanayileşmeyi, dengeli kalkınmayı ve gelir dağılımını iyileştirmeyi 

4. 1991 yık Bütçesi enflasyonu körükleyen, yatırımların nitelikleri itibariyle hayat pah 
rakta çalışan kesimleri daha da yoksullaştıracak olan bir nitelik taşımaktadır. Yıllardır uyg 
bütçe ile de rantiye sermayesine kaynak transferi giderek artacak, sanayi sermayesi bundan 

5. 1991 Bütçe Kanunu Tasarısının, çok sayıda maddesi, Anayasanın değişik maddeler 
yasa Mahkemesinin benzer bozma kararlarına uyulmadan, özel kanunla düzenlenmesi gerek 
halde, özellikle, Anayasanın 161 inci maddesinin son fıkrasına açıkça aykırı olarak, Bütçe K 

6. 1991 yılı Bütçesinde, yerel yönetimlerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından alm 
yüzde 9.25 ve il genel meclisleri için yüzde 1.70) yerine sırasıyla yüzde 8.55 ve yüzde 1.20 o 
maddesine aykırıdır. Ayrıca, bütçe gelirlerinden yerel yönetimlerin almaları gerekli olan pay 
dirlerine bırakılmıştır. Bu durum Anayasaya aykırılığı yanında, yerel hizmetlerin dağılımın 

7. 1991 yık Bütçesinde memur maaş katsayıları düşük tutulmak suretiyle kamu persone 
yumulmaktadır. 
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8. Büyüyen borçlar karşısında Hükümetin bütçe üzerindeki hâkimiyeti giderek küçülm 
siyasal nitelik kazanmaktadır. Borçluluk katsayısı yükseldikçe siyasal bağımlılık giderek arta 
feri hızlanacaktır. 

Alî Topuz Birgen Keleş 
İstanbul İzmir 

Erdal Kalkan Cemal Seymen 
Edirne Nevşehir 

Erol Güngör 
İzmir 

Hilmi Ziya Po 
Aydırt 
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MUHALEFET ŞERHİ 

1991 Malî Yılı Konsolide Bütçe Kanunu Tasarısı hakkındaki görüş ve eleştirilerimiz aş 
1. Bütçe ödeneklerinin dağılımı dikkate alındığında, bütçenin esnekliğini büyük ölçüde k 

olma niteliğini yitirdiği ve sadece kamu gelir ve giderlerinin toplandığı bir dönem başı bilan 
2. Bütçenin gerek ödeneklerinin ve gerek kaynaklarının tahmini ile hedef alman bütçe 

açıklık, gerçekçilik ve tutarlık ilkelerinden uzaklaştığını göstermektedir. 

3. Konsolide bütçe açığının bütçe gelirlerine oranı % 20, millî hâsıla içindeki payı ise % 
neklerinin ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğu dikkate alındığında, bütçe açığının bu oranlar 

4. 1991 yılında kamu finansman açığının millî hâsılaya oranının % 10 civarında gerçek 
ciddî biçimde aşılacak ve bütün makro ekonomik dengeler bozulacaktır. 

5. 1991 yılı Konsolide Bütçesi bir «Faiz Ödeme ve Personel» bütçesidir. Bütçe ödenekl 
faizi ödemelerine ayrılmıştır. Bu itibarla, bütçenin % 67'iik bölümünün ekonomi üzerinde din 
den yatırıma ayrılan ödenekler biraz daha küçülerek, bütçenin % 13'ünü oluşturmaktadır. 

6. Toplam yurt içi tasarrufların millî hâsıla içindeki payı küçülmektedir. 1990'lı yıllar 
seltilmesi öngörülen yurt içi tasarrufların % 20 civarında gerçekleşmesi, Altıncı Beş Yıllık K 
maları kaçınılmaz hale getirmektedir. Bütçenin tasarruflar üzerindeki rolü giderek zayıflamak 

7. Bütçe kaynaklarının vergi adaletini daha da bozucu nitelikte olduğu görülmektedir. 1 
ma artış beklenirken; gelir vergisinde % 52, kurumlar vergisinde % 43 ve mal ve hizmetler 
mektedir. 

Bu durum, dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payını % 50 düzeyine getire 
letsizlik süregelmektedir. Millî gelirden % 15 pay alan maaş ve ücretlilerin gelir vergisi içind 

8. Katma Değer Vergisinin, toplam vergi gelirleri içindeki payı % 30'a yakın öngörülm 
artışlar ve 1991 içinde yapılacak yükseltmeler, bu verginin geniş tüketici kesimler üzerind 
üzerinde de olumsuz etkiler yaratmaktadır. 

9. 1991 Malî Yılı Konsolide Bütçesi, enflasyonun kontrol altına alınabileceğine dair o 
büyüme eğilimi taşıyan bütçe açığı karşısında, ekonomik istikrarsızlığın giderilmesi mümkün g 
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10. 1991 yılında, dış ticaret ve cari işlemler dengelerinin giderek bozulacağı anlaşılmak 
ithalatın hızla artması ve döviz kazandırıcı diğer faaliyetlerde beklenen gelişmenin gerçekleşm 
gündeme getirmektedir. Ülkenin bir döviz darboğazı ile karşılaşması ihtimali yüksektir. 

11. Türk ekonomisi, iç ve dış borçla hayatiyetini sürdüren bir bünye özelliği kazanmış 
rında bir iyileşme içine girilmişse de, iç borca olan ihtiyacın artması bu gelişmeyi hızla bozab 
lanma politikası, ülkenin geleceğini ipotek altına almaktadır. 

12. Memur maaşlarında sağlanan artışlar, 1990 yılındaki kayıpları dahi telafi edemez 
lerde ek ödemelerden yararlanan memurlar satınalma güçlerini koruyabilmektedirler. Geniş 
kaybına maruz bulunmaktadır. 

13. Bu kanunla, genel bütçeden belediyelere yapılan ödemelerin, daha önceden belirle 
metin takdirine bırakılmış olması son derece yanlıştır. Bu uygulama, yerel yönetimleri partiza 
hukuk devleti ilkesinden sapmaları aşırı noktalara götürebilecektir. 

14. Bu yıl 30 trilyon TL. civarında gerçekleşmesi beklenen fonların, genel bütçe dışında 
tığı gibi, bütçe disiplininden uzaklaşılmasına, «Fonlar arası aktarmalar» birçok usulsüz ve h 

Fonların, Sayıştay ve TBMM denetiminden uzak tutulması, ülkenin siyasî ve ekonomik 
15. Kamu İktisadî Teşebbüslerinin geleceği, özelleştirmeye bağlanmıştır. Ekonomik, siya 

özelleştirme bir program içinde yapılmalıdır. Ancak bu süreç tamamlanıncaya kadar KİT'ler 
rımlarla desteklenerek rekabet güçleri geliştirilmelidir. 

SONUÇ : Ülkemizin ve ekonomimizin, ekonomik, malî ve sosyal sorunlarına çözüm ge 
özelliklere sahip olduğuna inandığımız 1991 Malî Yılı Konsolide Bütçe Kanunu Tasarısına 
ederiz. 

Sümer Oral 
Manisa 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

Mahmut Öztürk 
Niğde 

Alaettin K 
Kocael 
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KARŞI OY YAZISI 

1991 yılı bütçesi, mevcut işsizliği, enflasyonu ve geçim darlığını ortadan kaldıran, yada a 
nusu sıkıntılar, artarak devam edecektir. Yine sağlık, eğitim, ulaşım, sosyal güvenlik, enerji ve 
hangi bir çözüm önerilmemektedir. 

Sonuç olarak bu bütçe, bir yatırımlar değil, harcamalar bütçesidir. 

Bu nedenle karşıyım. 
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TABLO (I) 

KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN 1991 YILI ÖDENEKLERİNDE YAPILAN 

Hükümet Kom 
D a i r e l e r Teklifi Eklen 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Telsiz Genel Müdürlüğü 
YÖK 
Ankara Üniversitesi 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Boğaziçi Üniversitesi 

39 228 
121 122 
23Ö 356 

2 757 586 
4 389 115 

31 904 
452 839 

3 360 031 
10 867 

293 199 
15 587 
143 624 
328 585 
191 331 
327 470 
226 159 
497 522 
207 588 
92 251 

— 
— 
— 

90 
— 
— 

312 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
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TABLO (II) 

KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN, CARİ, YATIRIM VE TRANSFER HARCAMALARI İL 
DE YAPILAN EKLEME VE KESİNTİLER 

Cari Yatırım 

Kuruluşun Adı Eklenen Düşülen Eklenen Düşülen 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü — — 90.000 — 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü — — 312.200 — 

TOPLAM — — 402.200 — 





Dönem : 18 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ( 

Katma Bütçeli Kuruluşların 1991 Malî Yılı Bütçe Kanu 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/753 

TC. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md. 
071101-96105649 

TÜRKfYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI 

Ma&ye ve Gümrük Bakanhğmca hazırlanan ve Başkanlığınıza ana Bakanlar Kanıkınca 
ma Bütçeli İdareler 1991 Mafî Yık Bütçe Kanmın Tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveBer Ofe 

Gereğini arz ederim. 





1991 Malî Yıl 
Katma Bütçe Kanunu T 

• * 

Genel Gerekçe 
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KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1991 MALt YIU BÜTÇE KANU 

GENEL GEREKÇESİ 

Katma Bütçeli idareler Bütçe Kanunu Tasarısı, Genel Bütçe Kanunu tasarısı ile uyuml 
ve 1991 yılı programı doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu çerçevede, 1991 yılı programında bel 
verilmiş ve kuruluşlara imkânlar ölçüsünde gerekli kaynak tahsis edilmiştir. 





1991 Malî Yıl 
Katma Bütçe Kanunu T 

m 

Maddeleri Metnine ilişkin 
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KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1991 MALÎ YELİ BÜTÇE KANUNU TASA 

İLİŞKİN GEREKÇE 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

ödenekler, Öz Gelirler, Hazine Yardımı 

MADDE 1. — Katma Bütçeli İdarelerin 1994 yılında yapacakları hizmetlerin gerektirdi 
Yardımı (Yükseköğretim kurumlanmn cari hizmet giderlerine yapılacak Devlet katkısı) öden 

Bağlı Cetveller 

MADDE 2. — Katma Bütçe Kanununa ekli ödenek dağılımına ilişkin (A) cetveli ile her 
R işaretli cetveller belirtilmektedir. 

İKİNCİ KISIM 

İdarelere İlişkin özel Hükümler 

Tarım Reformu Uygulaması ile İlgili Davaların Takibi 

MADDE 3. — Toprak ve Taran Reformu uygulaması ile ilgili davaların, gerektiğinde H 
lebileceğine dair hüküm yer almaktadır. 

Özel Ödeneklere İlişkin İşlemler 

MADDE 4. — Maddenin (a) fıkrasında, Karayolları, Köy Hizmetleri ve Devlet Su İşer 
bütçeli kuruluşlar hariç, diğer kamu kurum ve kuruluşlan ile özel ve tüzelkişilerden gelecek 
göre ve bedeli karşılığında yerine getirmelerine yetki verilmekte ve adı geçen İdarelere bu 
işlemleri hüküm altına alınmaktadır. 
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Madde ile ayrıca, 11.2.1950 tarih ve 5539 sayılı Kanun gereğince geçişi ücretli yol, köprü v 
mahiyetteki tesislerin yapım, bakım, onarım ve işletilmesinde kullanılmak üzere, Maliye ve G 
Müdürlüğü bütçesinin (B) işaretli cetvelinde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan (A) i 
nek kaydedileceği hükme bağlanmaktadır. 

Keza, yukarıda belirtilen özel tertiplerdeki ödeneklerden harcanamayan kısımlarının devren 
kin diğer düzenlemelere yer verilmektedir. 

Maddenin (b) fıkrasında ise, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen içme suyu tes 
ler taksitlerinin ilgili belediyelerce zamanında ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitlerin 2.2 
belediyelere ayrılan paylardan İller Bankası Genel Müdürlüğünce kesilerek, Devlet Su îşle 
yer almaktadır. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Bütçesinden Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Bütçesine 

MADDE 5. — İlgili Kanunu gereğince, her çeşit spor saha ve tesisleri yapmak üzere Gen 
yer alan projelerden bu idarece yapılabilecek işler dışında kalanlara ait ödenekleri Bayındırlık 
sarf edilmeyen kısımlarını gelecek yıl bütçesine devretmeye Maliye ve Gümrük Bakam yetkili k 

Futbol Müsabakaları Müşterek Bahis Hâsılatından Sağlanacak Gelirler 

MADDE 6. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait (B) işaretli cetvelin ilgili tertibi 
Bahis Hâsılatından Elde Edüecek Geir tertibinden elde edilen gelir fazlalarım ödenek kayde 
edilmeyen kısmını gelecek yıl bütçesinin ilgili tertibine devren gelir ve ödenek kaydetmeye M 
tadır. 

