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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak dokuz oturum yaptı. 
Devlet Bakanı Mehmet Kahraman, İnsan Haklan Günü münasebetiyle; İnsan Hakları Ev

rensel Bildirgesinin, insan hakları konusunu uluslararası alana taşıdığına; günümüzde ırkçı dav
ranışların ve iç savaşlara yol açan etnik hareketlerin, insan haklarını ciddî olarak tehdit ettiği
ne; Birleşmiş Milletlerin, tarafsız ve objektif bir politikayla bu duruma müdahale etmesi ge
rektiğine ve insan hakları konusunda Türkiye'nin önemli adımlar attığına ilişkin gündem dışı 
açıklamada bulundu. 

RP Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, 
DYP Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz, SHP Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal ve 
ANAP Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık da aynı konuda, grupları adına görüşlerini belirttiler. 

Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Türkân Akyol'un, dönüşüne kadar, Devlet Bakan
lığına, Devlet Bakanı Erman Şahin'in; 

Belçika'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın dönüşüne kadar, Millî Sa
vunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'.in, 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu, 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) 
görüşmeleri, Hükümet temsilcisi Genel Kurulda hazır bulunmadığından bir defaya mahsus ol
mak üzere; 

Belediye Kanununa Bir Madde. Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 
Bütçe (1/306) (S. Sayısı : 82) ile, 
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Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
na tüşkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 
58 ve58'e 1 inci Ek), 

Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret (1/160) (S. 
Sayısı : 111), 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına ilişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret (1/14, 1/155) (S. 
Sayısı : 112), 

Komisyonları Raporlarının görüşmeleri de Komisyon ve Hükümet yetkilileri Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından, 

Ertelendiler. 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka

nun Tasarısının (1/343) (S. Sayısı: 71) maddeleri üzerindeki görüşmelere devam olunarak, 21 
inci maddesine kadar kabul edildi. 

Grupların mutabakatı ve alınan karar gereğince, 10.12.1992 Perşembe günü saat 10.00'da 
toplanmak üzere, Birleşime 00.08'de son verildi. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Başkanvekili , 

Ali Günaydın ' ' Kadir Ramazan Coşkun 
Konya İstanbul 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

Mehmet Cemal öztaylan 
Balıkesir 

Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 
BAŞKAN : Hüsamettin Cindoruk 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Cemal Öztaylan (Balıkesir), İbrahim Özdiş (Adana) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 38 inci Birleşimini açıyorum. 
Topantı yetersayımız vardır; görüşmelere geçiyoruz. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/460) 
(S. Sayısı: 211) (1) 

2.—1991 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygun
luk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Kesinhe
sap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/439, 3/649) (S. Sayısı: 223) (1) 

3. — Katma Bütçeli İdareler 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı: 212) (1) -

t 4. — 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991Malî Yılı Katma Bütçeli İda
reler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/440, 3/650) (S. Sayı
sı: 219) (1) 

BAŞKAN — Saygıdeğer milletvekilleri; gündemimize göre, 1993 Malî YılrGenel ve Kat
ma Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1991 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarının görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almıştır. 
Tasarılar bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 
Komisyon raporlarının okutulup okutulmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Komis

yon raporlarının okunmasını kabul ederler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Hükümet adına bütçeyi Genel Kurula sunmak üzere, Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Sü

mer Oral'a söz veriyorum., 
Buyurunuz Sayın Oral. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; 1993 malî yılı konsolide devlet bütçesini, Yüce Genel Kurulunuza, Hükümet. 
adına sunmak üzere huzurunuzda bulunuyorum. Sayın Başkan, sizi ve değerli milletvekili ar
kadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1993 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1991 Yılı Kesinhe
sap Kanunu Tasarısı, Anayasanın öngördüğü süre içinde hazırlanarak Yüce Meclise sunulmuş 
bulunmaktadır. 

(1)211, 223, 212 ve 219 S. Sayılı Basmayazılar tutanağa eklidir. 
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Bütçe ve Kesinhesap Kanunu Tasarıları, Yüce Meclisimizin Plan ve Bütçe Komisyonu ta
rafından büyük bir titizlikle tetkik edilmiş, Komisyon üyelerinin değerli katkılarıyla, tasarılar, 
mevcut imkânlar çerçevesinde, ülkemizin ihtiyaçlarına en iyi cevap verebilecek hale getirilmiş
tir. Plan ve Bütçe komisyonunun değerli üyelerine, yorucu çalışmaları ve yapıcı katkıları için 
teşekkürlerimi sunarım* 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütçe ve kesinhesap kanunu tasarılarının diğer ka
nun tasarılarından farklı bir özelliği vardır: Bütçeler, hükümetlerin icraat programıdır; kesin-
hesaplar da icra olunan bütçelerin sonuçlarını ortaya koyar. 

Dünyanın bütün ülkelerinde, devlet bütçeleri, sınırlı imkânlar karşısında giderek artan ih
tiyaçların baskısı altındadır. İyi bir bütçe, ihtiyaçların hepsinin karşılandığı bir bütçe diye dü
şünülebilir. Oysa, sağlıklı bir bütçe gerçekçi bütçedir. Sınırlı imkânların, öncelikleri isabetli 
bir şekilde tespit edilmiş İhtiyaçlara tahsis edildiği bir bütçedir. 

1992 bütçesi bir geçiş bütçesi idi; ekonominin bozulan dengelerine ilk müdahale bütçesi 
idi; devlet işlerini yürütmeye yönelik sınırlı bir. uygulama mahiyetinde idi. 

1993 bütçesi, her şeyden önce bir malî disiplin bütçesidir. Yatırımı, büyümeyi ve istikrarı 
hedef alan bu bütçede imkânlarımız nedir; tetkik edilmiştir; ihtiyaçlarımızın hangileri acil ve 
önemlidir; bunlar da tetkik edilmiştir. 1993 yılı bütçesinin ekonominin dengelerini bozan de
ğil, aksine, bu dengeleri yeniden kuran bir yapıya sahip olmasına büyük itina gösterilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; demokratik rejimlerin müesseseleri vardır. Sistemi 
demokratik yapan da, esasen bu müesseselerdir. Bunlar işlerlik kazanırsa, sistem hayatiyet bu
lur. Bu müesseselerin başta geleni de devlet bütçesidir. 

Devlet bütçesi, vatandaşın ödediği verginin ve aldığı hizmetin bir muhasebesidir; demok
ratik rejimlerin kendi kendini kontrol mekanizmalarının en önemli araçlarından biridir. 

Bütçeler, başka ülkelerde de olduğu gibi, hükümetlerin, ekonomik ve sosyal politikalarını 
uygularken ellerinde bulundurdukları en etkili araçlardan biridir; devletin de en önemli belge
sidir. 

Ne var ki, ülkemizde bütçeler, yapı itibariyle âdeta donmuş; elastikiyetini ve hareket kabi
liyetini büyük ölçüde yitirmiş; etkili bir politika aracı olma niteliğini de ciddî şekilde kaybet
miştir. 

Bugün, bütçeleri tekrar eski etkinliğine kavuşturma gayretleri içinde olduğumuzu ifade 
etmek isterim. 

Bütçe, bir yönüyle hizmet, diğer yönüyle de vergidir. Verginin toplanmasının ve toplanan 
vergilerin nerelere tahsis olunacağının özünde, demokrasinin bizzat kendisi vardır. Bütçe tar
tışmalarında, sadece bütçe sınırları içinde kalınmaz; bütçenin dengesi, yapısı ye tutarlılığı ya
nında, iktidarın bir yıllık icraatı da bütün boyutlarıyla ele alınır. Bütçe görüşmeleri, ülke me
seleleri üzerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, bize bir genel tartışma imkânı sağlar; bu 
da tabiîdir. Yüce Meclisimiz, bütçe müzakereleri vesilesiyle, uygulamaya konulmuş ekonomik 
ve malî politikaları ve bu politikaların nedenlerini ye neyin üzerine inşa olunduğunu yeniden 
bir değerlendirme fırsatına sahip olacaktır. 

Tartışmaların son derece açık, net ve yapıcı bir anlayış içinde cereyan edeceğine inanıyo
rum. " . • • ' . ' -
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütçeler, mîllî ekonomideki gelişmelerin üzerine bi
na edilir. Ülke ekonomisi de, elbette ki dünya ekonomisi ile içice yaşamaktadır. 

Bütçeyle ilgili açıklamalarına geçmeden önce, dünyadaki siyasî ve ekonomik gelişmelerin 
bir özetini yapmak istiyorum. '. • 

Geride bıraktığımız üç dört yıl içinde dünyada ve Avrupa'da önemli ve hızlı gelişmeler 
yaşanmıştır. Avrupa'da âdeta yeni bir mozaik oluşmuştur. Bu değişimlerin bazılarını, çok de
ğil, birkaç yıl öncesinden tahmin etmek, görmek dahi mümkün değildi. 

Dünyada siyasî coğrafyayı değiştirecek gelişmeler söz konusudur. 
• Körfez krizinin getirdiği problemler, özellikle Türkiye'yi etkileyici bir biçimde devam et

mektedir. 
Yugoslavya'da endişe verici olaylar yaşanmaktadır; burada bir insanlık dramı cereyan et

mektedir. • 
Sovyetler Birliğindeki çözülme, arkasından birçok problemi sürükleyerek getirmektedir. 
Yeni devlet yapılaşmaları, ideoloji ve sistem değişiklikleri, bütün bu değişikliklere uyum 

problemleri vardır. 

Avrupa Topluluğunda ekonomik kaynaklı anlaşmazlıklar siyasî boyutlar kazanmıştır. 
Elbette ki, bu gelişmelerin ekonomik yansımaları olmakta ve bütün dünya ülkeleri gibi, 

Türkiye de bunlardan etkilenmektedir. . - . • . 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünya ekonomik konjonktüründe 1989 yılından iti

baren daralma başlamıştır. 
1989 yılında yüzde 3,3 olan dünya ekonomisi büyüme hızı, 1991 yılında sıfıra düşmüştür. 
1992 yılında dünya ekonomisi büyüme hızının yüzde 1,4 olarak gerçekleşmesi beklenmek

tedir. 
Sanayileşmiş ülkelerin büyüme hızlarındaki yavaşlama devam etmektedir. 1992 yılında bek

lenen büyüme hızı yüzde 1,8'dir. Gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızlarında ise bir hareket
lilik görülmektedir. Yüzde 6,7 oranında bir büyüme beklenmektedir. 