Telsiz Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler 

MADDE 7. — Telsiz Genel Müdürlüğü (B) cetvelinin «Ücret Gelirleri» tertibinden sağla 
ile ilişkisi kurulmak suretiyle, bu idarenin çeşitli hizmetlerinde kullanılmak üzere, adı geçen 
ödenek kaydına ve bu ödeneklerden yıl içinde sarf edilmeyen miktarının ertesi yıl bütçesine 
ve Gümrük Bakanını yetkili kılan hükme yer verilmektedir. 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler 
MADDE 8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (B) ce-tvelinde meydana geleb 

Programına alınacak projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere, özel gelir ve ödenek 
yıla devri konusundaki bütçedeştirme hükümlerine yer verilmektedir. 

Yükseköğretim Kurumları ile İlgili Hükümler 
MADDE 9. — Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinin «420 — Öğrencilerin Beslenme, K 

leri» tertibinde yer alan ödeneklerin, bu amaçla kullanılmağını feminen, üniversite adına millî 
lacağı ve bu hesabın sarf, muhasebe ve denetiminin Döner Sermaye Mevzuatına göre yürütül 

Madde ile ayrıca, bu Kurumlar bütçelerinin (B) işaretli cetvellerinde yer alan «Yükseköğ 
lerine Öğrenci Katkısı» ile «Öğrenci Sosyal Tesis ve Faaliyetlerinden Elde Edilecek Gelirler» k 
cak gelir fazlalarının bütçeleştirilmesine ilişkin hükümlere yer verilmektedir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler 
MADDE 10. — Madde ile Vakıflar Genel Müdürlüğü cari yıl bütçesinin (B) işaretli cetv 

nın, bu Genel Müdürlüğün oari hizmetlerinde ve 1991 Yılı Program Kararnamesi hükümlerine 
tirme işlemlerinin yapılmasında Maliye ve Gümrük Bakanı yetkili kılınmaktadır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Diğer Hükümler 

Genel Bütçe Kanununun Uygulanacağı 
MADDE 11. — Bu Kanunda yer alan hükümler dışında, Genel Bütçe Kanununda yer ala 

kında da uygulanacağı bdirtilmektedir. 

Yürürlük 
MADDE 12. — Bu Kanunun 1.1.1991 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir. 

Yürütme 
MADDE 13. — Katma Bütçeli idarelerle ilgili hükümlerin, kuruluşların idarî bağlılıklar 

Bakanı veya Maliye ve Gümrük Bakam ile îdarenin bağlı bulunduğu Bakanca birlikte yürü 





Katma Bütçeli idar 
1991 Malî Yılı Bütçe Kanu 





HÜKÜMETİN TEKLİF* 

KATMA BÜTÇELİ İDARELER 
1991 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Ödenekler, Öz Gelirler, Hazine Yardımı 

MADDE 1. — a) Katma Bütçeli İdarelerin 1991 yılında ya
pacakları hizmetler için (16 397 828 000 000) lira ödenek verilmiştir. 

b) Katma bütçeli idarelerin 1991 yılı gelirleri (770 000 000 000) 
lirası öz gelir, (12 434 437 000 000) lirası Hazine yardımı, 
<3 193 391 000 000) lirası yükseköğretim kurumlarının cari hizmet 
giderlerine yapılacak devlet katkısı olmak üzere topam 
(16 397 828 000 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

Bağlı Cetveller 

MADDE 2. — Kataıa Bütçeli idarelerin, 
1. ödenek dağılımı (A) işaretli, 
2. Gelirleri, her bir idarenin bütçesine ekli (B) işaretli, 
3. 'Özel hükümlerine göre 1991 yılında tarh, tahakkuk ve tah

siline devam olunacak gelir çeşitlerinin dayandığı hükümler, her bir 
idarenin bütçesine ekli (C) işaretli, 

4. Gelecek yıllara geçici yüklenmölere girişmeye yetki veren 
Kanunlar, her bir idarenin bütçesine ekli (G) işaretli, 

5. Harcamalara ilişkin 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 
lirası öz gelir, (12 
(3.193.391.000.000) liras 
giderlerine yapılacak 
(16.800.028.000.000) lira 

Bağlı Cetveller 

MADDE 2. — Ta 



(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 davalan bu Genel 
Müdürlük adına gerektiğinde Hazine avukatları tarafından da ta
kip edilir. 

Özel Ödeneklere İlişkin İşlemler 

MADDE 4. — a) Karayolları, Köy Hizmetleri ve Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlükleri; Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar ha
riç diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişilerden 
vaki olacak hizmet taleplerini kendi imkânları nispetinde, yapılacak 
anlaşmalar esasları dahilinde ve bedeli mukabilinde yerine getirmeye 
yetkilidirler. Bu amaçla yatırılacak paralar, bir taraftan adı geçen ku
ruluşlar bütçelerinin (B) işaretli cetveline gelir, diğer taraftan (A) işa
retli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Ayrıca, 11.2.1950 tarih 
ve 5539 sayılı Kanunun 1737 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesi 
gereğince, geçici ücretli olan yol, köprü ve tünellerden elde edilen 
her çeşit gelirleri de aynı mahiyetteki yol, köprü ve tünellerin yapım, 
bakım, onarım ve işletmesinde kullanılmak üzere, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca bir taraftan Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinin 
<B) işaretli cetvelinde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan 
(A) işaretli cetvelde açılacak ilgili tertibe ödenek kaydolunur. 

(Plan ve Bütçe 
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MADDE 3. — Ta 
miştir. 

Özel Ödeneklere İl 

MADDE 4. — Ta 
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Bu özel tertiplerdeki ödeneklerden önceki yılda harcanmayan 
kısımları cari yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Ma
liye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

İşin gerektirdiği hallerde gelir ve ödeneJk kaydı işlemini bekle
meksizin (A) işaretli cetvelin ilgili proje ödeneklerinden gerekli har
cama yapılabilir. 

Yapılan harcama tutarı kadar ödeneği, özel tertipten, önceden 
harcama yapılan tertibe aktarmaya Maliye ve Gümrük Baknı yet
kilidir. 

(b) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 3.7.1968 tarih 
olarak kendi usullerine göre borçlandırılan bedeller taksitlerinin ilgili 
olarak kendi usullerine göre borçlandırılan bedeller taksitlerininilgili 
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 Mü
dürlüğüne ödenir. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Bütçesinden Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı Bütçesine Yapılacak Aktarmalar 

MADDE 5. — 29.4.1959 tarih ve 7258 sayılı Kanunun 4 ün
cü maddesi gereğince her çeşit spor, saha ve tesisleri vücuda getir
mek amacı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin (A) 
işaretli cetvelinde yer alan projelerin Gençlik ve Spor Genel Müdür
lüğünce 21.5.1986 tarih ve 3289 sayılı Kanun hükümleri uyarınca 
yapılabilecek işler dışında kalanlara ait ödenekleri, Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığına aynı amaçla aktarmaya Maliye ve Gümrük Baka-

(Plan ve Bütçe 
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nı yetkilidir. Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilemeyen kısımlar, 
projenin ikmali için müteakip yıl bütçesine devredilebilir. 

Futbol Müsabakaları Müşterek Bahis Hâsılatından Sağlanacak 
Gelirler 

MADDE 6. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait (B) 
işaretli cetvelin «Futbol Müsabakaları Müşterek Bahis Hâsılatından 
Elde Edilecek Gelir» tertibinde kayıtlı kaynaktan sağlanacak gelir 
fazlalarını sportif hizmetler ve spor tesislerinin yapım, bakım ve bü
yük onarımlarında kullanılmak üzere Gençlik ve Spor Genel Müdür
lüğü bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan açılacak özel terti
be ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerin sarf edilemeyen kısmı ertesi yıl bütçesinin ilgili 
tertibine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

Telsiz Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler 

MADDE 7. — Telsiz Genel Müdürlüğüne ait (B) işaretli cetve
lin 5.4.1983 tarih ve 2813 sayılı Kanunun 28.5.1986 tarih ve 3293 
sayılı Kanunla değişik 27 nci maddesi gereğince sağlanan gelirlerden 
oluşan «ücret Gelirleri» tertibinde kayıtlı kaynaktan sağlanacak ge
lir fazlalarını «1991 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu 
ve İzlenmesine Dair Karar» hükümlerine göre, 1991 yılı programı 
ile ilişkisi kurulmak suretiyle, 2813 saydı Telsiz Kanununda yer alan 
telsiz hizmetleri ile 3293 sayılı Kanunla Genel Müdürlüğe vesilen 
Millî Monitoring faaliyet ve hizmetlerinin yürütülmesi, Taşra Telsiz 
Bölge Müdürlüklerinin kurulması için gerekli bina, arazi, makine ve 
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teçhizatın yapımı, satın alınması, bunların bakim, onarım ve geliş
tirilmesi, kamulaştırma giderlerinin karşdanması, diğer taraftan (Per
sonel giderleri hariç) kira, bakım ve onarım gibi hizmet alımları ile 
demirbaş giderleri için cari harcamalarda kullanılmak üzere, Telsiz 
Gendi Müdürlüğü bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan açı
lacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı 
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 iş
lemler 

MADDE 8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Büt
çesinin «B» işaretli cetvelinde yıl içinde meydana gelebilecek gölir 
fazlalarını «1991 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 
İzlenmesine Dair Karar» hükümlerine göre 1991 yılında yatırım prog
ramına alınacak projeleri gerçekleştirmek üzere anılan Genel Mü
dürlük bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan açılacak özel 
tertibe ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerin yılı içinde sarf edilemeyen kısımları ertesi yıl 
bütçesinin ilgili tertibine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

Yükseköğretim Kurumları ile İlgili Hükümler 
MADDE 9. — Yükseköğretim kurumlan bütçelerinin «420 — 

Öğrencilerin Beslenme, Kültürel, Sportif ve Diğer Sosyal Faaliyetleri» 
tertibinde yer alan ödenekler, bu amaçla kullanılmak üzere üniversi
te adına millî bankalardan birinde açılacak hesaba yatırılır. 

(Plan ve Bütçe K 
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Bu hesabın sarfı, muhasebesi ve denetimi döner sermaye mev
zuatına göre yürütülür. 

Yükseköğretim kurumları bütçelerinin (B) işaretli cetvellerinde 
yer alan «Yükseköğretim Kurumlarının Cari Hizmet Maliyetlerine 
Öğrenci Katkısı» ile «öğrenci Sosyal Tesis ve Faaliyetlerinden Elde 
Edilen Gelirler» kesimlerinde kayıtlı kaynaklardan sağlanan gelir faz
lalarını, yıl sonunda yükseköğretim kurumları bütçelerine bir yandan 
gelir, diğer yandan (A) işaretli cetvellerinde yer alan «420 — Öğren
cilerin Beslenme, Kültürel, Sportif ve Diğer Sosyal Faaliyetleri» 
tertibine ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 
Bu ödeneklerin yılı -içinde harcanmayan kısmı ertesi yü bütçesine 
devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler 

MADDE 10. — Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin (B) işaret
li cetvelinde yıl içinde meydana gelebilecek gelir fazlalarını bu Ge
nel Müdürlüğün cari hizmetlerinde ve «1991 Yılı Programının Uy
gulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar» hükümlerine 
göre yatırım hizmetlerinde, personel ve yolluk giderlerinde; hizmet, 
tüketim malları ve malzeme alımlarında, demirbaş giderleri ile diğer 
ödemelerinde kullanılmak üzere, bir yandan özel gelir, diğer yandan 
açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı 
yetjkilidir. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
Diğer Hükümler 

Genel Bütçe Kanununun Uygulanması 

MİAIDDE 1-1. — Bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak 
üzere, Genel Bütçe Kanunu hükümleri katma bütçeli idareler hak
kında da uygulanır. 

Yürürlük 
MADDE 12. — Bu Kanun 1.1.1991 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 13. — Bu Kanunun; 

a) Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdür
lüğü ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Mü
dürlüğü ile ilgili hükümlerini Başlbakan ve Maliye ve Gümrük Bakanı, 

b) Yükseköğretim Kurulu ve Üniversiteler ile ilgili hüküm
lerini Maliye ve Gümrük ve Millî Eğitim Bakanları, 

c) Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Gümrük ve Bayındırlık ve 
İskân Bakanları, 

d) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile ilgili hüküm
lerini Maliye ve Gümrük ve Sağlık Bakanları, 

e) Orman Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Mü
dürlüğü ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini 
Maliye ve Gümrük ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanları, 
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f) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü fle ilgili hükümlerini Maliye 
ve Gümrük ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanları, 

g) Telsiz Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve 
Gümrük ve Ulaştırma Bakanları, 

Yürütür. 
Başbakan 

Y. Akbulut 
•Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Devlet Bakanı 
G. Taner 

Devlet Bakam 
V. Dinçerler 

Devlet Bakam 
E. Konukmdn 
Devlet Bakam 

K. Akkaya 
- Millî Savunma Bakam 

/. S. Giray 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

A. Kahveci 
Sağlık Bakanı 

H. Şıvgın 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Rakam 

/. Aykut 
Turizm Bakam 

/. Aküzüm 
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A — C E T V E L İ 

K U R U L U Ş L A R Müyon TL. 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Sosyal Hizmetler ve 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 

39.228 
121.122 
230.356 

2.757.586 
4.389.115 

31.904 
452.839 

3.360.031 
10.867 

293.199 
15.587 

143.624 
328.585 
191.331 
327.470 
226.159 
497.522 
207.588 
92.251 

158.420 
68.075 
48.120 

241.747 
181.718 
82.621 

156.890 
202.331 
127.700 
91.814 
94.233 
93.510 

164.259 
96.750 

122.540 
199.865 
210.174 
93.550 

135.440 
58.070 
53.637 

T O P L A M : 16.397.828 
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T. B. M. M. (S. Sayısı: 493) 

1989 Malî Yılı Katma Bütçeli idarelerin Kesinhesaplarına Ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay 
Başkanlığı Tezkeresi ile 1989 Malî Yılı Katma Bütçeli İdare
ler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (1/733, 3/1399) 

Sayıştay Başkanlığı 12.10.1990 
Sayı: 322536/1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kalma Bütçeli İdarelerin 1989 bütçe yılı Kesinhesap Kanun Tasarısına ait genel uygunluk 
bildiriminin ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Sayıştay Başkan V. 
Behiç Erdem 

GENEL UYGUNLUK BİLDİRtMİ 

Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri uyarınca bir nüshası Sayıştaya gön
derilen katma bütçeli idaralerin 1989 yılı kesinhesapları Sayıştayca sayman hesaplarıyla (idare 
hesabı cetvelleri) karşılaştırılmışım 

1. Kesinhesap Kanunu Tasarısının 4'üncü maddesinde ve aşağıda belirtilen idarelerin ta
sarıya ekli gider cetvellerinde toplam olarak 85 150 721 554 Lira ödenek dışı gider yazıldığı 
görülmüştür. 