Diğer yandan, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinde üretim büyümesi 1988 yılında 
yüzde 3,9 iken, 1991'de yüzde -0,7'ye inmiştir; 1992 yılının ilk yarısında yüzde 1,6 dolaylarında 
olduğu hesaplanmaktadır. Tüketici fiyatlarında 1990'da yüzde 5'in üzerinde bir artış gözlen
miş ise de, 1991 ve 1992'de fiyat artışları kontrol altına alınarak yüzde 3 dolaylarına çekilebil-
miştir. İşsizlik oranları da 1988 ve 1989 yıllarındaki yüzde 5 seviyesine göre yükselerek, 1991'de 
yüzde 6,8'e ulaşmış, Ağustos 1992 itibariyle yüzde 7.6 olarak gerçekleşmiştir. 

ABD'nin cari işlemler dengesi açığı önemli ölçüde azalmıştır. 1989'da 100 milyar doların 
üzerinde bulunan açık, 1991 yılında 8,6 milyar dolara düşmüştür. 

Açığın yarıya yakın kısmı, Körfez krizi nedeniyle alınan hibe ve yardımlarla kapatılmıştır. 
ABD cari işlemler dengesi açığı bu şekilde kapanmakla beraber, bütçe açığı büyümekte

dir. 1991 yılının ilk on aylık döneminde 219 milyar dolar olan ABD bütçe açığı, 1992 yılının 
aynı döneminde 272 milyar dolara yükselmiştir. 

, Amerikan ekonomisi, şu anda, seçimler sonucu atmosferin meraklı bir bekleyişi içinde
dir. 

Dünya ekonomisindeki gelişmeleri özetlemek gerekirse; gelişmiş ülkelerde yavaşlama, ge
lişmekte olan ülkelerde İse bir canlanma görülüyor. Tabiî ki, gelişmiş ekonomilerdeki konjonktür 
iyileşmezse, gelişmekte olan ülkelerdeki bu canlanma önemli ölçüde tehlikeye düşecektir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son üç yılda dünya ticaretinde daralma görülmekte
dir. Dünya ticaret hacmindeki büyüme, 1989 yılında yüzde 6,7'dir. Bu oran, 1990 yılında yüz
de 4,1'e; 1991'de ise yüzde 3,3'e düşmüştür. 1992 yılında yüzde 5'e yükselmesi beklenmektedir. 

Uluslararası kuruluşların tahminlerine göre, 1992 yılında sanayileşmiş ülkelerin ihracat bü
yümesi yüzde 4,2; ithalat artışı ise yüzde 3,5 olacaktır. Gelişmekte olan ülkeler bakımından 
ise bu oranlar, ihracat için yüzde 6,4; ithalat için ise yüzde 9,2'dir. 

• . • / - • / ' . • 

Görüleceği üzere, dış ticarette, gelişmekte olan ülkeler aleyhine olan durum devam etmek
tedir. Gelişen ülkelerin dış ticaret dengeleri pozitif, gelişmekte olan ülkelerin dış ticaret denge
leri ise negatiftir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünyadaki siyasî gelişmelerin gölgesinde kalmış gibi 
görünen önemli bazı ekonomik konuları birkaç cümleyle açıklamak istiyorum. 

Dünya kamuoyunun dikkati, siyaset gündemine ve bölgesel sıcak çatışmalara çekilmekte
dir. Oysa, aslında en büyük savaş iktisadî alanda cereyan ediyor. 

Uluslararası ilişkilerde, ticarî amaçlı örgütlenmeler konusunda dikkat çekici gelişmeler gö
rülmektedir. Ticarî amaçlı örgütlenmeler Avrupa Topluluğuyla başlamış, ABD-Kanada işbirli
ğiyle Amerika kıtasına ve Meksika'nın da katılımıyla Latin Amerika'ya sıçramıştır. Diğer bir 
ticarî bütünleşme de, Pasifik'te, Japonya odak noktasında teşekkül etmektedir. 

Bu ticarî örgütlenmeler, bir yandan serbest ticareti savunurken, diğer yandan, ticaret açı
sından kendi içlerine kapanma eğilimi göstermektedir. , 

Dünya ticaret dengelerinde de dikkat çekici gelişmeler söz konusudur. Uzun yıllar boyun
ca Almanya ve Japonya'nın cari işlem dengeleri fazla, ABD'nin ise açık veriyordu. 

1991 yılında Almanya'nın açık verdiğini, ABD açığının ise kapandığını görüyoruz. 1992 
yılında ise Almanya'nın açığında azalma, ABD'nin açığında ise artma olduğunu gösteren ge
lişmeler müşahade edilmektedir. Ticaret hâkimiyeti Japonya ve ABD'ye kaymaktadır. Çin pa
zarlarının da Batı ticaretine açılması yönünden gelişmeler olduğunu hatırlatmak isterim. 

Yakın gelecekte Amerika ve Pasifik bloklaşmaları arasında daha da yakınlaşma olması, 
şaşırtıcı olmayacaktır. ~',. 

Sayın Bdşkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin uluslararası ticarî ilişkileri de yeni bo
yutlar kazanmıştır. Türkiye, Asya kıtasında yeni yapılanmakta olan ülkelerle Avrupa arasında 
bir köprü, bir odak noktası durumundadır. 

Bu amaçla, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi örgütleşmesinin öncüsü olarak adım 
atılmıştır. Dünya ticaretindeki bu gelişmeler içinde, Asya-Pasifik ticarî bağlantılarının Avrupa 
köprüsü olarak Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütlünmesi önemli bir rol üstlenecektir. 

Diğer yandan, eski Sovyetler Birliğindeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni Türk 
Cumhuriyetlerini, sadece ekonomik ve siyasî açıdan ortaya çıkmış yeni bir imkân olarak gör
mek ya da değerlendirmek isabetli bir yaklaşım olmaz. Bu ülkeler açısından Türkiye'nin fev
kalade büyük sorumluluğunun bulunduğu ortadadır. Türkiye, bu sorumluluğun bilincindedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Avrupa Topluluğunda ortaya çıkan gelişmeler ise fev
kalade dikkat çekicidir. Avrupa Topluluğu, hem siyasî hem ekonomik sorunlarla karşı karşıya- , 
dır. Danimarka'da, Maastricht Anlaşmasına ait referandum sonuçlarının menfi çıkması, Top
lulukta şok etkisi yaratmıştır. Fransa'da referandum çok yoğun bir siyasî çabayla ve çok az 
bir farkla lehe çevrilebilmiştir. İngiltere kamuoyunda, Topluluğa karşı olumsuz bir hava 
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esmektedir. Son olarak, İsviçre'deki referandum sonuçları da menfi çıkmıştır. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği gibi İsviçre, Avrupa Topluluğunun bir üyesi 

değildir; ama, orada da Avrupa Topluluğuyla ileride birleşme projesinin oylanmasında menfi 
sonuç çıktığını dikkatten uzak tutmamak gerekir. 

Avrupa Topluluğunda^ ekonomik politikalar açısından birleşme beklenirken, ayrılıklar baş-
göstermiştir. Özellikle, tek Avrupa parası gibi önemli hedeflere yönelik politikalarda ciddî sı
kıntılar gözlenmektedir. 
' . • Almanya'nın, birleşmeden doğan likidite genişlemesi ve enflasyon endişesiyle yüksek faiz 

hadlerinde ısrar etmesi, Topluluk ülkelerinde sorun yaratmıştır. Almanya'nın bu politikası, tek 
para hedefine yönelik Avrupa Para Sistemi ve bunun döviz kurları mekanizmasıyla Topluluk 
üyesi diğer ülkelere yansımaktadır. Bilindiği gibi, İngiltere ve İtalya sistemden çekilmiştir. 

Aralık 1991'de Maastricht'te yapılan zirvede, tek para birimi ECU'ya geçiş ve Avrupa Merkez 
Bankası sisteminin kurulması için köklü değişiklikler yapma konusunda anlaşmaya varılmış
tır. Ekonomik ve parasal birlik konusunda vardıkları anlaşmaya ilaveten, üye ülkeler, dış poli
tika ve savunma sistemlerinde daha yakın işbirliği konusunda da anlaşmışlar ve Avrupa Parla
mentosunun yetkileri artırılmıştır. Anlaşmaya göre, parasal birlik, en geç 1999'da gerçekleşti
rilmiş olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Maastricht Anlaşmasına göre, ülkeler, dört kıstasa 
göre ekonomilerini yakınlaştırma çabası içinde olacaklardır. Bu kıstaslar, enflasyon, faiz oran
lan, döviz kuru istikran ve malî durumdur. 

Maastricht Anlaşmasıyla, üye ülkelerin, ekonomi ve maliye politikalarının birbirine yak-
laştırılmâsiamaçlanmıştır. Anlaşmayla taahhüt edilen hedeflerden birkaç tanesine dikkatleri
nizi çekmek istiyorum: 

Enflasyon, en düşük enflasyonlu üç üyenin enflasyon oranlarına bağlanmıştır. Hiçbir üye 
bu oranı yüzde 1,5'ten fazla geçmeyecektir. 

Faiz haddi aynı şekilde sınırlandırılmıştır. Faiz hadleri en düşük üç üyenin faiz haddinden 
en çok yüzde 2 oranında yüksek olabilecek, bu sınır aşılmayacaktır. 

Döviz kuru, Avrupa Para Sisteminde Öngörülen sınırlar içinde dalgalanabileceğin 
Bütçe açıklan, gayri safi yurtiçi hâsılanın yüzde 3'ünden ye kamu borçları, yine gayri safi 

yurtiçi hâsılanın yüzde 60'ından fazla olmayacaktır. . 

Görüleceği üzere, Anlaşmayla, ekonomilere malî bir disiplin getirilmesi hedeflenmiştir. 
1991'deki verilere göre, Avrupa Topluluğunun 7 üye ülkesi, şimdiden, enflasyon, faiz ora- v. 

nı ve döviz kuru kriterlerine uygundur. Bütçe açıkları ve borçlar konusunda öngörülen sınırlar 
içinde kalabilen üye ülke sayısı ise çok değildir. 

Tek para birimine geçmeden önce bir zirve öngörülmektedir. Zirvede, gerekirse, genel eko-
> nomik performans, birim işçi maliyetleri, cari işlemler dengesi, ödemeler dengesi gibi göster

geler de dikkate alınacaktır. 
Vergi armonizasyonu, nihaî aşama öncesinde üzerinde dikkatle durulan bir başka konu

dur. 
Avrupa Topluluğunun kendi içinde birçok sorun söz konusu iken; liberal ekonomiye yö

nelik yeni yapılanma gayreti içinde olan Doğu Avrupa ülkelerinin, Avrupa Topluluğuyla bü
tünleşme çabaları da devam etmektedir. 

— 8 — 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünya ticaretinde diğer bir problemli nokta da, GATT 
müzakerelerinin sağlıklı bir neticeye kavuşturulamamış olmasıdır. ABD ve Fransa'nın, özellik
le tarımı koruma politikalarında anlaşamamaları nedeniyle, müzakereler uzunca bir dönem 
için tıkanmıştır. 

Son olarak, Amerika Birleşik Devletlerinin, Avrupa menşeli bazı ithalatına yüksek oranlı 
gümrük tarifesi uygulama iradesini beyan etmesi, Avrupa Topluluğu ile Amerika Birleşik Dev
letlerini ciddî bir ticaret savaşının eşiğine getirmiştir. 

Bugün için, konu hakkında, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Topluluğu üyeleri ara
sında mutabakata varılmıştır; fakat, Fransa kamuoyundaki tepkiler devam etmektedir. 

Bu anlaşmazlık, başta ABD-Avrupa ticareti olmak üzere bütün dünya ticaretini olumsuz 
etkilemektedir. Bunun en büyük zararını da, ekonomilerini serbest dünya ticaretine açmaya 
çalışan Türkiye gibi ülkeler, çekmektedir. „ 

Dünya ticaretinde serbestliği hedefleyen bir anlaşmanın; serbest ticareti ilke olarak savu
nan güçlü ekonomiler tarafından engellenmesi, dikkat çekicidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünya ekonomisindeki gelişmeleri Yüce Meclisimize 
kısaca arz etmeye çalıştım. . 

Türkiye ekonomisi hakkında da aynı şekilde bilgi vermek istiyorum: 
Bize devredilen ekonomi, gayri safî millî hâsılanın yüzde 15-16'sına varan bir miktarının 

ipotek altına alındığı bir ekonomidir, bütçesi ipotek altına alınmış bir ekonomidir. Bu ipotek
lerden kurtulmaya çalışıyoruz. 

Türkiye ekonomisi güçlü bir ekonomidir, yaratıcılığı, dinamizmi olan bir ekonomidir. Ka
rarlar, politikalar doğru ise, ekonomi gücünü göstermektedir. '< 

Nitekim, 1992 yılı, dünyada çok ciddî siyasî zorlukların yaşandığı bir yıl olmasına rağ
men, Türkiye ekonomisi bunun menfi etkilerinden kendisini korumayı başarmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; büyüme, diğer ülkelerde olduğu gibi, ülkemiz için 
de hayatî bir değere sahiptir, ekonomilerin can damarıdır. Çocuklanmızın geleceğini güvenceli 
kılan; işgücüne yeni katılan dinamik ve bilgili gençlerimiz için iş imkânları yaratan ve topluma 
refah artışı getiren bir büyüme hızım gerçekleştirmek zorundayız. 

Türkiye, yüzde 2,2 oranında yıllık nüfus artış hızına sahiptir. Her yıl, birbuçuk milyona 
yakın çocuk, nüfusumuza katılmaktadır. Bu nedenle, büyüme oranının başlangıç noktası yüz
de 2,2 olmalıdır. Aksi takdirde, toplumun refah seviyesi düşer. Nitekim, Devlet İstatistik Ens
titüsünün yeni millî gelir serisine göre, fert başına gayri safi millî hâsıla, son dört yılın üçünde, 
1988'de yüzde 0,6; 1989'da yüzde 1,3 ve 1991'de yüzde 1,8 oranında gerilemiştir. 

DÎE'nin 9 aylık verilerine göre, 1992'de nüfus artış oranının üzerinde bir büyüme gerçek-. '.. 
leştirilmiştir. Bu, fevkalade önemlidir. İstikrar içinde büyüme, fedakârlık yapamayacağımız temel 
hedefimizdir. 

Ekonominin 1991 yılında büyüme hızı binde 3'.tür; yani sıfır mertebesindedir. 1992 yılın
da ise, gayri safi millî hâsılada, yüzde 5,4 oranında bir büyümenin gerçekleşmesi beklenmekte
dir. ' 

Sektörel olarak, tarımda, 1991 yılında binde 8 gerileme görülürken, 1992'de yüzde 3,5 ar
tış vardır. 
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Aynı şekilde, sanayi büyüme hızı ikiye katlanmış; yüzde 3,2'den, 6,6'ya yükselmiştir. 
Devlet İstatistik Enstitüsünün üçer aylık dönemler itibariyle yaptığı tahminler de, 1991 

yılıyla mukayeseli olarak incelendiğinde, 1992 yılında, üçer aylık ilk üç dönemin hepsinde, ge
çen yılın aynı dönemlerinden daha yüksek oranlarda büyüme sağlanmıştır. 

Son dört yılın üç yılında nüfus artış hızının altında bir büyümeden sonra, ekonominin 
yüzde 5,4 oranında bir büyümeyi gerçekleştirebilmiş olmasını fevkalade önemli sayarız. 

Bu. sonuçlar, ekonomideki durgunluğun aşıldığını ortaya koymaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ekonomilerde, genelde, büyüme hamlesinin temelin
de yatırım hamlesi vardır. Sabit sermaye yatırımları ülkemizde 1991 yılında reel olarak gerile
miştir. 1992 yılında ise bu olumsuz gelişmenin tersine döndüğünü, ekonomide canlanmanın 
başladığını görüyoruz. 

Sanayi üretim ve kapasite kullanım endeksleri normal seyirleri içindedir. 
Ekim ayı itibariyle on aylık ortalamalar olarak 1991 yılında sanayide yüzde 3,3 olan üre

tim artışı, 1992 yılının on aylık döneminde yüzde 5 olmuştur. Aynı şekilde, imalat sanayii üre
timindeki artış, yüzde 2,8'den yüzde 4'e, enerji sektöründe ise yüzde 3,1'den yüzde 12,5'e yük
selmiştir. 

özel kesim sabit sermaye yatırımları 1991 yıjında reel olarak yüzde 3,5 oranında gerile
miştir. 1992 yılında ise yüzde 1,4 düzeyinde bir artış beklenmektedir, özel sektör yatırımların
da, imalat sanayii ve konut sektörlerinde artış vardır. 1992 yılında özel yatırımlar içinde konut 
sektörü payının yüzde 41,9; imalat sanayii payının ise yüzde 27,8 olacağı tahmin edilmektedir. 

1992 yılında kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının ise, reel olarak yüzde 1,1 oranında 
artacağı tahmin edilmektedir. Kamu iktisadî kuruluşları, fonlar ve özelleştirme kapsamındaki 
kuruluşların yatırımlarında düşme vardır. Kamu yatırımları, özellikle enerji, eğitim ve sağlık 
sektörlerinde artış gösterecektir. 

Eğitim ve sağlık sektörü yatırımları giderek ağırlık kazanmaktadır. Toplam sabit sermaye, 
yatırımları içinde eğitimin payı, 1991'de yüzde 3,'4'ten 1992'de yüzde 3,7'ye çıkmıştır. Aynı şe
kilde, sağlık sektörünün payı yüzde 1,9'dan yüzde 2,2'ye yükselmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkeler için istihdam 
ve işsizlik, hem ekonomik hem sosyal açıdan büyük önem arz eden bir konudur. İşsizlik, bu
gün bütün dünyanın tartıştığı bir sorundur. 

Ülkemizde sivil işgücü, Nisan 1992'de yapılan Hane halkı İşgücü Anketi sonuçlarına gö
re, 20 milyon kişi civarındadır. 1993 yılında bu rakamın 20,2 milyon olacağı tahmin edilmekte
dir. Bu işgücünün ancak 18,5 milyonu için istihdam imkânları sağlanabilmektedir. Ekonomi
mizde yüzde 8 dolayında işsizlik olduğu hesaplanmaktadır. 

İşsizlik alanındaki sorunlar önemini korumaktadır. 1992 Nisan ayında DİE tarafından ger
çekleştirilen Hena halkı İşgücü Anketlerine göre, tarımdaki istihdam nispî ve mutlak olarak 
azalmıştır. Kentlerde, özellikle eğitimli gençler arasındaki işsizlik oranı ise oldukça yüksektir. 

Çağımızda teknolojik imkânlarla donatılmış, bilgi ve beceri kazandırılmış insan, büyü
menin itici gücünü oluşturmaktadır. Ekonomik büyümede böylesine önem kazanmış, âdeta 
lokomotif görevi üstlenmiş işgücü, toplum için en önemli kaynak durumundadır. Bu kaynağı 
en iyi biçimde değerlendirmek, istihdam yaratarak bu gücü üretime yöneltmek, ancak yatırım
larla mümkündür. Hükümet, istihdam düzeyini, teknolojinin gereklerini dikkate alarak yük-
selbilmek için yeni yatırım politikalarına yönelmiştir. 

— 10 — 
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Bütün gücümüzle, memleketimizde, yatırım ve üretim iklimini ve şevkini yaratmaya çalışı
yoruz. Bunun için, başta, istikrarın şart olduğuna inanıyoruz, onu gerçekleştirme gayreti cin
deyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üzerinde hassasiyetle durulması gereken diğer bir konu 
da ödemeler dengesidir. 

Türkiye ithalatının çok büyük kısmı, yatırım malları, hammaddeler ve petrol gibi, üretim 
için gerekli maddelerdir. Ekonominin büyüyebilmesi, bir yerde bu ithalat ihtiyacının karşıla-
nabilmesine bağlıdır. İthalatta tıkanıklık, üretimde de büyük darboğazlara yol açar. 

Diğer yandan, ithalatın, güçlü bir ihracatla sağlanan sağlıklı ve istikrarlı döviz gelirleriyle 
karşılanması esastır. Güvenli bir şekilde dış kaynak kullanabilme imkânımız da büyük ölçüde 
buna bağlıdır. Bu bakımdan ödemeler dengesi çok büyük bir önem taşımaktadır, ödemeler 
dengesinde 1992 yılında kaydedilen gelişmeler memnuniyet vericidir. 

Ocalc-Eylül dönemi itibariyle ihracatımız 10 milyar 554 milyon dolar, ithalatımız ise 16 
milyar 284 milyon dolardır. Dokuz aylık bu dönem itibariyle, 1991 yılında yüzde 10,6 olan ih
racat artış hızı, 1992'de yüzde 11,2'ye çıkmıştır. Bu dönemde ithalatımız ise 1991 yılında dur
gunluğa girmiş, 1991 yılında 1990 yılı seviyesinde ithalat gerçekleşmiştir. 1992 yılında ise yüzde 
9,2 arjış vardır. Ekonomideki canlılığa paralel olarak dış ticaretimizde de müspet gelişmeler 
görülmektedir. 