Sayıştayca da, anılan idarelerin 1989 yılında, müfredatı aşağıda gösterildiği üzere aynı tu
tarda ödenek dışı gideri bulunduğu saptanmıştır. 

Kesinhesap Kanunu Tasarısının 4 üncü maddesi ile ödenek dışı gider için tamamlayıcı ödenek 
istenilmiştir. 

ÖDENEK DIŞI GİDER 

Dairesi Tertibi Miktarı 

Çevre Genel Müdürlüğü 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

Orman Genel Müdürlüğü 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

101.01.1.001.100 
101.02.1.001.100 
111.01.1.0.01.100 
111.01.1.001.100 
111.01.2.001.100 
111.01.1.001.100 
111.02.1.001.100 
111.03.2.001.100 

28 724 969 
102 251 535 
203 164 811 

2 191 266 222 
2 928 651 396 
1 032 027 108 

22 058 499 499 
32 464 914 738 
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Dairesi 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğü 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Yıldız Üniversitesi 

Mimar Sinan Üniversitesi 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Trakya Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 

Erciyes Üniversitesi 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 

Tertibi 

111.04.2.001.100 
111..05.2001.100 
111.06.2.001.100 

111.01.1.001.200 
111.02.1.001.200 
111.02.1.001.500 
111.03.1.001.400 
101.02.1.001.100 
104.01.1.002.100 
104.01.1.007.100 
104.02.1.001.100 
104.04.1.001.100 
105.01.1.002.100 
111.02.1.001.100 
111.02,1.011.100 
111.10.1.001.100 
111.10.1.011.100 
111.11.1.001.100 
111.11.1.011.100 

113.09.1.001.100 
113.09.1.011.100 
113.12.1.011.100 
111.10.1.011.100 
111.11.1.011.100 

104.01.1.001.100 
111.10.1.011.100 
113.10.1.011.100 

104.01.1.007.100 
104.02.1.005.100 
104.02.1.016.100 
111.13.1.001.100 
111.13.1.011.100 
112.01.1.001.100 
112.01.1.011.100 

111.15.1.011.100 

104.01.1.001.100 
104.02.1.016.100 

111.11.1.011.100 
112.01.1.011.100 

104.03.1.001.100 
111.11.1.011.100 

Miktarı 

11 145 791 001 
8 607 228 480 

534 094 396 

1 619 305 
28 541 834 
18 829 910 
31 948 024 
111 298 371 

4 362 439 
14 903 076 
35 416 495 
37 949 831 
15 038 115 
7 610 923 

32 314 836 
5 203 798 
58 308 080 
57 554 990 
183 363 544 
4 030 157 
27 772 958 
16 158 674 
20 885 718 

419 729 715 
38 092 984 
20 680 407 
69 873 098 

5 948 799 
252 797 756 
179 072 434 

2 256 158 
702 391 326 

2 094 165 
28 799 745 
122 311 978 
67 728 617 
92 118 799 
11 122 146 

109 055 308 
650 952 

107 571 545 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 493) 
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Dairesi Tertibi Miktarı 

Dicle Üniversitesi 104.01.1.003.100 38 557 610 
104.02.1.006.100 21 620 335 
104.02.1.017.100 1 324 438 
111.13.1.011.100 9 090 532 
111.15.1.002.100 8 251 975 
111.15.1.011.100 11 601 562 
112.01.1.001.100 15 095 691 
112.01.1.002.100 32 327 239 
112.01.1.002.200 346 703 
112.01.1.011.100 247 526 872 
112.04.1.001.100 21 046 550 
112.04.1.011.100 20 819 882 
113.03.1.011.100 1 374 376 
113.12.1.001.100 6 425 681 
113.12.1.002.100 55 054 918 
113.12.1.011.100 86 399 484 

Gaziantep Üniversitesi 104.02.1.016.100 55 883 183 
104.02.1.017.100 129 054 166 
111.11.1.011.100 128 164 362 
112.01.1.011.100 18 734 830 

TOPLAM 85 150 721 554 

2. 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 118 inci maddesi hükmü delaletiyle aynı 
Kanunun 103 üncü maddesi hükmü uyarınca düzenlenmesi gereken gider izahnamelerinin, özel
likle program bütçe sisteminin uygulanmasına geçildiği 1973 yılından başlayarak, bütçe gerek-
çelerindeki şekil ve esaslara mütenazır ve ayrıntılı olarak hizmetin önemini, gelişimini ve he
deflerini, hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını, ulaşılamamışsa bunun nedenlerini ve ödeneklerin 
kullanımını gösterecek biçimde hazırlanması gerektiği halde, aşağıda belirtilen dairelere ait gi
der izahnameleri, hizmetlerin ne derece gerçekleştiği hakkında herhangi bir bilgi içermemekte, 
iptal edilme oranı yüksek bulunan ödeneklerin iptal nedenleri hakkında açıklama ihtiva etme
mektedir. 

Bu nedenle, söz konusu dairelere ait gider izahnameleri aşağıda gösterilen tertipler itiba
riyle yetersiz bulunmuştur. 

Gider izahnamesi yetersiz olan daireler: 

A) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü: İptal edilen 
Program ödenek Gider ödenek % 

111.01.2.001.600 442 500 000 309 750 000 132 750 000 30.00 
111.01.2.009.600 221 250 000 — 221 250 000 100.00 
111.01.2.010.600 704 460 000 344 286 250 360 173 750 51.13 
111.01.2.011.600 221 250 000 — 221 250 000 100.00' 
111.01.2.012.700 668 175 000 467 722 000 200 453 000 30.00 
111.01.3.601.900 1 327 500 000 663 750 000 663 750 000 50.00 
111.01.3.602.900 1 770 000 000 885 000 000 885 000 000 50.00 
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B) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü: 

Program ödenek Gider 

111.02,3.601.900 2 212 500 000 

C) Petrol işleri Genel Müdürlüğü 

111.01.2.001.600 
111.01.2.002.200 
111.01.2.003.600 
111.01.2.004.300 
111.01.2.004.600 

523 920 000 
8 850 000 

69 030 000 
13 275 000 
66 375 000 

567 058 127 

39 646 380 

D) Telsiz Genel Müdürlüğü 
101.02.2.001.300 151 335 000 
101.02.2.008.600 200 560 000 
101.02.2.012.600 777 915 000 
101.02.2.013.600 242 490 000 
101.02.3.601.900 885 000 000 

E) Hacettepe Üniversitesi 
101.02.3.601.900 128 325 000 
111.12.2.004.700 354 000 000 
112.05.2.002.700 354 000 000 
113.10.2.003.700 354 000 000 

F) İstanbul Üniversitesi 
101.02.2.005.700 17 700 00.0 
104.01.2.004.600 354 000 000 

G) Yıldız Üniversitesi 
101.02.2.001.300 39 825 000 

5 456 660 
59 231 276 
67 586 649 
44 804 733 

101.02.2.010.700 
101.02.2.011.700 
101.02.3.601.900 
105.01.2.001.300 

442 500 000 
265 500 000 
177 000 000 
39 825 000 

H) Ege Üniversitesi 
101.02.2.044.600 2 709 870 000 

I) Trakya Üniversitesi 
101.01.2.001.700 
101.02.2.002.700 
101.02.2.005.700 
101.02.2.006.700 

442 500 000 
88 500 000 

708 000 000 
177 000 000 

305 199 928 
185 662 424 
71 345 000 

— 

248 660 010 
(Akreditif 

(tptal 

144 466 912 
4 993 181 

— 
52 456 147 

tptal edilen 
ödenek m 
1 645 441 873 74.37 

484 273 620 92.43 
8 850 000 100.00 

69 030 000 100.00 
13 275 000 100.00 
66 375 000 100.00 

145 878 340 96.39 
141 328 724 70.47 
710 328 351 91.31 
197 685 267 81.52 
885 000 000 100.00 

— 
137 317 073 
105 111 757 
28 436 000 

7 961 960 
204 918 670 

128 325 000 
216 682 927 
248 888 243 
325 564 000 

9 738 040 
149 081 330 

100.00 
61.21 
70.31 
91.97 

55.00 
42.11 

39 825 000 100.00 
137 300 072 31.03 
79 837 576 30.07 

105 655 000 59.69 
39 825 000 100.00 

2 461 209 990 90.82 
1 169 700 000) 43.16 
1 291 509 990) 47.66 

298 033 088 67.33 
83 506 819 94.35 

708 000 000 100.00 
124 543 853 70.36 
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J) Uludağ Üniversitesi: 

Program ödenek Gider 
İptal edilen 

ödenek % 

101.02.2.027.700 
101.02.2.028.700 
101.02.2.029.700 

354 000 000 
354 000 000 

30 975 000 

K) Erciyes Üniversitesi: 
101.02.2.001.700 
101.02.2.308.700 
101.02.2.015.700 
101.02.2.016.700 
101.02.2.323.700 

1 327 500 000 
708 000 000 
442 500 000 
486 750 000 
516 000 000 

527 387 275 
190 002 243 
309 749 831 

3 191 430 
204 711 662. 

354 000 000 100.00 
354 000 000 100.00 

30 975 000 100.00 

800 112 725 60.27 
517 997 757 73.16 
132 750 169 30.00 
483 558 570 99.34 
311 288 338 60.33 

3. 832 sayılı Sayıştay Kanununun 83'üncü maddesi hükmü uyarınca katma bütçeli ida
relerin kesinhesaplarına eklenen Sayıştay ilamlarının yerine getirilme oranını gösteren cetvel
lerde, muhtelif yıllara ait hesap ve işlemlerin yargılanması sonucunda verilen kararlar uyarınca 
düzenlenen ilamlara dayalı borç tutarları, bu borçlardan tahsil ve terkin edilenler ile ertesi yıla 
devreden miktarlar, ayrıca borç miktarlarına göre tahsilat oranları aşağıdaki tabloda gösteril
diği gibidir. 

Tahsilat 
Dairesi Borç tutarı Silme-düşme Tahsilat Kalan Oranı % 

Tarım Reformu Genel Müd. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Çevre Genel Müdürlüğü 
Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü 
Karayolları Genel Müd. 
Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık 
Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Köy Hizmetleri Genel Müd. 
Petrol İşleri Genel Müd. 
Sosyal Hizmetler ve Ç.E.K. 
Genel Müdürlüğü 
Telsiz Genel Müdürlüğü 
Yüksek öğretim Kurulu 
Ankara Üniversitesi 
Orta Doğu Teknik Üniversi
tesi 
Hacettepe Üniversitesi 

Kesinleşen ilamı yoktur. 
345 453 — 

Kesinleşen ilamı yoktur. 

Kesinleşen ilamı yoktur 
220 335 166 

40 671 681 

23 727 849 
437 008 555 

35 322 966 

2 399 159 

11 214 388 

— 
422 644 340 

1 042 075 
Kesinleşen ilamı yoktur. 

1 060 925 • — 
Kesinleşen ilamı yoktur. 
Kesinleşen ilamı yoktur. 
82 606 501 — 

Kesinleşen ilamı yoktur. 
2 453 925 — 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

127 746 

17 244 842 

26 946 185 

23 727 849 
6 269 668 
7 414 060 

— 

25 467 100 

2 358 458 

(S. Sayısı: 493) 

217 707 

200 691 165 

2 511 108 

— 
8 094 547 

26 866 831 

1 060 925 

57 139 401 

95 467 

36.98 

7.91 

91.47 

100.00 
43.65 
21.63 

0.00 

30.83 

96.11 
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Dairesi 

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 Ünivertçsi 
Karadeniz Tek. Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
İnönü Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 
Dicle Üniversitesi 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Gaziantep Üniversitesi 

Borç tutarı Silme-düşme 

Kesinleşen ilamı yoktur. 
38 332 438 20 596 066 
19 417 701 51 704 
6 281 970 126 595 
2 442 381 -

Kesinleşen ilamı yoktur. 
Kesinleşen ilamı yoktur. 
31 487 960 -
Kesinleşen ilamı yoktur. 
9 053 620 -

30 860 973 3 829 828 
12 213 469 -
1 690 509 -
1 820 336 — 

Kesinleşen ilamı yoktur. 
3 847 731 -

40 668 857 8 159 508 
Kesinleşen ilamı yoktur. 
6 928 635 -

29 728 696 -
Kesinleşen ilamı yoktur. 
9 733 047 789 788 

70 453 833 24 181 309 
Kesinleşen ilamı yoktur. 
Kesinleşen ilamı yoktur. 