İhracatta sanayi ürünlerinin payında artış, ithalatta ise tüketim maddelerinin nispî ağırlı
ğında gerileme vardır. 

1992 yıl sonu itibariyle, ihracatımızın, yüzde 11,1 oranında bir artışla 15,1 milyar dolar 
seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir, ihracatın gayri safî millî hâsılaya oranı, 1991'de yüzde 
12,5'tir; 1992 yılında ise, yüzde 13,3'e ulaşacağı anlaşılmaktadır. 

Aynı şekilde, 1992 yıl sonu itibariyle ithalatın yüzde 9,3 oranında artarak 23 milyar dolar 
düzeyine ulaşması beklenmektedir. 

İhracat artış hızı, ithalat artış hızının üzerindedir. 
Bu gelişmeler sonunda, 1991 yılında yüzde 64,6 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 

1992 yılında yüzde 65,7 yükselirken, dış ticaret açığının dış ticaret hacmine oranı da yüzde 
21,2'den yüzde 20,7'ye gerilemiş olacaktır. 

ödemeler dengesinin diğer kalemlerinde de rahatlatıcı gelişmeler meydana gelmiştir, özel
likle turizm gelirlerindeki gelişmeler fevkalade sevindiricidir. 

Ocak-Ağustos dönemi itibariyle turizm gelirleri, geçen yıla göre yüzde 50 civarında arta
rak, 1,6 milyar dolardan 2,4 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye'ye gelen yabancı sayısında ciddî 
artışlar vardır. Kişi başına harcamanın da 480 dolardan 508 dolara yükseleceği tahmin edil
mektedir. 

Turizm gelirlerinin 1992 yılı sonunda yüzde 50,7 oranında artarak 4 milyar dolara ulaş
ması beklenmektedir. * 

İşçi gelirlerinin, bir önceki yıl seviyesi olan 2,9 milyar dolar civarında gerçekleşeceği umul
maktadır. 

1992 yılının ilk dokuz ayında 1,2 milyar dolarlık yabancı sermayeye izin verilmiştir. Net 
yabancı sermaye-girişi ise, yüzde* 18,9 oranında artarak 517 milyon dolar olmuştur. Yıl sonun
da 1,1 milyar dolara yükselmesi beklenmektedir. 
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Döviz rezervlerimiz 1991 yılı sonunda 12,2 milyar dolar iken, 13 Kasım 1992 tarihi itiba
riyle 15,1 milyar dolara yükselmiş bulunmaktadır. 

Dış ticaret dengesinin, ödemeler dengesinin, ekonominin bütün dengeleriyle tutarlı bir şe
kilde, sağlıklı ve istikrar içinde büyümesi ve gelişmesi için gereken ne ise, o yapılmaktadır. Türkiye 
ekonomisini dünya ekonomilerine bağlayan bu köprünün sımsıkı muhafazası ve daha güçlü 
hale getirilmesi için çalışılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk ekonomisinin genel bir değerlendirmesinin ya
pıldığı bu bölümde, biraz da, kamu kesiminin finansmanında karşı karşıya bulunduğumuz so
runlar hakkında Yüce Meclise bilgi sunmak istiyorum. 

Kamu kesiminin finansmanında, özellikle 1985 yılından bu yana gözlenen ciddî gelişme, 
kamu borçlanma gereğinin her yıl artan bir eğilim göstermiş olmasıdır. 

1980'ü yılların başlangıcında, 1981'de yüzde 4,9; 1983'te yüzde 6 olan kamu kesimi borç
lanma gereği, 1987'de yüzde 7,8; 1991'de de yüzde 14,4 düzeyine çıkmıştır. Görüleceği gibi, 
1983 ile 1991 arasındaki sekiz yıllık sürede, kamu kesimi finansman ihtiyacı yüzde 6'dan yüzde 
14,4 seviyesine ulaşmıştır. Bu açığın konsolide bütçeye isabet eden bölümü yüzde 7,4'tür. Di
ğer bölümü ise, KİT'ler ile fonlar ve mahallî idarelerin açıklarıdır. 

Körfez krizi nedeniyle ekonomiye giren hibe şeklindeki arızî nitelikteki gelirler dikkate alın
maz ise, kamu borçlanma gereği, 1991 yılında yüzde 16,3'e ulaşmış bulunmaktadır. 

Kamu harcamalarının kamu gelirleriyle karşılanma oranının düşme eğilimine girmesi, ka
mu açıklarının büyümesinde temel neden olmuştur. 

Nitekim, konsolide bütçe harcamalarının vergi gelirleriyle karşılanma oranı, 1981 yılında 
yüzde 78,5 iken, 1983'te yüzde 74'e, 1991'de ise yüzde 59,4'e gerilemiştir. 

Böylece, giderlerin sağlam ve aslî kaynaklarla karşılama imkânı küçülürken, borçlanma 
ihtiyacı da haliyle büyümüştür. 

Bütçe açıklarının finansmanında bir araç olarak borçlanmanın, özellikle iç borçlanmanın 
aşırı boyutlarda kullanılmış olması, bütçelerde faiz ödemelerini ciddî düzeylere çıkarmıştır. 

Konsolide bütçe içinde faiz ödemelerinin payı, 1981 yılında yüzde 4,9 iken, bu oran 1984'te 
yüzde 11,9; 1988'de yüzde 23,2 ve 1991 senesinde yüzde 18,2 olmuştur; yani 4,9'dan 18,2'ye 
çıkmıştır. Bu trent, bu gelişme, işte, Türk ekonomisinin en önemli kamburudur. 

Ekonomik dengelerin bozulmasının kaynağında, yukarıda arza çalıştığım tabloların orta
ya koyduğu finansman modeli yatmaktadır. 

Geçmiş yıllar bütçe açıklarının olumsuz etkileri birbirine eklenerek, âdeta bir çığ gibi, 1992 
yılına toplu olarak devredilmiştir. 

Neticede, bütçelerdeki faiz ödenekleri bütçe açıklarını aşan büyüklüklere ulaşmıştır. Böy
lece, bütçe açıklarının finansmanını sağlaması gereken borç idareleri bu fonksiyonlarını yitir
miş; aksine, bütçe, borç idarelerinin finansmanına katkıda bulunur hale dönüşmüştür. 

Bu derece yüksek düzeylere ulaşmış kamu kesimi finansman ihtiyacını ülke ekonomisinin 
taşıyabilmesi fevkalade güçtür. Nitekim, bu durum, bir yandan enflasyonu kronik bir yapıya 
dönüştürmüş, diğer yandan ekonominin dengelerini ciddî bir şekilde bozmuştur. Bu nedenle, 
1992 yılında, finansman açığını düşürme gayreti daima ön planda tutulmuştur. Hedeflenen 
oranda gerçekleşmese de, 1992 yılında kamu borçlanma gereğinin GSMH'ye oranı, 1991 yılın
dan daha düşük bir düzeye, yüzde 12,6'ya çekilmiş olacaktır. Bu oran, 1993 yılı için yüzde 9 
olarak hedeflenmiş bulunmaktadır. 
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Kamu kesimi finansmanı, böylece, makul ve gerekli boyutlara çekilecektir. Ekonominin 
meselelerini, ekonominin sıkıntılarını çözmenin başka yolu da yoktur. Meseleler karışık değil
dir, mesele malîdir; ancak, üzerine ciddiyetle gidilmesi gerekir. Hükümetimiz, göreve başladığı . 
günden itibaren bu işe başlamıştır. Başlamış olması, bir yılda her şeyin bitmiş olması anlamına 
gelmez. Ekonomik politikaları uygulamaya koyarsınız; fakat sonuçlarını zaman içerisinde alır
sınız ve bunların ekonomik göstergelere yansıması belli bir periyot alabilir; ama, bu sonuçlar, 
ekonomik göstergelerin önemli bir bölümüne de yânsımıtıştır, diğerlerine de müspet şekilde 
yansıyacaktır. Politikalar doğrudur, tatbikat doğrudur, 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülke ekonomisinin gündeminde yer alan birinci ön
celiğe sahip sorun, enflasyondur. Bütçe müzakerelerinde, bütçe tartışmalarında, bu yıl da Üze
rinde en fazla durulacak konu, hiç kuşku yok ki, enflasyon olacaktır. 

Enflasyon, ülkemizde, bir yılın ya da birkaç yılın meselesi değildir. Enflasyon, çok uzun 
bir dönem sayılacak olan sekiz dokuz sene Türkiye'ye hâkim olmuştur. 

Bu dönemin dışında memleketimiz, bu kadar yüksek bir enflasyonu ve bu kadar uzun 
süren yüksek enflasyonlu bir dönemi, ne yaşamıştır ne de görmüştür. 

Enflasyon ve daha önemlisi, enflasyon beklentisi, tamamen kronik bir yapıya dönüşmüş
tür. O kadar ki, "enflasyon ülkenin kaderidir ve onunla birlikte yaşamaya alışmaktan başka 
çare yoktur" gibi bazı yanlış düşünceler zihinlere yer etmeye başlamıştır. Böylece, enflasyona, 
bir bakıma sosyal ve psikolojik bir boyut yüklenmiştir. Ekonomi ve ekonomi yönetimi, âdeta 
enflasyon üreten bir sistem haline gelmiştir. 

tşbaşındaki Cumhuriyet Hükümeti, tehlikeli boyutlara ulaşmış ve kronik bir yapıya dö
nüşmüş olan bu enflasyonu devralmıştır. 

Bugünkü Hükümetin, enflasyonun bu yapıya erişmesinde ve bu boyutlara ulaşmasında, 
en ufak, ne bir ilgisi ne de bir katkısı vardır. 

Hükümet, ekonominin iç ve dış dengelerini tamamen bozan, ekonomiyi istikrarsızlığa iten, 
hatta onu tıkanma noktasına getiren enflasyonu makul düzeylere indirme gayreti içindedir. Ül
kedeki enflasyonist tazyikleri azaltıcı politikalar uygulamaktadır. 