Tahsilat 

8 271 296 
1 058 492 
6 155 375 
2 442 381 

31 187 493 

6 070 114 
23 172 454 
8 133 874 
1 690 509 
1 620 460 

3 360 537 
21 555 428 

6 928 635 
9 345 419 

8 943 259 
17 225 024 

Kalan 

9 465 076 
18 307 505 

— 
— 

300 467 

2 983 506 
3 858 691 
4 079 595 

— 
199 876 

487 194 
10 953 921 

— 
20 383 277 

— 
29 047 500 

Tahsilat 
Oranı % 

46.63 
5.47 

100.00 
100.00 

99.05 

67.05 
85.73 
66.60 

100.00 
89.02 

87.34 
66.31 

100.00 
31.44 

100.00 
37.22 

4. Yukarıdaki maddelerde yazılı açıklamaların gözönünde bulundurulması suretiyle kesinhesaplar-
da gösterilen rakamların kabulünün uygun olacağı arz olunur. 8.10.1990 

Servet Şamlıoğlu 
Birinci Başkan 

(Sıhhî izinli) 

ilhan Gener 
1. D. Başkanı 

A. Mithat Testereci 
Üye 

(6. D. Başkan V.) 

A. Il/ıan Oğuz 
Üye 

Behiç Erdem 
3. D. Başkanı 

Yasar Aydın 
8. D. Başkanı 

Mesut Tozan 
Üye 

(7. D. Başkan V.) 

Sezai Ekinci 
Üye 

Fahri Yılmaz 
5. D. Başkanı 

Servet Koksal 
Üye 

4. D. Başkan V. 

Fikret Uludamar 
Üye 

(Bulunamadı) 

Oktay Gökdeniz 
Üye 
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Fikri Çözgener 
Üye 

(2. D. Başkan V.) 

Osman Büyükyûmaz 
Üye 

Ertan Dalgıç 
Üye 

H. Kaya Urgan 
Üye 

Necdet Güvenç 
Üye 

Selahatlin Güntaç 
Üye 

H. İbrahim Başaran 
Üye 

t. Hakkı Kaya 
Üye 

(tzinli) 

Hasan Fidan 
Üye 

Cevdet Kıraç 
Üye 

Haşim Kılıç 
Üye 

Ahmet Kartal 
Üye 

(tzinli) 
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Doğan Ulusoy 

Üye 

Ozcan Soygun 
Üye 

Turlıan Kartal 
Üye 

Emin Ulaş 
Üye 

Yaşar Özbek 
Üye 

Mehmet Aydoğdu 
Üye 

Cavit özkahraman 
Üye 

(imzada bulunamadı) 

M. Eren Şenocak 
Üye 

Şemsettin Azizoğlu 
Üye 

Afcajfr Pekçevik 
Üye 

Ahmet Mescioğlu 
Üye 

Abdurrahman Serdar 
Üye 

Mehmet Olgun 
Üye 

Tuioy Demirkan 
Üye 

.dia/" Gökalpay 
Üye 

0. 25?£ı 72H.H 
Üye 

Ö. Fara* ÇW/ÎO« 
Üye 

Mustafa Akyüz 
Üye 

Necdet Kesmez 
Üye 

(Bulunamadı) 

i / . Hüseyin Türkmen 
Üye 

Cengiz Alpay 
Üye 

Mehmet Sarıtaş 
Üye 

Osman Akman 
Üye 

Raif Turgut 
Savcı 

(imzada bulunamadı) 
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TC 
Başbakanlık 27.7.1990 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K.K. Gn. Md. 07/101-58/04230 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
23.7.1990 tarihinde kararlaştırılan "1989 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı" ile eki cetveller ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

Başbakan 

1989 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİNHESAP KANUN TASARISI 
GEREKÇESt 

I. — SUNUŞ: 
Muhasebe-i Umumiye Kanununun 101 inci maddesi uyarınca hazırlanan 1989 Malî Yılı 

Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasarısı Anayasada belirtilen süre içinde T.B.M.M. 
Meclisi ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuştur. 

II. — ÖDENEK DURUMU: 
1989 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere; 41 adet Katma 

Bütçeli İdarelere toplam (5 081 084 000 000) liralık Ödenek verilmiş, bu tutar yılı içinde yapılan 
değişikliklerle (7 208 785 549 358) liraya ulaşmış Olup ayrıntısı gösterilmiştir. 
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Açıklama 

Bütçe Kanunu ile verilen 
1050 S.K./48 madde gereğince 
1050 S.K./59 madde gereğince 
1050 S.K./83 madde gereğince 
Maliye ve Gümrük Bak. ver.yetki uy. 
Aktarma ile Ek. (+) 
Aktarma ile düşülen (—) 
özel Kan. uyarınca eklenen (+) 
özel Kan. uyarınca düşülen (—) 
Bütçe Kanununun 5 inci Mad. gereğince 
% 11.5 Kesintiler (—) 

ÖZET ÖDENEK ÇİZELGESİ 
Ödenek türü (I) ödenek Türü (2) 

TOPLAM 

1 427 243 000 000 
5 443 970 025 

5 000000 
1 848 910 758 

776 876 334 116 
72 637 377 585 
33 311 765 883 
21 920 613 584 

39 850 605 000 

2 232 812 835 185 

3 415 945 000 000 

83 340 838 317 
663 188 759 154 
249 019 710 211 
272 368 511 073 
900 035 138 243 

9 090 938 468 

391 810 175 000 

4 638 259 831 384 

III. — Yukarıda da belirtildiği üzere, yılı içinde verilen (7 208 785 549 358) liralık (ödenek) h 
liralık gider gerçekleştirilmiş ve bu sonuç (ödenek) harcama yetkisinin % 92.57 sinin kullanıldığın 

Ayrıntıları ilgili cetvellerde belirtilen harcamaların özeti aşağıda gösterilmiştir. 

Açıklama Cari (I) Yatırım (2) 

Bütçe gideri (Normal) 
Özel Kanunlar uy. gid. 

2 202 717 814 487 
1 802 891 453 

3 378 155 880 375 
778 666 037 756 

TOPLAM 2 204 520 705 940 4 156 821 918 131 

Yukandaki çizelgede belirtildiği gibi yılı içinde (2 204 520 705 940) lirası cari (4 156 821 918 131) 
teşkili ve transfer ödenek türlerinden olmak üzere toplam (6 673 782 017 885) liralık gider gerçekl 



H 

S 

IV. — GELİRLER: 
Katma Bütçeli Kuruluşların 1989 Bütçe Yılı Gelirleri (B) işaretli cetvelde ayrıntılı olarak göster 

miştir. 

A) GELİR TAHMİN VE TAHAKKUKLARI: 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (3 040 000 000) lirası vergi (184 

000 000) lirası da özel gelir ve hazine yardımı olmak üzere, toplam (5 081 084 000 000) liralık g 
Bu tahmine karşılık; 
a) Vergi gelirlerinin yılı tahakkuku (21 767 345 275) lira olarak gerçekleşmiş, 
b) Vergi dışı normal gelirlerin yıl içinde gerçekleşen tahakkuk tutarı (297 642 749 762) liraya, 

liranın eklenmesi ile yılı tahakkuk toplamı (322 659 722 108) liraya, 
c) Özel gelir ve hazine yardımının yılı içinde gerçekleşen tahakkuk tutarı (5 586 463 227 586) 

797 327) liranın eklenmesi ile yılı tahakkuk toplamı (5 735 189 024 913) liraya, 
d) Özel Kanunlar uyarınca öngörülen hizmetlere harcanmak üzere yılı içinde tahsil edilen pa 

907 816 261) liraya ulaşmış, böylece (5 081 084 000 000) liralık tahmine karşılık yılı içinde (6 723 78 
yıldan devreden tahakkuk kalırı (173 742 769 673) liranın eklenmesi ile tahakkuk toplamı (6 897 

GELİR TAHAKKUK ÇİZELGESİ 
Geçen yıldan 

Açıklama 

Vergi gelirleri 
Vergi dışı normal gelirler 
Özel gelirler ve hazine yardımı 
Özel kanun gelirleri 

devredilen tahakkuk 

25 016 972 346 
148 725 797 327 

1989 yılı 

21 
297 

5 586 
817 

TOPLAM 173 742 769 673 6 723 



W) 

B) GELİR TAHSİLLERİ: 
1989 Yılı Bütçe Kanunu ile (5 081 084 000 000) lira olarak tahmin edilen katma bütçeli idareler g 

ve ayrıntıları (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (6 544 563 082 065) lira tahsil edilmiş ve ayrın 

Açıklama Tahsilat tu 

g. Vergi gelirleri 2 
5 Vergi dışı normal gelirler 28 
§ Özel gelirler ve hazine yardımı 5 42 
c Özel kanun gelirleri 8 

TOPLAM 6 54 
C) TAHSİLATIN TAHAKKUKA ORANI: 
Yukarıda belirtildiği üzere (6 897 523 908 557) liralık tahakkuka karşılık (6 544 563 082 065) 

olarak gerçekleştirilmiştir. Tahakkuk toplamından tahsil edilmeyen (352 960 826 492) liralık artık 199 
çizelgede gösterilmiştir. 

ERTESİ YILA DEVROLUNAN TAHAKKUKLAR 

Açıklama 1990 yılına devredile 

Vergi gelirleri 
Vergi dışı normal gelirleri 
özel gelirler ve hazine yardımı 3 

TOPLAM 



V. — BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI: 
A) GİDER GELİR DENGESİ: 
Tasarının 1 inci maddesinde açıklandığı üzere 1989 bütçe yılında (6 673 782 017 885) liralık 

tahsil edilmiş olup, 1989 yılı bütçesi (129 218 935 820) liralık gider fazlasıyla kapanmıştır. 

B) ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMALAR: 
1989 yılında zorunlu olarak yapılan ödenek üstü giderleri karşılamak amacıyla tasarın 

£• (85 150 721 554) liralık tamamlayıcı ödenek verilmesi öngörülmüştür. 
n 
g C) ERTESİ YILA DEVREDEN ÖDENEKLER: 
£ Kanunlar uyarınca, ertesi yıllara devredilmesi gereken (95 535 834 101) liralık ödeneğin iptal 

inci maddesi ile teklif edilmiştir. 
D) İPTAL EDİLEN ÖDENEKLER: 
1989 Bütçe yılında alınan ödeneklerden harcamalar karşılığı kullanılan ve ertesi yıllara devre 

618 418 926) liralık ödenek; tasarının 6 ncı maddesinde belirtildiği üzere iptal edilmiş, ayrıntısı (A 
gösterilmiştir. 

İPTAL EDİLEN Z DENEKLER 
Açıklama Ödenek türü (I) Ödenek Türü (2) 

Genel ödenek /, 232 812 835 185 4 638 259 831 384 
S? Genel gider 2 204 520 705 940 4 156 821 918 131 

H 

rr 

*< Kalan 28 292 129 245 481 437 913 253 
Özel kanun uyarınca; 
1990 yılına devrolunan 3 294 729 564 92 241 104 537 
Kalan 24 997 399 681 389 196 808 716 
ÖDENEK ÜSTÜ GİDER 
Karşılığı tam ödenek 29 473 233 852 55 677 487 702 
İptal edilen ödenek — 4 475 834 171 333 519 321 014 



— 13 — 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 28.11.1990 
Esas No.: 1/733, 3/1399 

Karar No.: 141 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 27.7.1990 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 12.8.1990 tarihinde Komisyonumuza 
havale edilen "1989 Mali Yılı Katma Bütçeli îdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı" ile Anaya
sanın 164 üncü maddesi gereğince Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan aynı yıla ilişkin "Genel 
Uygunluk Bildirimi" Komisyonumuzun 25.10.1990-27.11.1990 tarihleri arasında yapılan 10, 12, 
13, ...34 üncü birleşimlerinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve ilgili kuru
luşların, temsilcilerinin de katıldığı toplantılarda görüşülmüştür. 

Anayasanın 164 üncü maddesi hükmü gereği yeni yıl Bütçe Kanunu Tasarıları ile birlikte 
görüşmeye alınan "1989 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı"nda; 

Katma Bütçeli İdarelere toplam 5 081 084 000 000 liralık ödenek verildiği, bu tutarın yılı 
içinde yapılan değişikliklerle toplam 7 208 785 549 358 liraya ulaştığı,Yılı içinde verilen 7 208 
785 549 358 liralık ödenek yetkisine karşılık; 2 204 520 705 940 lirası cari, 4 156 021 918 131 
lirası yatırım, 312 439 393 814 lirası sermaye teşkili ve transfer olmak üzere toplam 
6 673 782 017 885 liralık gider yapıldığı, 

1989 yılında, Katma Bütçeli idarelerin gelirlerinin toplam 5 081 084 000 000 lira olarak 
tahminine karşılık; 340 989 617 474 lirası öz gelir, 817 907 816 261 lirası özel kanun gelirleri, 
5 385 665 648 330 lirası hazine yardımı olmak üzere toplam 6 544 563 082 065 lira olarak ger
çekleştiği, 

Giderler ile gelirler arasındaki farkı oluşturan 129 218 935 820 liranın gider fazlası meyda
na getirdiği, 

Zorunlu sebeplerle yapılan ödenek üstü giderleri karşılamak üzere toplam 85 150 721 554 
liralık ödeneğin tamamlayıcı ödenek olarak kabul edildiği, 

1989 yılı içinde harcanamayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen toplam 95 535 834 101 
liralık özel ödeneğin ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredildiği, 

Yılı içinde harcanamayan toplam 524 618 418 926 liralık ödeneğin iptal edildiği görülmüş
tür. 

Komisyonumuzda, Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan "Genel Uygunluk Bildirimi"nin rapor 
ve cetvelleri de dikkate alınarak, Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplan ayrı ayrı incelenmiş 
ve oylanmıştır. 

Tasarının 1, 2, 3, 4, 5, 6 ncı maddeleri ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 7 ve 8 inci 
maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Yusuf Bozkurt Ozal Hazım Kutay 

Malatya Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 493) 
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Sözcü 
Reşit Ülker 

tstanbul 
Mehmet Ali Bilici 

Adana 
Nüıat Tür/cer 

. Afyon 
Hilmi Ziya Postacı 

Aydın 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Sait Ekinci 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

ismail Şengün 
Denizli 

Togay Gcmalmaz 
Erzurum 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

Elem Cankurtaran 
tçel 

(Muhalefet şerhim eklidir.) 
Erol Güngör 

İzmir 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Ülkü Söykmezoğlu 
Kahramanmaraş 

Cemal Scymen 
Nevşehir 

(Muhalefet şerhim eklidir.) 
Mustafa Şahin 

Kayseri 
Ahcttin Kurt 

Kocaeli 
Ali Talip Ozdemir 

Konya 
Mahmul Özlürk 

Niğde 
Şakir Şeker 

Sivas 
Enis Tütüncü 

Tekirdağ 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Kâtip 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Mehmet Deliceoğlu 

Adıyaman 
Ömer Okan Çağlar 

Aydın 
A, Şamil Kazokoğlu 

Bolu 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Erdal Kalkan 
Edirne 

(Muhalefet şerhim eklidir.) 
Mehmet Kahraman 

Erzurum 
A. Aykon Doğan 

İsparta 
Ali Topuz 
tstanbul 

(Muhalefet şerhim eklidir.) 
Birgen Keleş 

tzmir 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Mahmut Almak 
Kars 

(Muhalifim.) 
Seyit Halil Ozsoy 

Kayseri 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Mustafa Dinck 
Konya 

Sümer Oral 
Manisa 

Birsel Sönmez 
Niğde 

Zeki Çeliker 
Siirt 

levfik Erlüzün 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 493) 
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1989 MALÎ YILI HAZİNE GENEL HESABI GENEL BÜTÇE VE KATMA BÜTÇELİ 
KURULUŞLAR KESİNHESABI 

KARŞIOY YAZISI 

1. Sayıştay'ın 1989 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminde de belirtildiği gibi "gider 
izahnamelerinin" Kesinhesap Kanun Tasarısında; 

a) Hizmetin önemini, 
b) Gelişimini, 
c) Hedeflerini, 
d) Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını, 
e) Ulaşılmamışsa bunun nedenlerini, 
f) Ve ödeneklerin kullanımını gösterecek biçimde yer alması gerekmektedir. Bu durum 

1050 sayılı Genel Muhasebe Kanununun amir hükmüdür. 

Buna karşın; Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına ait gider izahnameleri yapılmamıştır. İzahnameleri yapılan bakanlıklar da ise do
yurucu bilgiler yer almamaktadır. 

öte yandan Sayıştay Genel Uygunluk Bildiriminde de, denetimine giren bütün daire ve 
kurumların bütçelerine konulan ödeneklerin, bütçede gösterilen iş, hizmet ve ihtiyaçlara har
canıp harcanmadığı kapsamlı açıklanmamıştır. 

Katma bütçeli kuruluşlarda da gider izahnamesi yapılmamıştır. 
Bunların sonucunda; 
a) 1989 Malî Yılı Kesinhesabının sağlıklı ve doyurucu denetimini yapmak mümkün değildir. 
b) Başlangıç ödeneklerine göre hızla büyüyen bütçe açıklarının nedenleri, önlenip önle

nemeyeceği konularında bilgi edinilememektedir. 
c) tzahnameler sonucunda, bütçe gerekçesindeki şekil ve esaslara uygun ayrıntılı bilgiler 

elde edilememektedir. 
d) Yapılan hizmetlerin ne derece gerçekleştiği, sapma varsa nedenleri görülememektedir. 
e) Program bütçe sistemine uygun olarak, programların hangilerinin gerçekleştiği, han

gilerinin gerçekleşmediği ve nedenleri görülmemektedir. 

2. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sayıştay ve Cumhurbaşkanlığı bütçeleri Sayıştay tara
fından denetlenmediğinden, bu bütçeler konusunda Sayıştay Genel Uygunluk Bildiriminde açık
lamalar görülmemektedir. 1050 sayılı Kanunun 127 nci maddesi, Sayıştay Yasasının yürürlüğe 
girmesi ile geçersiz hale gelmiştir. Bu nedenle Sayıştay Yasasına göre, bu bütçelerin de Sayıştay 
denetiminden geçmesi gerekmektedir. Bu konuya ilişkin bir Anayasa Mahkemesi kararı oldu
ğu halde buna uyulmamıştır. 

3. Bütçe Yasasıyla (1989 Yılı) verilen yetkilere rağmen 1 204 866 490 355 lira ödenek üstü 
harcama yapılabilmiştir. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Bu ödenek üstü harcamanın 
karşılanması için tamamlayıcı ödenek islenmesi ödenek üstü harcamanın sorumluluğunu da 
kapatmaktadır. Oysa 1989 Bütçe Yasası ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin Hükümete verdiği 
yetki aşılmıştır. Bunun sorumluluğu olmalıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 493) 
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4. tç ve dış borçlar konusunda Kesinhesap Kanun Tasarısında ve Sayıştay Genel Uygun
luk Bildiriminde yer alan açıklamalar doyurucu ye güven verici değildir. 

Borçlanma ve avans sözleşmeleri ile Hazine bonoları hakkında yeterli açıklama yoktur. 
Bu Kesinhesap Kanun Tasarısıyla devletin iç ve dış borçları konusunda kapsamlı denetim yap
mak mümkün değildir. 

tç borçlarda Hazine Genel Hesabı ile Sayıştay Uygunluk Bildirimi arasında 4 728 747 000 000 
lira fark vardır. Hazine Genel Hesabında iç borçlar bu tutar kadar şişirilmiştir. Hazine Dış 
Ticaret Müsteşarlığı bunu kabul etmiştir. Ancak bu kadar yüksek bir rakam "maddî hata so
nucu geçen yıldan devreden borcun tabloda mükerrer yer almasından meydana gelmiştir" açık
lamasıyla geçiştirilemez. Bunun açıklaması yapılmalıdır; Hükümet borçlarını böyle mi tut
maktadır? 

5. Kesinhesap Kanun Tasarısının eki olmamasına rağmen, mal kesinhesabının da Kesin
hesap Kanun Tasarısının verilme süresi içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmesi gerek
mektedir. 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanununun 10S inci maddesine rağmen Mal Kesinhesa-
bı Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmemiştir. 

6. 31.12.1989 tarihine kadar kesinleşmiş ilamlarla, 7 924 483 003.- TL.'Iık tazmin hükmü 
verildiği halde, 3 444 191 612.- TL.'Iık bölümü (yüzde 43 oranında) silme ve düşme yoluyla 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca düşülmek sureliyle, çok geniş bir bağışlama yetkisi kullanıl
mıştır. Bu davranış, tazmin müessesesinin caydırıcılık niteliğini ortadan kaldırmakta ve kamu 
kaynaklarının heder edilmesine neden olmakladır. 

7. Sayıştayın, görevlerini yeterince ciddî yapmadığı, yetkilerine sahip çıkmadığı ve gide
rek Sayıştay deneliminin anlamını yitirdiği, bu nedenlerle Genel Uygunluk Bildiriminin dahi 
yasak savma anlayışıyla verildiği anlaşılmaktadır. 

Yukarıda yazılı nedenlerle, 1989 Malî Yılı Hazine Genel Hesabı ve Katma Bütçeli İdareler 
Kesinhesabı ile Sayıştayın Genel Uygunluk Bildiriminin reddedilmesi gerekir. 

Ali Topuz Birgen Keleş 
istanbul tzmir 

Elem Cankurtaran Erdal Kalkan 
İçel Edirne 

Cemal Scymcn Enis Tütüncü 
Nevşehir Tekirdağ 

Erol Güngör Hilmi Ziya Postacı 
tzmir Aydın 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 493) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

1989 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kcsinhesap Kanunu Tasarısı 

Gider Bütçesi 
MADDE 1. — Katma Bütçeli idarelerin giderleri bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere; 
a) Yılı Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerden 

(2 202 717 814 487) lirası cari, 
(3 378 155 880 375) lirası yatırım, 
(312 439 393 814) lirası sermaye teşkili ve transfer, 

b) özel Kanunlar uyarınca kaydolunan ödeneklerden 
(1 802 891 453) lirası cari, 
(778 666 037 756) lirası yatırım olmak üzere toplam 
(6 673 782 017 885) liralık gider yapılmıştır. 

Gelir Bütçesi 
MADDE 2. — Katma Bütçeli İdarelerin 1989 Malî Yılı Gelirleri (B) işaretli cetvelde gös

terildiği üzere (340 989 617 474) lirası öz gelir, (817 907 816 261) lirası özel kanun gelirleri ve 
(5 385 665 648 330) lirası da hazine yardımı olmak üzere toplam (6 544 563 082 065) lira olarak 
gerçekleşmiştir. 

Denge 
MADDE 3. — Birinci maddede yazılı giderler ile ikinci maddede yazılı gelirler arasında 

(129 218 935 820) lira gider fazlası meydana gelmiştir. 

Tamamlayıcı Ödenek 
MADDE 4. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı (85 150 721 554) liralık 

ödenek üstü gideri karşılamak üzere aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir. 

Ertesi Yıla Devreden Ödenek 
MADDE 5. — 1989 yılı içinde harcanamayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 

(95 535 834 101) liralık özel ödenek ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir. 

iptal Edilen Ödenek 
MADDE 6. — 1989 yılı ödeneği (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (7 208 785 549 358) 

lira olup, bu tutardan yılı içinde harcanamayan (524 618 418 926) liralık ödenek iptal edilmiş
tir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı 493) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

1989 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun 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 493) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 8 . — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Y. Akbvlul 
Başbakan 

Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Devlet Bakanı 
H. Doğan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
V Dinçerler 

Devlet Bakanı 
/ . Ozarslan 

Devlet Bakanı 
/ . Ozdcmir 

Devlet Bakanı 
K. Akkaya 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

tçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. Kahveci 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
C. AUınkaya 

Ulaştırma Bakanı 
C. Tunccr 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/ . Aykut 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
F. Kurt 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
G. Taner 

Devlet Bakanı 
/. Çelebi 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 

Devlet Bakanı 
M. Taşar 

Devlet Bakanı 
K Örüç 

Millî Savunma Bakanı 
/ . S. Giray 

Dışişleri Bakanı 
A. Bozer 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
H. Şıvgın 

Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür Bakanı 
M. K. Zeybek 

Turizm Bakanı 
/. Aküzüm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 493) 



— 21 — 
(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 
MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 493) 
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1989 YILI GENEL İCMAL KATMA BÜTÇE 

A — CETVELİ 

D a i r e s i 

TARıM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
VAKıFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ÇEVRE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
GENÇLIK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
KARAYOLLARı GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
DEVLET SU IŞLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
HUDUT VE SAHILLER SAĞLıK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
KÖY HIZMETLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
PETROL IŞLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
SOSYAL HIZMETLER VE ÇOCUK ESIRGEME KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TELSIZ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
YÜKSEK ÖĞRETIM KURULU BAŞKANLIĞI 
ANKARA ÜNIVERSITESI 
ORTADOĞU TEKNIK ÜNIVERSITESI 
HACETTEPE ÜNIVERSITESI 
GAZı ÜNIVERSITESI 
ISTANBUL ÜNIVERSITESI 
ISTANBUL TEKNIK ÜNIVERSITESI 
BOĞAZIÇI ÜNIVERSITESI 
MARMARA ÜNIVERSITESI 
YıLDıZ ÜNIVERSITESI 
MIMAR SINAN ÜNIVERSITESI 
EGE ÜNIVERSITESI 
DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI 
TRAKYA ÜNIVERSITESI 
ULUDAĞ ÜNIVERSITESI 
ANADOLU ÜNIVERSITESI 
SELÇUK ÜNIVERSITESI 
AKDENIZ ÜNIVERSITESI 
ERCIYES ÜNIVERSITESI 
CUMHURIYET ÜNIVERSITESI 
ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI 
19 MAYıS ÜNIVERSITESI 
KARADENIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI 
ATATÜRK ÜNIVERSITESI 