Yüzde 30'lar seviyesinde aldıkları enflasyon oranını iki yıl içinde yüzde 10'lar düzeyine 
çekme iddiasıyla göreve başlayıp, sekiz yılın sonunda yüzde 70'lerde bize devredenlerin "Bize 
yıl içinde bu enflasyonu neden düşürmediniz?.." demelerini anlamak mümkün değildir. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Niye söylemeyelim?.. Niye söylemeyelim Be
yefendi?. Ne yaptınız?.. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Enflasyon, hiç şüphe 
yok ki... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Siz, enflasyonla ilgili ne yaptınız?.. Yüzsüz
lerden para mı topladınız?.. Ne yaptınız siz; armut mu topladınız?! 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar... Sayın Ergüder... 
Sayın Oral, siz devam edin. 
ŞADAN TUZCU (İstanbul) — Siz de, yüzde 10'Iara düşüreceğiz" dediniz... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Maziden sıyrılın, hale bakın; hâlâ yüzde 

90'Iardayız. 
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BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, müsaade edin.. 
Sayın milletvekilleri... 
Sayın Bakan, siz devam ediniz; cevap vermeyiniz. 
MALI YE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Ben devam ediyorum 

Sayın Başkan; fakat, arkadaşlarımız acaba, 1983'te, "1984 yılına geldiğimizde, iki senede enf
lasyonu yüzde 10'a indireceğiz" demenin pişmanlığı ve yanlışlığı içinde mi heyecanlanıyorlar?! 
Ama, o geçmiş artık... Biz, bundan sonra indireceğiz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Sayın Bakanım, bu işi bilmiyorsunuz!.. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Sayın Bakanı dinleyelim; sunuş konuşması yapıyor... 
Sayın Ergüder... 
MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Sayın Başkan, eğer bu 

söylediğim rakamlarda bir yanlışlık varsa veya bu rakamların meydana getirdiği ekonomik kon
jonktürde ve tabloda hata varsa, millet kürsüsüdür; millet, dinliyor: gelir arkadaşlarımız anla-

_ Urlar. 
BAŞKAN — Sırası gelecek... 
Devam ediniz. . 
MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Bu titizliği keşke sekiz 

yıl içerisinde gösterseydiniz de, enflasyon şu rakama gelmeseydi... 
HALlL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Aman beyefendi, zattâliniz 31 trilyonu topla-

madınız yüzsüzlerden... 31 trilyonu toplamadınız... 
BAŞKAN—Değerli milletvekilleri... Değerli milletvekilleri... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Efendim, onların ceva

bını da biraz sonra alırsınız.. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — 31 trilyonu toplamadınız... 
BAŞKAN — Sayın Ergüder... 
MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Sevgili arkadaşım, siz, 

Plan ve Bütçe Komisyonuna da geldiniz, konuştunuz; ama bizim cevabımızda bulunmadınız... 
Sorduğunuz suallerin cevabını da alma alışkanlığı içerisine girerseniz, bir daha tartışmayı bu
raya getirmezsiniz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Cevabınız belli sizin, cevap yok ki... 
BAŞKAN — Sayın Ergüder, karşılıklı konuşmayalım. 
Sayın Bakan.siz devam ediniz... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Enflasyon, hiç şüphe 

yok ki, birden fazla nedene dayanır; ancak, halen yaşadığımız enflasyonun en ciddî kaynağı, 
kamu kesimi finansman açığıdır, devletin sağlam bir malî yapıdan mahrum olmasıdır. 

1983 yılında yüzde 6'lar düzeyinde seyreden kamu b.orçlanma gereği, 1991 yılında yüzde 
16,3'e ulaşmıştır. Enflasyon denen canavarı yaratan, işte bu gelişmedir. ı 

Bugün yapılan da, bu açığı, aşağıya, makul düzeylere çekme, kamunun malî yapısını sağ
lıklı bir sisteme kavuşturma çabasıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1991 yılında izlenen genişletici maliye politikası, enf-
lasyonist baskıları ve bekleyişleri artırmıştır; ancak, KlT fiyat ayarlamalanndaki gecikme ve 
tarımsal destekleme ödemelerinin zamanında yapılmamış olması, genişletici maliye politikası
nın etkilerinin tamamının yıl içinde görülmesini geciktirmiştir. 
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* 1991 yılı sonunda, ertelenen kamu fiyat ayarlamalarının yapılması ve elverişsiz hava ko
şulları nedeniyle tarımsal ürün fiyatlarındaki yüksek artışlar, 1992 yılı başında fiyat artışları
nın hızlanmasına yol açmıştır. 

1992 yılının ikinci çeyreğinden itibaren, tarımsal ürün fiyatlarındaki gerilemenin de etki
siyle, aylık fiyat artışlarında önemli yavaşlamalar görülmüştür. 

1992 yılında, kamu kesimi açıklarında bir yıl öncesine göre belli bir iyileşme sağlanmışsa 
da, bu durum, kronikleşen enflasyonist bekleyişleri kırmada ve kamu kesiminin malî piyasalar 
üzerindeki baskısını azaltmada yeterli olmamıştır. 

1992 yılında enflasyon hızı öngörülen seviyeye çekilememesine rağmen; 1991 yılının ikinci 
ve üçüncü çeyreklerinde görülen fiyat artışlarındaki hızlanma eğiliminin bu yılın aynı dönem
lerinde yavaşlaması, dikkat çekmektedir. 

Hükümet, enflasyonla mücadelede büyük bir kararlılık içindedir. Bizden önceki hükü
metlerde bu kararlılığı görmek mümkün olmamıştır. Uygulamaya konulan politikalar önümüz
deki yıldan itibaren sonuçlarını vermeye başlayacaktır. Enflasyon, ülkenin kaderi olmaktan mut
laka çıkarılmış olacaktır. 

ŞADAN TUZCU (istanbul) — 500 günün sonunda mı?!.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Çok acelecisiniz!.. 
ŞADAN TUZCU (İstanbul) — Biz demedik Sayın Bakanım, siz dediniz... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Bakanım, 100 gününüz var, 100 gün 

sonra goodby!.. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen devam edin. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Sayın Başkan, önemli 
olan, kupayı kimin verdiğidir. Size kupayı millet verdi; ama, millet bize kupayı değil, iktidarı 
verdi sayın arkadaşlarım. (DYP ve SHP Sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Ne iktidarı?.. İnönü olmasaydı, zor iktidar 
olurdunuz, sen inönü'ye dua et... 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tç devlet borçlarımız, 1991 yılı sonu itibariyle 93 tril
yon 642 milyar liradır. 1992 yılı Eylül ayı sonu itibariyle ise bu rakam 136 trilyon 264 milyar 
lira olmuştur. ; " • ' " • • 

Konsolide borçlar hariç tutulursa; sadece tahvil, bono, Merkez Bankası avansı toplamı 
olarak, bu rakamlar, 1991 yılı için 56 trilyon 525 milyar liradır. 

iç borç stokunun GSMH'ye oranı, 1991 yılı sonu itibariyle yüzde 20 civarında gerçekleş
miştir. 1992 yılı sonunda da bu oranın nispî olarak sabit kalacağı beklenmektedir. 

Sadece tahvil ve bono toplamı gözöniine alındığında, bu oran, 1991 yılı için yüzde 9,5 
olarak gerçekleşmiştir. 

Tahvil ve bono toplamı olarak iç borç faizlerinin konsolide bütçe içindeki payı, 1980 yılın
da yüzde 2'dir. 1984'te yüzde 4,9'a; 1987'de yüzde 9,8'e; 1990 yılında yüzde 14'e çıkmıştır. 1991 
yılında ise yüzde 12,8 olarak gerçekleşmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kamu malî sistemine sağlıklı bir yapı kazandırabil
mek için, fonların bütçe disiplini içine alınması, Hükümet Programında ve Koalisyon Proto
kolünde açıkça ifade edilen temel ilkelerden biridir. 
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Fonların bütçe içine alınmasını, etkin bir maliye politikasının gereği olarak düşünüyoruz. 
Fonlar konusunda ciddiyetle üzerinde durduğumuz nokta, fonların bütçe dışında kullanılabi
lir kaynaklar olduğu şeklindeki bir düşünceye mani olmaktır. 

Fon gelirleri içinde, tamamen vergi gelirleri niteliğinde olan gelirler vardır. 
Devletin gelir ve giderleri tek bir bütçede bütünleştirilmelidir. Kaynakların etkin kullanı

mı, bu bütünleşmeyle mümkündür. 
Halen mevcut bulunan 107 adet fonun 62'si, 1993 yılı bütçesi içine alınmıştır. Böylece, 

önemli bir kamu kaynağını daha, millet adına görev yapan Yüce Meclisimizin incelemesine, 
müsaadesine ve denetimine tabi tutulmaktadır. 

1993 yılı bütçesiyle başlayan bu uygulama, hazine ve bütçe birliğine doğru atılmış kararlı 
ve ciddî bir adımdır. Fonların bütçe içine alınmasında benimsenen model, fon hizmetlerinde 
herhangi bir aksaklık yaratmayacak biçimde düzenlenmiştir. Fonlarla ilgili görev, yetki ve so
rumlulukların, fon idarelerine ve fonların bağlı oldukları bakanlıklara aidiyeti aynen sürecek
tir. 

Amacımız, tüm demokratik ülkelerde olduğu gibi, devletin bütün gelirlerinin tek bir büt
çede toplanması ve ihtiyaçlarının da bu bütçeden karşılanmasıdır. Böylece, vatandaş, ödediği 
vergiyi ve dişinden tırnağından artırarak ödediği bu verginin nereye harcandığını bütçede göre
cek ve demokratik temsil mekanizması içinde onu da denetleyecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünya ve Türkiye ekonomisiyle ilgili bu genel bilgi
lerden sonra, şimdi de 1991 yılı bütçe kesinhesaplarıyla ilgili açıklamalarına geçmek istiyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş bulunan 1991 yılı kesinhesap sonuçlarına göre, 
genel ve katma bütçeli idareleri kapsayan konsolide bütçe giderleri, 132 trilyon 401 milyar lira 
olarak gerçekleşmiştir. Konsolide bütçe gelirleri ise, 99 trilyon 85 milyar lira olarak tahakkuk 
etmiştir. Böylece, 1991 yılı bütçe açığı 33.3 trilyon lira olmuştur. 

Bütçe büyüklüklerinin gayri safi millî hâsıla içindeki payları hesaplanırken, Devlet Plan
lama Teşkilatının esas aldığı gayri safi millî hâsıla rakamları kullanılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği üzere, 1992 yılı bütçesi 207 trilyon 867 mil
yar liralık bir harcanabilir ödenek büyüklüğüyle bağlanmıştır. 