Genel ödenek 
toplamı 
11 922 570 000 
54 946 701 225 
1 290 477 514 

109 073 199 078 
1 194 579 182 418 
2 774 590 907 413 

23 008 135 790 
139 257 152 000 

1 341 663 336 168 
3 802 530 000 

86 654 205 119 
10 963 606 893 
40 713 715 052 
110 172 779 908 
61 497 429 358 
112 238 942 681 
73 007 537 000 
156 795 949 236 
64 603 107 039 
28 369 780 911 
47 663 059 957 
23 047 826 406 
17 614 916 975 
85 970 837 289 
64 006 264 769 
24 633 770 946 
49 715 160 706 
64 493 891 588 
41 380 081 720 
32 098 380 398 
29 530 420 089 
24 967 469 556 
58 549 990 492 
30 135 138 000 
43 067 158 759 
59 247 077 821 
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Toplam harcama 

8 213 573 677 
39 977 010 178 

1 290 477 514 
92 457 517 479 

1 134 465 062 922 
2 516 589 239 303 

15 991 728 873 
139 425 004 796 

1 326 541 127 481 
1 660 192 951 

82 839 768 637 
6 037 939 348 

13 926 617 365 
102 309 828 134 
55 248 512 290 

105 708 421 199 
69 377 685 560 

152 254 916 188 
60 219 047 083 
24 332 730 976 
43 089 729 144 
22 250 526 987 
15 673 849 721 
78 724 958 334 
55 968 455 254 
19 565 211 280 

43 423 127 863 
57 424 156 477 
36 821 963 945 
29 119 039 113 
24 908 095 921 
22 820 587 572 
50 723 220 236 
26 590 339 340 
39 215 895 103 
54 978 801 518 

Ertesi yıla 
devrolunan ödenek 

7 264 445 926 

6 761 407 920 
10 914 555 873 
26 583 691 559 
4 206 575 552 

38 661 624 628 

690 812 755 
147 133 917 

7 764 682 
1 710 478 

40 654 340 

1 717 471 

253 739 000 

îplal edilen 
ödenek 

3 708 996 323 
7 705 245 121 

334 141 315 
9 854 273 679 

49 199 563 623 
23.6 537 894 169 

2 809 831 365 
864 174 312 

51 271 112 173 
2 142 337 049 

3 204 562 800 
4 778 533 628 

26 787 097 687 
7 855 187 092 
6 858 492 877 
6 530 521 482 
3 629 851 440 
4 500 378 708 
4 384 059 956 
4 037 049 935 
4 573 330 813 
1 237 914 813 

2 067 996 272 
7 245 878 955 
9 211 169 898 
5 190 871 644 
6 292 032 843 
7 069 735 111 
4 717 965 191 

2 725 285 
4 633 446 314 
2 255 937 292 
7 826 770 256 
3 544 798 660 
3 851 263 656 
4 268 276 303 

Ödenek dışı 
harcama 

334 141 315 

5 119 917 618 

1 032 027 108 
74 810 528 114 

80 939 073 

611 286 287 

440 61i 433 
128 646 489 

1 173 360 383 
122 311 978 

159 847 416 

11 122 146 
109 055 308 
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1989 YILI GENEL İCMAL KATMA BÜTÇE 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
D a i r e s i toplamı 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 19 195 315 000 
FIRAT ÜNİVERSİTESİ 28 592 282 873 
DİCLE ÜNİVERSİTESİ 35 693 594 000 
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 14 143 268 272 
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 15 888 398 939 

GENEL TOPLAM 7 208 785 549 358 
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Ertesi yıla tptal edilen ödenek dışı 
Toplam harcama devrolunan ödenek ödenek harcama 

16 357 504 957 — 2 837 810 043 — 
25 832 862 003 — 2 867 643 367 108 222 497 
33 872 959 468 — 2 397 498 380 576 863 848 
13 401 646 583 — . 741 621 689 — 
14 152 685 112 — 2 067 550 368 331 836 541 

6 673 782 017 885 95 535 834 101 524 618 418 926 85 150 721 554 
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1989 YILI KATMA BÜTÇE GELİR CETVELİ 

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 cüz. bedeli 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂS. VE HİZ. GEL. 
Satış gelirleri 
Spor faa. elde ed. hâs. 
Futbol müs. müş. bah. hâs. G. 
°7o 5 teftiş ve denet. pay. 
Muayene tah. tec. ve eks. üc. 
Kuruluşlardan al. pay. 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İdare gel. (Kira dahil) 
Telsiz ruhsatname ücreti 
Amatör, tel. bel ve sin. üc. 



B — CETVELİ 

»m» " O 

İ4 2 G e l i r i n ç e ş i d i 

5 Muayene denet, ve kont. üc. 
6 Standart, uygun test üc. 

2 Taşınır mal. gelirleri 
1 Satış gel. (Kitap dahil) 
2 Kira gelirleri 

3 iştirak gelirleri 
2 Devreden tes. ve ort. al. g. 
3 Döner sermaye gel. 
4 işlet. mül. tah. ol. amort. üc 
5 İştirak gelirleri 

FAİZLER VE TAVİZLER 
1 Faizler 
3 Teminat akçeleri 
4 Hisse senet, ve tahvil. 

CEZALAR 
1 Para cezaları 
2 Müteahhitlerden al. gec cez. 
4 Zam. öd. üc. gel. al. gec. cez. 

ÇEŞtTLt GELİRLER 
1 Çeşitli gelirler 
2 Bağışlar 



B — CETVELİ 

es 
G e l i r i n ç e ş i d i 

İller banka. al. gaz. bedeli 
İdarece tahsil ol. gelir 
Orman gn. md. dön. ser. al. mik. 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
ÖZEL KANUN GELİRLERİ 
Bağışlar 
Ücret gelirleri 
Her nevi spr. sah. tes. yap. giderleri 
Müessese ve kurumlarca yatırılan paralar 
Avrupa is. fon. tem. kredi 
Akaryakıt tük. fon. el. ed. gel. 
Mazbut ak. ve toprak sat. bed. özel. fon. hs. sarf i hs. 
Mülhak ak. ve toprak sat. bed. yap. sarfiyat hesabı 
Mazbut hay. sat. bed. yap. sarfiyat hesabı 
Mülhak hay. sat. bed. yap. sarfiyat hs. 



B — CETVELİ 

•8 
•o G e l i r i n ç e ş i d i 

Bütçe Kanununun 4 üncü madde 
Oto yol gelirleri 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİR. 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL KANUN GELİRLERİ 

GENEL TOPLAM 



1989 YILI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog. Ö d e n e ğ i n ç e ş i d i toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 1 647 405 000 
111 TARIM REFORMU UYGULAMALARI 10 145 690 000 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 129 475 000 

GENEL TOPLAM 11 922 570 000 



1989 YILI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRÎMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1989 YILI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Topl 
Prog. Ödeneğin çeşidi toplamı harca 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 VAKIF İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 
112 SOSYAL YARDIM VE KÜLTÜREL İŞLEMLER 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 
940 SOSYAL TRANSFERLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 

YÜRÜTÜLMESİ 
ÖZEL 

6 637 675 000 
5 491 985 000 
31 550 680 000 

1 152 950 000 
22 095 697 

1 344 764 207 
8 746 551 321 

6 391 
5 446 
24 326 

986 
— 

88 
2 738 

GENEL TOPLAM 54 946 701 225 39 977 



1989 YILI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Safî hâsılat ve işletme kârı 
% 5 teftiş 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 alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 



B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

ÖZEL GELİRLER 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
AKARYAKIT TÜKETİM FONU 
ÖZEL KANUNLARA GÖRE ELDE EDİLEN GELİRLER 

ÖZEL 
Mazbut akar ve toprak satış bedelleri özel fon hesabından yapılan 
sarfiyat hesabı 
Mülhak akar ve toprak satış bedellerinden yapılan sarfiyat hesabı 
Mazbut hayrat satış bedellerinden yapılan sarfiyat hesabı 
Mülhak hayrat satış bedellerinden yapılan sarfiyat hesabı 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
AKARYAKIT TÜKETİM FONU 

ÖZEL 
ÖZEL KANUNLARA GÖRE ELDE EDİLEN GELİRLER 

GENEL TOPLAM 



1989 YILI ÇEVRE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Topl 
Prog. ödeneğin çeşidi toplamı harca 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 586 865 522 717 
111 ÇEVRE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 328 722 138 531 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 374 889 854 40 

GENEL TOPLAM 1 290 477 514 1 290 



1989 YILI ÇEVRE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B — CETVELİ 
Uü
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isi
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3 

1 
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1 

ad
de

 

S G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGt DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Geçen yıllara devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TC »PLAM 



1989 YILI GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Top 
Prog. ödeneğin çeşidi toplamı harc 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 TÜRK SPORUNUN İDAMESİ VE GELİŞTİRİL

MESİ HİZMETLERİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 

YÜRÜTÜLMESİ 

48 179 710 000 

47 866 721 276 

1 997 398 968 

11 029 368 834 

47 446 

35 048 

1 988 

7 973 

GENEL TOPLAM 109 073 199 078 92 457 



1989 YILI GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞ 

B — CETVELİ 

S "S ' 
< **• G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HlZMET GELİRLERİ 

3 Spor faaliyetlerinden elde edilen hâsılat 
4 Futbol müsabakaları, müşterek bahis hâsılatından elde edilecek 

gelir 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 

1 Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
HAZİNE YARDIMI 

1 Hazine yardımı 
HER NEVİ SPOR SAHA TESİS YAPIM GtDERLERt 
Spor Toto-Loto'dan elde edilen gelir 
Akaryakıt Tüketim Vergisi Fonundan elde edilen gelir 
Geliştirme ve Destekleme Fonundan elde edilen gelir 

İCMA L 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
HER NEVİ SPOR SAHA TESİS YAPIM GİDERLERİ 

GENEL TOPLAM 



1989 YILI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

Prog. ödeneğin Çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 KARAYOLLARI PLANLAMA PROJE VE KEŞİF 

HİZMETLERİ 
112 KARAYOLLARI YATIRIM HİZMETLERİ 
113 BAKIM İŞLETME HİZMETLERİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 

YÜRÜTÜLMESİ 
999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 

Genel ödenek 
toplamı 

47 175 330 000 

47 248 575 000 
585 168 841 818 
317 216 175 140 

37 886 875 242 

124 346 617 193 
35 536 768 025 

Topla 
harca 

42 365 8 

45 462 5 
579 258 
299 873 2 

37 596 6 

114 501 
15 406 

GENEL TOPLAM 1 194 579 182 418 1 134 465 



1989 YILI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Muayene, tahlil, tercüme ve ekspertiz ücretleri 
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 CEZALAR 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 



B — CETVELİ 

ad
de

 

S G e l i r i n ç e ş i d i 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZÎNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
ÖZEL KANUN GELİRLERİ 
Bütçe Kan. 4 mad. ger. tan. edilen paralar 
Otoyol gelirleri 
Akaryakıt Fonu 
Kamu Ortaklığı Fonu 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL KANUN GELİRLERİ 

GENEL TC >PLAM 



1989 YILI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞ 

A — CETVELİ 

Prog. 

101 

103 
111 
112 
113 
114 
900 

Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ
METLERİ 
MAKİNE İKMAL HİZMETLERİ 
İŞLETME VE ONARIM HİZMETLERİ 
BÜYÜK SU İŞLERİ 
KÜÇÜK SU İŞLERİ 
YARDIMCI TESİS YAPIMI HİZMETLERİ 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA
MAYAN TRANSFERLER 

Genel ödenek 
toplamı 

88 632 500 000 
188 290 354 970 
119 171 225 000 
1 210 787 714 270 
118 942 516 498 
24 299 240 000 

45 043 678 672 

Toplam 
harcama 

88 005 806 684 
174 759 244 323 
124 291 142 618 
1 077 705 143 954 
113 716 638 728 
24 211 083 056 

44 567 292 205 

E 
de 

990 

999 

ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMET
LERİN YÜRÜTÜLMESİ 
DIŞ PROJE KREDİLERİ 

626 375 595 635 599 791 904 076 26 5 
353 048 082 368 269 540 983 659 

GENEL TOPLAM 2 774 590 907 413 2 516 589 239 303 26 



1989 YILI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞ 

B — CETVELİ 

V 

•o 
"S s 

1 
2 

1 
2 

2 
4 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANİN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 

> Satış gelirleri 
İdarî gelirler (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
Kira gelirleri 
İştirak gelirleri 
Devreden tesis ve ortaklıklardan alınacak gelirler 
İşletmelerde mükelleflerden tahsil olunacak amortisman ve işletme 
ücretleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
İdarece tahsil olunacak gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 



B — CETVELİ 

4> 

•o 
"S G e l i r i n ç e ş i d i 

ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
MÜESSESE VE KURUMLARCA YATIRILAN PARALAR 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
MÜESSESE VE KURUMLARCA YATIRILAN PARALAR 

TOPLAM 



1989 YILI HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜ 

A — CETVELİ 

Prog. 