Bütçe uygulamasıyla ilgili olarak, elimizde halen, ekim ayı sonuçları bulunmaktadır. 
1992 yılı ekim ayı sonu itibariyle konsolide bütçe gelirleri 137 trilyon 94 milyar lirayı bul

muştur. Bu gelirlerin, 108 trilyon 831 milyar lirası vergi gelirleri, 5 trilyon 532 milyar lirası ver
gi dışı normal gelirler, 22 trilyon 731 milyar lirası da özel gelirler ve fonlardan oluşmaktadır. 

Vergi gelirleri tahsilat artış oranı, kümülatif olarak, 1992 yılı ekim ayı sonunda yüzde 
79.8'dir. Bu oran, 1992 yılı bütçe hedefinin 2 puan üzerinde olduğu gibi, son dört yıllık dö
nemde de elde edilmiş en yüksek vergi tahsilat artış oranıdır. 1992 yılı kasım ayı vergi tahsilat 
oranlarını gösterir neticeler dün akşam alınmıştır. Ekim ayı sonunda gerçekleştirilmiş olan kü
mülatif artış oranı, kasım sonunda da devam etmektedir, Bu da, ülkemiz bakımından sevindi
rici bir gelişmedir. 

. Konsolide bütçe harcamaları, ekim ayı sonu itibariyle 169 trilyon 400 milyar lirayı bul
muştur. Bunun, 75 trilyon 653 milyar liralık kısmı personel giderleri, 10 trilyon 846 milyar lira
sı diğer cari giderler, 20 trilyon lirası yatırım, 62 trilyon 700 milyar lirası da transfer harcama
larıdır. 
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Bütçe açığı, ekim ayı sonu itibariyle 32.3 trilyon lira olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1993 yılı, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının 4 ün

cü dilimidir. 1993 yılı bütçesi, plan hedefleri ve 1993 yılı programı esas alınarak hazırlanmıştır. 
Konuşmamın bu bölümünde, program ve bütçenin temel hedefleri hakkında, izniniz olursa, 

kısaca bilgi sunmak istiyorum. 
1993 yılı programında, yüzde 5 oranında bir büyüme öngörülmüştür. Bu büyümenin, sek

törler itibariyle, tarım sektöründe yüzde 3, sanayi sektöründe yüzde 6, hizmetler sektöründe 
yüzde 4.5 olarak gerçekleşmesi hedeflenmiştir. Buna göre, gayri safı millî hâsılanın 1993 yılın
da 1 katrilyon 227 trilyon liraya ulaşması beklenmektedir. 

Gayri safi millî hâsıla deflatörü yüzde 51, yıl sonu enflasyonu ise yüzde 47 olarak hedef
lenmiştir. 

1993 yılında ihracatın 17 milyar dolar, ithalatın ise 25.8 milyar dolar olarak gerçekleşmesi 
hedef alınmıştır. 

Kamu kesimi borçlanma gereği, gayri safi millî hâsılanın yüzde 9'u olarak planlanmıştır. 
Bunun, yüzde 4.3*ü konsolide bütçeden, 2.6'sı KİT'lerden, 1.6'sı fonlardan kaynaklanacaktır. 

1993 yılında toplam 258.9 trilyon lira yatırım büyüklüğü hedeflenmiştir. Kamu yatırımla
rının, 47 trilyon lirası konsolide bütçe, 22.9 trilyon lirası kamu iktisadî teşebbüsleri, 27 trilyon 
lirası fonlar, 10.9 trilyon lirası mahallî idareler, 3.5 trilyon lirası tiler Bankası, 2.7 trilyon lirası 
da döner sermayeler tarafından gerçekleştirilecektir, ; 

özel sektör yatırımlarının ise 144.9 trilyon liraya ulaşması beklenmektedir. 
Görüleceği üzere, 1993 yılında, yatırımlarda, kamu sektörü yüzde 44, özel sektör ise yüz

de 56'lık nispî paya sahip olmaktadır. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1993 programı, makro-ekonomik istikrarın sağlan

masına, rekabet ortamının yaygınlaştırılmasına ve gelir dağılımının iyileştirilmesine ağırlık ve
ren bir yaklaşımla hazırlanmıştır. 

Yatırım politikalarımızda, üretim faktörlerinin verimliliğinin artırılması, özel sektör yatı
rımlarının canlandırılması, ekonominin uluslararası rekabet gücünün artırılması ve ülkemizde 
bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılması için, ekonomik ve sosyal altyapı yatırımlarına 
önem verilmiştir. 

1993 yılı kamu yatırım tahsislerinde, tarım, turizm, eğitim ve sağlık sektörleri ile diğer te
mel kamu hizmetlerine ciddî ağırlıklar verilmiştir. Buna göre, turizmde yüzde 16, eğitimde yüzde 
12.9, sağlıkta 12.8, diğer kamu hizmetlerinde yüzde 10.8 oranında reel artış öngörülmüştür. 

Kamu İktisadî teşebbüslerinin yatırım faaliyetleri ise azaltılmıştır; toplam kamu yatırım
ları içindeki payın yüzde 28'den yüzde 20.1'e düşürülmesi programlanmıştır. Kamu iktisadî te
şebbüsleri yatırımları 1993 yılında yüzde 30.1 oranında gerilemiştir. 

Kalkınmada öncelikli yörelerin ekonomik ve sosyal yönden geliştirilmesi ve gelişmiş böl
gelerle olan farklılığın azaltılması hedeflerimizden biridir. Kamu kaynak tahsislerinde ve teş
vik politikalarımızda, bu bölgelerin ihtiyaçlarıyla, yerel potansiyellerin değerlendirilmesine önem 
veriyoruz. 

GAP kapsamındaki çalışmalar, entegre bir proje anlayışı içerisinde sürdürülmektedir. Bu 
çerçevede, bölgenin şehir altyapısının iyileştirilmesi, demiryolu, karayolu, liman ve havaliman-
larıyla; haberleşme altyapısının birbirleriyle koordinasyon içinde geliştirilip güçlendirilerek, 
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bölgenin aynı zamanda uluslararası pazarda entegrasyona hazırlanmasına da ağırlık verilmek
tedir. 

Makroekonomik politikaları, etkin bir koordinasyon içinde, istikrar ve büyümenin gerek
lerine cevap verecek biçimde uygulamaya kararlıyız. 

1993 yılı, yatırım ve ihracat yılı olacaktır. Bu hedefe yönelen politikalarımız, istihdam ar
tışı yönüyle de önem taşımaktadır. .. . 

Makroekonomik istikrarın sağlanmasına, rekabet ortamının yaygınlaştırılmasına, gelir da
ğılımının iyileştirilmesine ağırlık verilecektir. Sağlıklı malî politikalar, bu üç temel hedefin ger
çekleştirilmesinde önde gelen araçlar olarak kullanılacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1993 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 397 trilyon 710 mil
yar liralık ödenek teklifiyle Yüce Meclisimize sunulmuştur. Plan ve Bütçe Komisyonunda bu 
tutara 3 trilyon lira ilave edilerek, toplam ödenek miktarı, 400 trilyon 710 milyar lira olarak 
belirlenmiştir. Ancak, Plan ve Bütçe Komisyonu, bazı istisnalar dışında, ödeneklerden yüzde 
3'ünün iptaline karar vermiştir. İptal edilen ödeneklerden sonra, konsolide bütçe büyüklüğü, 
397.6 trilyon olarak bağlanmıştır ve Yüce Genel Kurulumuza bu büyüklükle gelmiştir. Böyle
ce, eklenen ödenekler, yapılan kesintilerle karşılanmış olmaktadır. 

Onayınıza sunulan ödenek büyüklüğünün, 145 trilyon lirası personel giderlerine, 34.7 trilyon 
lirası personel dışı cari nitelikteki giderlere, 46 trilyon 238 milyar lirası yatırım harcamalarına, 
171 trilyon 650 milyar lirası transfer harcamalarına ayrılmış bulunmaktadır. 

Bu ödeneklerin bütçe büyüklüğü içindeki payı; personel ödenekleri yüzde 36.5, diğer cari 
ödenekler yüzde 8.7, transferler ödenekleri 43.2'dir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1993 yılında konsolide bütçe gelirleri olarak, 344 trilyon 
400 milyar liralık bir tahsilatın gerçekleştirilmesi hedef alınmıştır. 

Bütçe gelirlerinin, 243 trilyon 600 milyar lirası vergi gelirlerinden, 26 trilyon lirası vergi 
dışı normal gelirlerden, 72 trilyon 700 milyar lirası özel gelirler ve fonlardan, 2 trilyon lirası 
katma bütçeli idarelerin kendi gelirlerinden oluşmaktadır. 

Bütçe gelirlerinin bir önceki yıla göre yüzde 101.1 oranında artış hedefi vardır. Vergi gelir
lerinde ise bu artış oranı yüzde 72.7 olarak öngörülmüştür. 

Bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranının yüzde 86.6 olarak gerçekleşmesi hedef 
alınmıştır. Bütçe giderlerinin vergi gelirleriyle karşılanma oranı ise, bu sene bütçeye dahil edi-̂  
len fon ödenekleri hariç tutulursa, yüzde 66.2'dir. 

Görüleceği üzere, konsolide bütçenin 1993 yılında 53.2 trilyon liralık finansman ihtiyacı 
bulunmaktadır. Konsolide bütçe borçlanma gereğinin gayri safi millî hâsılaya oranı yüzde 4.3'e 
çekilmiş olacaktır." . 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütçenin büyüklüklerini bu şekilde kısaca ortaya koy
duktan sonra, biraz da bütçenin yapısı ve özellikleri konusunda Yüce Genel Kurulumuza bilgi 
sunmak istiyorum. 

1993 bütçesi, her şeyden önce malî disipline önem veren bir bütçedir. Malî sisteme sağlıklı 
bir yapı kazandırma bütçesi olarak düşünülmüştür, önümüzdeki yıl bütçe uygulamalarına tam 
bir malî düşünce, tam bir malî disiplin hâkim olacaktır. Devlet çarkının içerisinde ortaya çıka
bilecek israfla fevkalade ciddî şekilde mücadele edilecektir. Bu mücadeleyi 1992 yılında göster
dik, bundan sonra da göstereceğiz. 
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önümüzdeki yıl bütçe uygulamalarına tam bir malî düşünce, tam bir malî disiplin hâkim 
olacaktır, dedim. Bunu eksiksiz uygulayacağız. Vergi olarak alınan her kuruş, mutlaka yerli 
yerine gidecektir. Tasarruftan anladığımız, devletin vergilerinin mutlaka yerli yerine gitmesi
dir. Yerli yerine gitmeyen her kuruş, bir bakıma ciddî israftır. 