101 
111 

900 

Ödeneğin çeşidi 
. Genel ödenek 

toplamı 
Toplam 
harcam 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 1 094 000 000 973 8 
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN DOĞAN BULA
ŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMA 21 426 750 000 14 593 27 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 487 385 790 424 6 

GENEL TOPLAM 23 008 135 790 15 991 72 



1989 YILI HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜ 

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, tercüme ve ekspertiz ücretleri 
PATRÎMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 



B — CETVELİ 

S 
o 0 o I G e l i r i n ç e ş i d i 

Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Geçen yıllardan devreden nakit 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1989 YILI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Topla 
Prog. ödeneğin çeşidi toplamı harca 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 ORMANCILIK HİZMETLERİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 

5 605 000 000 
130 343 000 000 

3 309 152 000 

S 411 3 
130 737 8 

3 275 8 

GENEL TOPLAM 139 257 152 000 139 425 0 



1989 YILI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGI DıŞı NORMAL GELIRLER 
PATRIMUVANIN GELIRLER! 
iştirak gelirleri 
Döner sermayeden sağlanacak gelirler 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
idarece tahsil olunacak gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZlNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Geçen yıldan devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1989 YILI KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞ 

Prog. 

101 

111 
900 

999 
990 

Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ
METLERİ 
KÖY HİZMETLERİ 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA
MAYAN TRANSFERLER 
DIŞ PROJE KREDİLERİ 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMET
LERİN YÜRÜTÜLMESİ 

A — CETVELÎ 

Genel ödenek 
toplamı 

7 869 635 000 
1 181680 270 893 

10 532 802 797 
49 490 056 081 

92 090 571 397 

Toplam 
harcama 

6 577 315 796 
1 256 322 843 336 

9 372 880 824 
839 315 077 

53 428 772 448 

E 
d 

38 

GENEL TOPLAM 1 341 663 336 168 1 326 541127 481 38 



1989 YILI KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞ 

B — CETVELİ 
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G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
Kira gelirleri 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirler 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
İller Bankasından alınacak gaz bedeli 
Orman Genel Müdürlüğü döner sermayesinden alınacak miktar 



B — CETVELİ 
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G e l i r i n ç e ş i d i 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
KURUM VE MÜESSESELERDEN TAHSİL EDİLENLER 
AVRUPA İSKÂN FONUNDAN TEMİN EDİLENLER 
AKARYAKIT TÜKETİM FONUNDAN TAHSİL EDİLEN GE
LİRLER 

İ CM A L 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
KURUM VE MÜESSESELERDEN TAHSİL EDİLENLER 
AVRUPA İSKÂN FONUNDAN TEMİN EDİLEN KREDİ 
AKARYAKIT TÜKETİM FONUNDAN ELDE EDİLEN KREDİ 

GENEL TOPLAM 



1989 YILI PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog. ö d e n e ğ i n ç e ş i d i toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 PETROL FAALİYETLERİ VE AKATYAKIT POLİ

TİKASI 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 
999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 

957 755 000 

1 336 775 000 

65 450 000 • 
1 442 550 000 

GENEL TOPLAM 3 802 530 000 



1989 YILI PETROL ÎŞLERÎ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B — CETVELİ 

B 
ta 

§ * G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGÎ 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 

İCMA L 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZÎNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1989 YILI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME K 

A — CETVELİ 

E 
Genel ödenek Toplam d 

Prog. 

101 

111 
900 

ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ
METLERİ 
GENEL SOSYAL HİZMETLER 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA-

toplamı 

9 319 911 449 
71 903 292 667 

harcama 

8 352 761 082 
69 778 619 531 

MAYAN TRANSFERLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMET

LERİN YÜRÜTÜLMESİ 

2 849 309 235 2 817 509 011 

2 581 691 768 1 890 879 013 

GENEL TOPLAM 86 654 205 119 82 839 768 637 



1989 YILI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME 

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 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
Hisse senetleri ve tahviller 
CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 



B — CETVELİ 

1 
2 

4> •o •a 
G e l i r i n ç e ş i d i 

Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZlNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
Kişilerce yapılan şartlı bağışlar 
Kurum ve kuruluşlarca yapılan şartlı bağışlar 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
KİŞİLERCE YAPILAN ŞARTLI BAĞIŞLAR 
KURUM VE KURULUŞLARCA YAPILAN ŞARTLI BAĞIŞLAR 

GENEL TOPLAM 



1989 YILI TELSİZ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Topla 
Prog. Ödeneğin çeşidi toplamı harca 

; 
101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 9 037 896 893 4 210 7 
111 TELSİZ HİZMETLERİ 1786 050 000 1693 5 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 139 660 000 133 5 

GENEL TOPLAM 10 963 606 893 6 037 9 



1989 YILI TELStZ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
B — CETVELİ 

4> •a •o 
ca 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN 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 cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
İdarece tahsil olunacak gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 



B — CETVELt 

B 
8 

•a « 
G e l i r i n ç e ş i d i 

ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
KATMA VE GENEL BÜTÇELİ İDARELER 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
KATMA VE GENEL BÜTÇELİ İDARELER 

GENEL TOPLAM 



H 

8 

-o-

1989 YILI YÜKSEKÖĞRETIM KURULU BAŞKANLIĞ 
es 
§ A — CETVELİ 

«" Prog. ö d e n e ğ i n ç e ş i d i 

ııı YÜKSEKÖĞRETIM KURULU 
999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 

Ş* GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

15 946 105 052 
24 767 610 000 

40 713 715 052 



1989 YILI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞK 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PARTİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
FAİZ 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 DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1989 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Prog. 

101 
104 

105 

111 
112 
113 
990 

ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETIM VE DESTEK HÎZMETLERT 
REKTÖRLÜĞE BAĞLı ENSTITÜ, OKUL, BÖLÜM 
VE MERKEZLER 
ARAŞTıRMA-YAYıN VE KÜTÜPHANECILIK 
HIZMETLERI 
FEN VE MÜHENDISLIK BILIMLER! 
SAĞLıK BILIMLERI 
SOSYAL BILIMLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE ILIŞKIN HIZMETLERIN 
YÜRÜTÜLMESI 

Genel ödenek 
toplamı 

Topla 
harcam 

25 201 871 997 19 158 3 

24 054 230 000 23 798 0 

1 062 000 000 
17 501 684 144 
27 242 049 085 
15 103 180 000 

7 764 682 

818 6 
17 3816 

26 606 9 
14 546 2 

GENEL TOPLAN 110 172 779 908 102 309 8 



1989 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGt GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HASILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Sall hâsılat ve işletme kârı (lokanta, kantin, atölye ve benzeri yerler 
gelirleri) 
Muayene, tahlil, tercüme ve ekspertis ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallaf gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 



B — CETVELİ 

•o •o 
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 



1989 YILI ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

Prog. 

101 

104 

105 

111 
113 
990 

999 

Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ
METLERİ 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖ
LÜM VE MERKEZLER 
ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 
HİZMETLERİ 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
SOSYAL BİLİMLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLE
RİN YÜRÜTÜLMESİ 
DIŞ PROJE KREDİLERİ 

GENEL TOPLAM 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

28 600 988 816 

6 994 215 000 

1 894 145 000 
17 697 101 650 

3 163 590 

2 098 892 
3 145 290 000 

61 497 429 358 

Toplam 
harcama 

24 771 787 187 

7 086 846 841 

1 909 183 115 
18 041 457 821 
3 211 551 789 

— 
227 685 537 

55 248 512 290 

Er 
de 

ö 



1989 YILI ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

fi 

ffl M 

•o •o 
cd 

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 

1 Satış gelirleri 
2 İdare gelirleri (Kira dahil) 

Taşınır mallar gelirleri 
1 Satış gelirleri (Kitap dahil) 
2 Kira gelirleri 

İştirak gelirleri 
3 Döner sermaye gelirleri 

FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 



B — CETVELİ 
H a 
-I E v: n 
(30 
v; 

8 

w» 

» 

NO 

O 03 

•a 
M G e l i r i n ç e ş i d i 

Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HİZMET YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1989 YILI HACETEPE ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog. ö d e n e ğ i n ç e ş i d i toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 33 452 208 520 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM 

VE MERKEZLER 31 379 485 000 
105 ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 

HİZMETLERİ 1 813 360 161 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 14 543 989 000 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 16 766 980 000 
113 SOSYAL BİLİMLER 14 282 920 000 

GENEL TOPLAM 112 238 942 681 



1989 YILI HACETEPE ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 



B — CETVELİ 

I i I 
2 "S " 
o S « 
o * S 

G e l i r i n ç e ş i d i 

HAZÎNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

VERGt GELİRLERİ 
VERGt DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1989 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog. ö d e n e ğ i n ç e ş i d i toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 22 122 982 000 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM 

VE MERKEZLER 8 903 385 000 
105 ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 

HİZMETLERİ 832 785 000 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 6 738 515 000 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 8 664 005 000 
113 SOSYAL BİLİMLER 25 745 865 000 

GENEL TOPLAM 73 007 537 000 



1989 YILI GAZt ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

•o 
"S 
s G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
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 



B — CETVELİ 

•a 
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 



1989 YILI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

A —CETVELİ 

Genel ödenek Topl 
Prog. Ödeneğin çeşidi toplamı harca 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM 

VE MERKEZLER 
105 ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 

HİZMETLERİ 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 
113 SOSYAL BİLİMLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 

YÜRÜTÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 156 795 949 236 152 254 

27 898 776 759 

54 867 591 579 

1 770 000 000 
10 545 932 635 
44 313 303 965 
17 357 044 596 

43 299 702 

26 567 

53 142 

1 416 
10 163 
43 901 
17 063 



1989 YILI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır 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 



B — CETVELİ 

^ 
2£ G e l i r i n ç e ş i d i 

H A Z İ N E YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1989 YILI İSTANBUL TEKNlK ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog". ö d e n e ğ i n ç e ş i d i toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 22 759 735 226 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTtTÜ, OKUL, BÖLÜM 

VE MERKEZLER 7 963 015 000 
105 ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 

HİZMETLERİ 2 638 641 813 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 29 699 350 000 
113 SOSYAL BİLİMLER 1 542 365 000 

GENEL TOPLAM 64 603 107 039 



1*8* *1U 1S1ANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

•o •o 
(3 G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
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 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 



B — CETVELİ 

Si ı 
o u 

•o •o 
es 

G e l i r i n ç e ş i d i 

Hazine yardımı 
İCMAL 

VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZlNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1989 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Prog. ö d e n e ğ i n ç e ş i d i 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM 

VE MERKEZLER 
105 ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 

HİZMETLERİ 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
113 SOSYAL BİLİMLER 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

13 953 299 259 

4 359 935 000 

1 762 920 000 
6 478 111 652 
1 815 515 000 

28 369 780 911 



1989 YILI BOĞAZtÇt ÜNtVERStTESt 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGt DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGt DIŞI NORMAL GELtRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1989 YILI MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog. Ö d e n e ğ i n ç e ş i d i toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 10 079 419 957 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM 

VE MERKEZLER 10 282 220 000 
105 ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 

HİZMETLERİ 630 250 000 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 1 821 745 000 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 5 688 240 000 
113 SOSYAL BİLİMLER 19 161 185 000 

GENEL TOPLAM 47 663 059 957 



— 84 — 

I I I 

oo oo 
Tl- Tt 
<S tN 

ı ı ı ı ı ı ı S S 

10
9 

33
6 

32
7 

10
9 

33
6 

32
7 

63
9 

80
0 

83
0 

6 
C3 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
8 888 8 88 8 888.8888 8 8888 8 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
^ * r t - * « / " » « / " > v - k V - > 0 \ O N » - « « - * O O O O O O O O O m 

co 
W 
H 
"lo 
£4 w > 

z 

< 
Dİ 
< 

-w > 
H 
ti 
u 

O 

c4 
W _! 

s a 

tü u 

Ü < 

04 
w 

tu 
Ü 

< 
S 
O 
z 

et: w 
Di 
•J w 
Ü 
Z 
Z 

C3 

oo M 

o 
Üi i 5 > X X 

04 
LU 

N 

_ £ "53 oo 
oo u -oo ^ 

S £ S °* 2 
K. «j tir» - 3 •— 
2̂ T3 (5 f5 w 

ti 

ca 
E l_ 
OJ 
W) 

w 
C 
O 
0 

> 
< H 
W > 
N i •Ü E 

o4 

co 
2 04 
E tu 

-S w 

Q 
04 

$ 
tu 
Z 
N 

X 

> 
04 
ÜJ 

04 
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1989 YILI YILDIZ ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Prog. 

101 
104 

105 

111 

ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM 
VE MERKEZLER 
ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 
HİZMETLERİ 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 

Genel ödenek 
toplamı 

8 746 926 406 

109 740 000 

389 400 000 
13 801 760 000 

23 047 826 406 

Top 
harc 

7 621 

76 

310 
14 242 

22 250 



IÜİ 
O ^ ^ G e l i r i n ç e ş i d i 

1989 YILI YILDIZ ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

1 VERGİ GELİRLERİ 
4 HARÇLAR VE RESİMLER 

1 Harçlar 
2 VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 

2 PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
1 Taşınmaz mallar gelirleri 

2 İdare gelirleri (Kira dahil) 
2 Taşınır mallar gelirleri 

1 Satış gelirleri (Kitap dahil) 
3 FAİZLER VE TAVİZLER 

1 Faizler 
4 CEZALAR 

2 Müteahhitlerden alınan gecikme cezaları 
5 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

1 Çeşitli gelirler 
3 ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

1 ÖZEL GELİRLER 
2 Devreden tahakkuk bakiyesi 

2 HAZİNE YARDIMI 
1 Hazine yardımı 

/ CM A L 

1 VERGİ GELİRLERİ 
2 VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
3 ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1989 YILI MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 

Prog. ödeneğin çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ
METLERİ 

104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖ
LÜM VE MERKEZLER 

105 ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 
HİZMETLERİ 

111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
113 SOSYAL BİLİMLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLE

RİN YÜRÜTÜLMESİ " 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

7 349 726 064 

4 109 505 000 

351 345 000 
3 325 785 000 
2 431 540 000 

Toplam 
harcama 

5 360 965 192 

4 147 597 984 

272 109 600 
3 346 465 407 
2 501 413 098 

E 
d 

47 015 911 45 298 440 

GENEL TOPLAM 17 614 916 975 15 673 849 721 
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B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
ÖZEL KANUN GELİRLERİ 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL KANUN GELİRLERİ 

GENEL TOPLAM 



1989 YILI EGE ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog. ö d e n e ğ i n ç e ş i d i toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 27 364 382 289 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM 

VE MERKEZLER 22 648 495 000 
105 ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 

HİZMETLERİ 1 101 825 000 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 17 675 335 000 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 14 639 960 000 
113 SOSYAL BİLİMLER 2 540 840 000 

GENEL TOPLAM 85 970 837 289 



1989 YILI EGE ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap 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 



B — CETVELİ 

33 
2 G e l i r i n ç e ş i d i 

Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1989 YILI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam 
Prog. ödeneğin çeşidi toplamı harcama 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 24 546 284 769 21617 006 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM 

VE MERKEZLER 8 202 220 000 8 640 038 
105 ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 

HİZMETLERİ 730 125 000 569 41 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 6 140 400 000 6 845 047 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 4 215 760 000 4 246 65 
113 SOSYAL BİLİMLER 14 131350 000 14 050 29 
999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 6 040 125 000 — 

GENEL TOPLAM 64 006 264 769 55 968 455 



1989 YILI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

•o 
"O 
03 G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRÎMUVANIN GELİRLERİ 
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 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 



B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZÎNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZlNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1989 YILI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELÎ 

Pro£. 

10ı 
104 

105 

111 
112 

ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM 
VE MERKEZLER 
ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 
HİZMETLERİ 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
SAĞLIK BİLİMLERİ 

Genel ödenek 
toplamı 

13 074 750 946 

177 000 000 
3 568 065 000 
2 466 490 000 

Topla 
harca 

5 347 465 000 5 022 1 

118 8 
3 690 3 
2 443 7 

8 290 1 

GENEL TOPLAM 24 633 770 946 19 565 2 



1989 YILI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

Î4 
•s 

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, tercüme, expertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZ VE CEZALAR 
Faizler 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 



B — CETVELİ 

E 
•3 
6 
ffl 

.1 I 
G e l i r i n ç e ş i d i 

ÖZEL GELtRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELtRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1989 YILI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog. ö d e n e ğ i n ç e ş i d i toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 21358 649 927 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM 

VE MERKEZLER 10 711 495 000 
105 ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 

HİZMETLERİ 517 465 779 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 5 352 985 000 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 5 939 895 000 
113 SOSYAL BİLİMLER 5 834 670 000 

GENEL TOPLAM 49 715 160 706 



1989 YILI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

1 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 ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 



B — CETVELİ 

B 
•a 
o 4> 

•S 
G e l i r i n ç e ş i d i 

ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE Y\RDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZÎNE \ARDIMI 

GENEL TOPLAM 

file:///ARDIMI


1989 YILI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog. ö d e n e ğ i n ç e ş i d i toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 29 842 756 588 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ - OKUL BÖLÜM 

VE MERKEZLER 10 749 235 000 
105 ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜHANECİLÎK HİZ-

METLERİ 950 225 000 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 5 731 035 000 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 5 871290 000 
113 SOSYAL BİLİMLER 4 663 515 000 
114 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 6 685 835 000 

GENEL TOPLAM 64 493 891 588 



1989 YILI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

a g -S 
2 • £ " ° 
o S * 
CQ W S 

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 
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 



B — CETVELİ 

E •8 

I G e l i r i n ç e ş i d i 

Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 

VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZELG ELtRLER VE HAZİNE \ARDIMI 

GENEL TOPLAM 

file:///ARDIMI


1989 YILI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Topl 
Prog. ödeneğin çeşidi toplamı harca 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL BÖLÜM 

VE MERKEZLER 
105 ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 

HİZMETLERİ 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 
113 SOSYAL BİLİMLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 

YÜRÜTÜLMESİ 

16 297 025 085 

6 234 395 000 

448 028 958 
6 713 476 417 
5 491 215 000 
6 186 555 000 

9 386 260 

11 971 

6 383 

257 
6 620 
5 435 
6 145 

9 
GENEL TOPLAM 41380 081720 36 821 



1989 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 (Lokanta, kantin ve benzeri yer gelirleri) 
Muayene tahlil, tercüme 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 
ÇEŞİTLİ GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 



B — CETVELİ 

S 
o 

w 
•o 

G e l i r i n ç e ş i d i 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahukkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
ÖZEL KANUN GELİRLERİ 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL KANUN GELİRLERİ 

GENEL TOPLAM 



1989 YILI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam 
»Prog. ödeneğin çeşidi toplamı harcam 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM 

VE MERKEZLER 
105 ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 

HİZMETLERİ 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 

YÜRÜTÜLMESİ 

17 211 666 398 

5 905 550 000 

233 640 000 
4 428 705 000 
4 065 080 000 

253 739 000 

15 176 60 

5 780 17 

199 9 
4 290 4 
3 671 8 

— 
GENEL TOPLAM 32 098 380 398 29 119 03 



1989 YILI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar ve resimler 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERt 
Safî hâsılat ve işletme kârı (Lokanta, kantin vb. yer gelirleri) 
Muayene, tahlil, tercüme ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 



B — CETVELİ 

E 
ta 

Bö
l M 

Ke
s 

4> 
TJ TJ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

/ CM A L 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELtRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1989 YILI ERCtYES ÜNtVERStTESt 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Topla 
Prog. ödeneğin çeşidi toplamı harcam 

101 GENEL YÖNETtM VE DESTEK HİZMETLERİ 14 362 990 089 9 928 7 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM 

VE MERKEZLER 6 112 575 000 6 060 8 
105 ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 

HİZMETLERİ 477 900 000 404 2 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 2 478 380 000 2 489 5 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 4 359 860 000 4 322 5 
113 SOSYAL BİLİMLER 1 738 715 000 1 702 2 

GENEL TOPLAM 29 530 420 089 24 908 0 



1989 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdarî gelirler (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 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 



B — CETVELİ 

o 
M S-
j*j S G e l i r i n ç e ş i d i 

HAZİNE YARDIMI 
1 Hazine yardımı 

/ CM A L 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1989 YILI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 

CETVELİ 

Prog. 

101 
104 

105 

111 
112 

ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM 
VE MERKEZLER 
ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 
HİZMETLERİ 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
SAĞLIK BİLİMLERİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

11 181 724 556 

5 336 970 000 

318 600 000 
4 746 700 000 
3 383 475 000 

24 967 469 556 

Topla 
harca 

9 050 0 

5 305 

279 
4 692 
3 492 

22 820 



1989 YILI CUMHURtYET ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahukkuk bakiyesi 



B — CETVELİ 

•o 
es j? G e l i r i n ç e ş i d i 

HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1989 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog:. ö d e n e ğ i n ç e ş i d i toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 23 013 085 450 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM 

VE MERKEZLER 12 213 670 000 
105 ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 

HİZMETLERİ 876 880 042 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 12 839 590 000 
112 SAĞLIK B İ L İ M L ^ İ 6 452 755 000 
113 SOSYAL BİLİMLER 3 154 010 000 

GENEL TOPLAM 58 549 990 492 



1989 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

lü
m

 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

sim
 

1 

7 

1 

2 

3 

3 

2 

1 

id
de

 

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 HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Muayene, tahlil, tercüme, ekspertiz ücreti 
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 



B — CETVELİ 

4> 
"O 

G e l i r i n ç e ş i d i 

Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahukkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

/ CM A L 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1989 YILI 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog. ö d e n e ğ i n ç e ş i d i toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 14 872 148 000 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM 

VE MERKEZLER 5 580 360 000 
105 ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 

HİZMETLERİ 525 690 000 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 3 342 330 000 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 2 793 595 000 
113 SOSYAL BİLİMLER 3 021 015 000 

GENEL TOPLAM 30 135 138 000 



1989 YILI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVFXt 

-o -a 
G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 493) 



1989 YILI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog- ö d e n e ğ i n ç e ş i d i toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HtZMETLERİ 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM 

VE MERKEZLER 
105 ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 

HİZMETLERİ 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 
113 SOSYAL BİLİMLER 

21 584 763 759 

6 982 865 000 

688 530 000 
7 670 145 000 
2 966 950 000 
3 173 905 000 

GENEL TOPLAM 43 067 158 759 



1989 YILI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
iştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞÎTLl GELİRLER 
Çeşitli gelirler 



B — CETVELİ 

•o •o 
t» 

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 

İCMA L 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1989 YILI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog. ö d e n e ğ i n ç e ş i d i toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 24 689 929 459 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM 

VE MERKEZLER 12 710 220 387 
105 ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 

HİZMETLERİ 517 725 000 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 8 653 437 975 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 6 950 705 000 
113 SOSYAL BİLİMLER 5 725 060 000 

GENEL TOPLAM 59 247 077 821 



1989 YILI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

H 
E 
<» 
cd 
es 

S 
8 

«5 

«3 
73 
•O 
ea 

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 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 493) 



1989 YILI İNÖNÜ ÜNVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog, Ö d e n e ğ i n ç e ş i d i toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 12 553 685 000 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM 

VE MERKEZLER 1 521 160 000 
105 ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 

HİZMETLERİ 278 775 000 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 2 146 200 000 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 63 720 000 
113 SOSYAL BİLİMLER 2 631 775 000 

GENEL TOPLAM 19 195 315 000 



T3 
- "O 

1989 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 HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Safi hâsılatı ve hizmet gelirleri (Lokanta, kantin ve benzeri gelirler) 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mal gelirleri 
İdarî gelirler (Kira dahil) 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınan 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 YARDrMI 

GENEL TOPLAM 



1989 YILI FIRAT ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Prog. 

101 
104 

105 

111 
112 
113 

Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM 
VE MERKEZLER 
ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 
HİZMETLERİ 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
SAĞLIK BİLİMLERİ 
SOSYAL BİLİMLER 

Genel ödenek 
toplamı 

Toplam 
harcam 

4 299 225 000 4 299 87 

313 290 000 
4 398 375 000 
3 163 065 000 

796 550 000 

146 20 
4 505 94 
3 044 39 

762 2 

15 621 777 873 13 074 23 

GENEL TOPLAM 28 592 282 873 25 832 86 



1989 YILI FIRAT ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

B 
CJ 
o 
m 

S 
o 
H 

4> 
T3 
T3 
C3 

- i G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınma/ 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 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 



B — CETVELİ 

& 

14 
«t G e l i r i n ç e ş i d i 

Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

/ CMA L 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1989 YILI DİCLE ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Prog. 

101 
104 

105 

111 
112 
113 

ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI, ENSTİTÜSÜ, OKUL, BÖ
LÜM VE MERKEZLER 
ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 
HİZMETLERİ 
FEN MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
SAĞLIK BİLİMLERİ 
SOSYAL BİLİMLER 

Genel ödenek 
toplamı 

Top 
harc 

14 601 059 000 

7 627 335 000 

247 800 000 
3 548 975 000 
6 383 890 000 
3 284 535 000 

12 319 

7 688 

132 
3 577 
6 721 
3 433 

GENEL TOPLAM 35 693 594 000 33 872 



1989 YILI DİCLE 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 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 



B — CETVELİ 

"S "> 

s U 

2 

1 

•o 
G e l i r i n ç e ş i d i 

Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLERİ 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1989 YILI 100 ÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Prog. ö d e n e ğ i n ç e ş i d i 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM 

VE MERKEZLER 
105 ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 

HİZMETLERİ 
ııı FEN VE MÜHENDÎSLIK BILIMLER! 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

9 346 248 272 

1 253 945 000 

244 320 000 
2 595 995 000 
702 760 000 

14 143 268 272 



1989 YILI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

T3 
-O 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
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 
ÖZEL GELİRLER 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı 493) 



1989 YILI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog. ödeneğin çeşidi toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 10 945 823 939 
104 ENSTİTÜLER, OKULLAR VE MERKEZLER 1 748 360 000 
105 ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 

HİZMETLERİ 289 395 000 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2 450 175 000 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 274 525 000 
113 SOSYAL BİLİMLER 179 720 000 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 

YÜRÜTÜLMESİ 400 000 

Topla 
harcam 

8 953 6 
1 933 2 

218 8 
2 578 3 

293 2 
174 9 

4 

GENEL TOPLAM 15 888 398 939 14 152 6 



1989 YILI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 
II — CKTVKLİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
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 