1993 bütçesinde personel giderleri için 145 trilyon liralık ödenek ayrılmıştır. Bütçe öde
nekleri içindeki payı yüzde 36.5'i bulmaktadır. 

Personel dışı diğer cari ödeneklerin hissesi ise-bütçede-yüzde 8.7'dir. 
Bütçenin yüzde 43.2'lik bölümü ise transfer mahiyetindeki ödeneklerdir. 171.7 trilyon li

ralık transfer ödeneklerinin 73 trilyon lirası, yani transfer ödeneklerinin yüzde 42.5'i, iç ve dış. 
borç faizlerinin ödenmesi için ayrılmıştır. 

Kamu iktisadî teşebbüsleri için bütçeden 20 trilyon lira büyüklüğünde ödenek ayrılmıştır. 
Bu ödeneğin 16 trilyon liralık bölümüyle bu teşebbüslerin sermaye ihtiyaçları, 4 trilyon liralık 
kısmıyla da görev zararları karşılanacaktır. 

Transfer ödeneklerinin 12 trilyon lirası, vergi iadeleridir. Bunun 2,5 trilyon lirası, ihracat 
teşvikine yönelik vergi iadeleridir, 8 trilyon liralık kısmı ise, ücretlilere ödenen vergi iadeleridir. 

Fonların bütçe içine alınması nedeniyle, fon kaynaklı harcamalar için 30 trilyon liralık öde
nek tahsis edilmiş bulunmaktadır. ' 

Faiz ödemelerine ilişkin 73 trilyon liralık ödenek, bütçenin yüzde 18.3'ünü meydana ge
tirmektedir. -

Faiz ödenekleri, bütçenin personel ödeneklerinden sonra gelen ikinci büyük ödenek kale
mi olma özelliğini bu yıl bütçesinde de muhafaza etmektedir. Böylece, özellikle 1985 yılından 
itibaren, borçlanmanın, bir kamu finansman aracı olarak aşın boyutlarda kullanılmış olması
nın faturası ödenmektedir. Böylece, 1993 yılında devlet hazinesinden yapılacak her 100 liralık 
harcamanın beşte birine tekabül eden bölümü, hemen faizlere gitmiş olacaktır. İşte, devlet büt
çesinin -başlangıçta da söylediğim gibi- tıkanmasında veya üzerinde ciddî bir kambur taşıma
sında en önemli yön buradadır. 

ALt OĞUZ (İstanbul) — Siz de faizcisiniz... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Görüleceği üzere, per

sonel giderleriyle faiz ödeneklerinin toplamı, fonlar hariç, bütçenin yüzde 60'ını oluşturmak
tadır. . 

1993 yılı bütçesinin değerlendirilmesinde, eski yıllar bütçeleriyle mukayese edilmesinde, 
fonların bütçeye dahil edilmiş bulunduğu keyfiyetinin gözden kaçırılmaması gerektiğini hatır
latmak isterim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün çağdaş devletin başta gelen görevi, insana yö
nelik temel hizmetleri yerine getirmesidir. Bunların da başında, eğitim, sağlık ve çevre hizmet
leri gelmektedir. 

Çağın gelişen teknolojisi, eğitilmiş işgücü istiyor. Emek yoğun teknolojiler, artık, itibarı
nı kaybetmiştir. Türkiye'nin yeni bir darboğazı var; bu da eğitim darboğazıdır. Nüfus artışıyla, 
eğitim imkânlarımızı dengeye getirmemiz lazım, tnsan gücümüzü eğitemezsek, istihdam im
kânlarında da tıkanıklık başlayacaktır. 

Eğitimde ciddî bir seferberlik başlatılmıştır. Özellikle, üniversiteye girişteki yığılmayı ön
lemek için çaba harcamaktayız. Bilindiği üzere, 21 adet yeni üniversite ve 2 adet yüksek teknoloji 
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enstitüsü kurulmasına dair kanun yürürlüğe girmiştir. Bu üniversitelerin rektörleri de atanmıştır. 
Üniversitelerde ikili Öğretime ve gece öğretimine geçilmesi için gerekli kanun çıkarılmıştır. 

Uygulamanın başlaması için hazırlıklar tamamlanmak üzeredir. Bu suretle, hem mevcut eği
tim kapasitesinin altyapısı değerlindirilecek hem de onbinlerce öğrenciye yükseköğrenim im
kânı sağlanacaktır. 

Eğitim konusundaki seferberliğimiz, Türkiye sınırlarını aşmıştır. 1992 ve 1993 öğretim dö
neminde 10 bin civarında Türk kökenli öğrenciye eğitim vermek amacındayız. Bu konuda ge
rekli tüm önlemler alınmış ve bütçede gerekli kaynaklar ayrılmıştır. Öğrencilerin önemli bir 
bölümü de ülkemize gelmiş, yurtlara yerleştirilmiş ve eğitime başlamış bulunmaktadır. 

Aynı derece önemle ele aldığımız diğer bir konu da, sağlık hizmetleridir. Sağlığı yerinde 
ve iyi eğitilmiş vatandaşlarımız, Türkiye'yi, 2 000'li yılların özlenen hedeflerine doğru taşıya
caklardır. 

Sağlık hizmetlerinden özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın yararlanabilmesi için düşün
düğümüz "Yeşil Kart" uygulamasına başlanmıştır. 

HALÎL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — "Yeşil Kart" değil, fiyasko kart! 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Kırmızı kart! 

- MALİYE VE-GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Sayın Ergüder, gördü
ğü kırmızı kartın etkisinden kurtulamamış anlaşılan! 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Beyefendi, ben söylemedim; siz şaşırdınız! 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Peki, olabilir. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ben santrafor oynuyorum; o laf sağ açıktan 

geldi!. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Peki... 
Sağlık ve eğitim hizmetlerinin bütün vatandaşlarımıza ulaştırılmasını temine çalışıyoruz. 

Bu temel hizmet sektörlerinde kapasitenin genişletilmesi ve daha iyi hizmet verilebilmesi için, 
bütçe imkânlarımız azamî ölçüde kullanılmaktadır. 

1992 yılı bütçesiyle başlatılan, "daha çok eğitim ve sağlık yatırımı" anlayışımız, 1993 yı̂  
lında da aynen devam edecektir. 

1991 yılında eğitim ve sağlık hizmetlerine sabit fiyatlarla kamu yatırımı olarak toplam yüzde 
9,4 pay ayrılmışken, bu oran 1993 yılında yüzde 12,9'a yükseltilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2 000'li yıllara doğru dünyanın gündemindeki en önem
li konulardan birisi de çevre konusudur. Teknolojik gelişmenin insan refahını artırıcı yönleri 
olduğu kadar, doğal dengeyi, ekolojik yapıyı bozan etkileri de vardır. 

Çevre konusu, dünya ülkelerinin kamuoylarında yeni yeni bilinç kazanmaktadır. Çevre ola
yının insan sağlığıyla da fevkalade büyük ilişkisi vardır. Hepimiz, çöpleri temizlenmiş bir so
kak, işleyen bir trafik,.nefes alacağımız temiz havanın özlemi içindeyiz. Çevre sorunu denildiği 
zaman, ilk planda bunları anlıyoruz. Böyle bir çevre yoksa, insanlar, hem fizikî hem psikolo
jik olarak hasta olurlar. 

Çevre sorunu, uluslararası bir boyut kazanmıştır. 1992 yılı Haziran ayında dünya liderle
rinin katılmasıyla gerçekleştirilen "Yeryüzü Zirvesi" toplantısına, Türkiye de katılmış; çevre 
konularıyla ilgili duyarlılığını ve kararlılığını göstermiştir. 
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Sağlık, eğitim ve çevre konularına verdiğimiz önemi ifade etmek üzere bazı rakamları Yü
ce Heyetimize sunmak istiyorum. 

Sağlık Bakanlığının 1992 yılında 9.8 trilyon lira olan ödenekleri, 1993 Malî Yılı Bütçe Ta
sarısında 18,1 trilyon lira olarak öngörülmüştür. Bir önceki yıla göre artış oranı yüzde 85'tir. 

Yapılan bu artışla, Sağlık Bakanlığının, konsolide bütçe büyüklüğü içindeki payı yüzde 
4,7'den, yüzde 4,9'a; gayri safi millî hâsılaya oranı ise yüzde 1,5'a yükseltilmiş bulunmaktadır. 

Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, iyileştirilmesi ve "yeşil kart" uygulaması için ay
rılan ödenek miktarı da büyük ölçüde artırılmıştır. 1992 yılında 370 milyar lira olarak konan 
bu miktar, 1993 yılında yüzde 162 oranında artırılmıştır. 

Eğitime ayırdığımız kaynakları da önemli ölçüde artırmış bulunuyoruz. Millî Eğitim Ba
kanlığı, üniversiteler, Kredi ve Yurtlar Kurumunun da dahil edildiği eğitim sektörünün öde
nekleri, 1992 yılına göıe yüzde 85 oranında artırılmıştır. 

Böylece, eğitimin bütçe içindeki payı, yüzde 19.5'ten yüzde 20,2'ye çıkarılmıştır. Aynı şe
kilde, gayri safi millî hâsıla içindeki payı da yüzde 5,5'ten yüzde 6.1'e yükseltilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüldüğü üzere, hem sağlık hem eğitim hem de çev
reye verdiğimiz ödeneklerde büyük artış yapmış bulunuyoruz. Bu miktarlara, yılı içinde Eğitim-
Sağlık Vergisi, Ek Taşıt Alım Vergisi ve Akaryakıt Tüketim Vergisinden ayrılan paylarla yedek 
ödenekler içinde eğitim ve sağlığa ayrılan miktarlar dahil bulunmamaktadır. Bu ek kaynaklar 
da dikkate alındığında, eğitim ve sağlığın payında daha büyük artışlar olmaktadır. Tüm bu 
hususlar, eğitim ve sağlığa verdiğimiz önemi göstermektedir. 

Çevre Bakanlığımızın 1992 yılı ödeneği 66 milyar liraydı. Çevre konusuna verdiğimiz önem 
nedeniyle, bu Bakanlığımızın ödeneklerini önemli ölçüde artırdık. 1993 Malî Yılı Bütçe Tasarı
sında Çevre Bakanlığının ödenekleri, fon ödenekleri hariç, 162 milyar liraya çıkarılmıştır. 

Erzincan depremiyle yıkılan şehri, çok kısa zamanda yeniden yaptık. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümetin temel hedeflerinden biri de, memurları

mıza ve bunların emekli, dul ve yetimlerine enflasyonun üzerinde bir gelir artışı sağlamaktır. 
1992 yılında bu gerçekleştirilmiştir. 

1992 yılının ilk altı aylık dönemi için aylıklarda yüzde 32.6 oranında artış yapılmıştır. Böy
lece, memur ve emeklilerimize, bir önceki yılın sonuna göre, her ay yüzde 32,6 oranında fazla 
maaş ödenmiştir. 

Haziran ayı sonunda fiyat artışı yüzde 26,7 seviyesine ulaşmıştır. Böylece, 1992 yılının ilk 
altı aylık döneminde maaş artışı daima enflasyonun üzerinde tutulmuştur. 

1992 yılının ikinci yarısı için yapılan katsayı artışlarıyla, yüzde 32,6 olan ilk yarı artışı, 
1 Temmuz 1992 başından itibaren yüzde 72,6'ya yükseltilmiştir. 

Böylece, memur ve emeklilerimiz, 1 Temmuz 1992 tarihinden itibaren Aralık 1991 aylıkla
rına göre yüzde 72,6 nispetinde daha fazla aylık alır duruma dönüştürülmüştür. 

Kasım 1992 ayı soriu itibariyle tüketici fiyat artışının yüzde 61,5'e ulaştığı göz önüne alı
nırsa, aylıklardaki artışın, yılın başından bitimine kadar her ay enflasyonun üzerinde seyrede
rek, fazla olarak ödenmiştir. 

Görüleceği üzere, iktidarımız, memur ve emeklilerine yıl boyunca her ay enflasyonun üze
rinde bir maaş artışı sağlamış bulunmaktadır, 

Çalışkan, fedakâr ve dürüst memurlarımıza ye emeklilerimize verdiğimiz bu imkân, onların 
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içinde yaşadığı sıkıntıları ve refah seviyelerinin düşük olmasını telafi etmemiştir, bunun far
kındayız ve bunu böyle de değerlendiriyoruz. Ancak, dediğimiz, 1992 yılında memurlarımızın 
maaş artışı enflasyonun altında kalmamıştır. Maaş artışları enflasyona ezdirilmemiştir. Söyle
mek istediğimiz budur. 

Fedakâr, çalışkan ve dürüst memurlarımıza, onların emekli, dul ve yetimlerine, inşallah 
önümüzdeki günlerde çok daha iyi imkânlar sağlayacağız. Buna da layıktırlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1993 yılının ilk altı ayında uygulanacak katsayı be
lirlemelerinde de, aylıklarda sağlanacak artışların, yılın birinci yarısı için beklenen enflasyo
nun üzerinde olması benimsenmiştir. 

Ayrıca, düşük düzeyli gelir grubunda yer alan memurlarımızın aylıklarında daha fazla ar
tış sağlanabilmesi için, taban aylığı katsayısındaki artış, diğerlerine nazaran daha yüksek tu
tulmuştur. 

Bu çerçevede, 1993 yılının ilk altı ayına ait dönem için memur ve emeklilerimizin aylıkla
rında, alt derecelerde yüzde 30 olmak üzere, ağırlıklı ortalama olarak yüzde 28,5 nispetinde 
bir artış öngörülmüştür. 

Diğer taraftan, memurlarımızın ve çalışanlarımızın enflasyona yenik düşürülmeme gayre
tinin önümüzdeki yılda da aynı şekilde devam edeceğini belirtmek isterim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümet, esasa ilişkin düzenlemelerin zamanında 
yapılamamış olması sebebiyle karışık, kurumlararası ve hizmet sınıfları itibariyle dengesi bo
zulmuş ve tabiatıyla, "eşit işe eşit ücret" prensibinden hayli uzaklaşmış bir personel rejimi dev
ralmıştır. 

Çalışanları ve emeklilerini huzursuz eden, iş verimini olumsuz olarak etkileyen bu duru
mu gidermek üzere, personel rejiminin çağdaş bir yapıya kavuşturulması Hükümet Programı
na alınmış ve çalışmalar da son aşamalarına gelmiştir. 

Çalışmalarda, kamu görevlilerinin, işe giriş, atanma, yükselme, yer değiştirme ve sicil uy
gulamalarının objektif esaslara bağlanmasına, kadro ve hizmetiçi eğitim sistemlerinin yeniden 
düzenlenmesine ve özellikle ücret adaletsizliğinin giderilerek "eşit işe eşit ücret" ilkesinin sağ
lanmasına ağırlık verilmektedir. 

Yeni personel rejimiyle, memur ve emeklilerin hayat standardının yükseltilmesi; dengeli, 
adil ve memura onurlu yaşam sağlayacak bir düzenleme esas alınmaktadır. 

Böylece, kamu yönetimimiz çağdaş bir seviyeye ulaşacak ve devletin vatandaşa götürdüğü 
hizmetin kalitesi yükseltilmiş olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün içinde bulunduğumuz sorunlar, ekonomik ol
maktan çok, malî nitelik taşımaktadır. Uzun yıllardır devletin finansman dengesi bozulmuş, 
kamu açıkları ekonomiye büyük bir yük haline getirilmiştir. Ekonomik meselelerin çözümü, 
malî sistemi sağlıklı bir yapıya kavuşturmayı gerekli kılmaktadır. Sağlıklı bir malî yapının te
mel unsuru ise, sağlam kaynaklardır, vergilerdir. 

Vergi politikamızın temel ilkesi, vergi sisteminin, hem adil ve verimli olması hem de eko
nomiyi sekteye uğratmamasıdır. Vergi gelirlerinin ve kompozisyonunun memleketimizin ihti
yaçlarına ve hedeflerine paralel bir gelişme göstermesi gerekir/Kamunun ihtiyacı olan kayna
ğın sağlanması kadar, bu kaynağın kimden ve ne kadar alınacağı da önemlidir. Verginin, gücü 
olandan, gücü oranında alınması esastır. 

— 22 — 



T.B.M.M. B : 38 10 . 12 . 1992 O : 1 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1980'den günümüze kadar, Türk vergi mevzuatını 
ilgilendiren 103 adet kanun, 253 adet Bakanlar Kurulu karan çıkarılmıştır. Âdeta, vergi siste
mini takip etmek, bu işle uğraşanlar bakımından dahi fevkalade güç bir hale gelmiştir. 

Bunun 90 adedi de doğrudan vergi mevzuatını değiştiren veya düzenleyen kanunlardır. 

Kanun çıkarmak çare olsaydı, bugün vergi sorununun olmaması gerekirdi. 
Vergi gelirlerini artırmada, vergi sistemini bir bütün olarak ele almak gerekir. Vergi ka

nunları kadar, vergi sisteminin diğer unsurları (vergi idaresi, vergi denetimi, vergi kazası) bir
likte ele alınmalıdır. Günümüz şartlarında, bu dört unsurun en önemlileri, vergi idaresi ve ver
gi denetimidir. 

Bu hedefimize yönelik politikalarımızın uygulanmasını sağlayacak gerekli zemini hazırla
mak üzere, nisan ayında, Tahsilatın Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Kanununu yürürlüğe 
koyduk. Bu suretle, yıllardır tahsil edilemeyen kamu alacaklarından 9,5 trilyon lirasını ödemek 
üzere ilgili mükellefler maliyeye başvuruda bulunmuş ve bugüne kadar 7 trilyon lira tahsilat 
gerçekleştirilmiştir. 

Söz konusu kanun hükümlerinden yararlanmayan mükellefler için ise icraî takibat işlem
lerine fevkalade ağırlıklı bir şekilde hız verilmiş, ciddî ölçüde de ilave tahsilat yapılmıştır. 

Vergi sistemimizin bugün en çarpık yönü, çeşitli muaflık ve istisnalarla sistemin ciddî bi
çimde kemirilmiş olmasıdır. 

Geçtiğimiz haziran ayında Yüce Meclisimizce kabul olunan 3824 sayılı Kanunla bu duru
mun önemli ölçüde giderilmesi amaçlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; söz konusu kanunla nelerin getirilmiş olduğunu bir 
daha hatırlatmakta yarar görüyorum* 

Yabancı sermayenin ülkemize gelişini teşvik etmek için dar mükellef kurumlara da yeni
den değerleme imkânı vermek amacıyla yeni bazı düzenlemelere gidilmiştir. 

Yeniden yapılanmakta olan sermaye piyasasının gelişiminin hızlandırılması için, vergi ka
nunlarında Sermaye Piyasası Kanununa paralel düzenlemelere gidilmiş; menkul kıymet araç
larına vergi ayrıcalıkları sağlanmıştır. 

Spekülatif amaçla edinilen gayrimenkullerden sağlanan rantların etkin bir şekilde vergi
lendirilmesi sağlanmış ve bunların tapuya düşük bedelle tescillerinin önüne geçilmiştir. 

Türk işadamlarının yabancı ülkelere ve özellikle Asya'da yeni yapılanmakta olan Türk Cum
huriyetlerine açılmasını teşvik etmek için, bu ülkelerde elde edilen kazançların vergiden istisna 
edilebilmesine imkân sağlanmıştır. 

Asgarî ücretin vergi dışı tutulması konusunda Hükümete yetki verilmiştir. Kurumların öde
yeceği Kurumlar Vergisine asgarî bir limit getirilmiştir, Asgarî Kurumlar Vergisi müessesesi ge
tirilmiştir. 

İthalde alınan vergi ve fonlar karmaşık bir yapıdan kurtarılarak daha sade ve basit bir 
yapıya kavuşturulmuş ve tek vergiye geçilmiştir. 

Gelir ve Kurumlar Vergileri üzerinden ayrıca alınan Savunma Sanayii Destekleme Fonu, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ve Çıraklık ve Meslekî Eğitimi Geliştirme 
Fonunun tek bir kaleme alınması sağlanarak işlemler basitleştirilmiştir. 

Vergi sistemimizin günün ekonomik şartlarına uyumunu sağlayan bu kanun değişikliğin
den sonra, Hükümet Programımızdaki ilkeler de dikkate alınarak, vergi tabanının genişletilmesi 
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suretiyle adil, verimli ve etkin bir vergi sistemi kurulmasını amaçlayan geniş kapsamlı yeni ver
gi tasarımız yakında Yüce Meclisimize sunulacaktır. 

Malî sistemimizin aksayan bir diğer yönü de, mahallî idarelerimizin, kendi öz kaynakla
rıyla, harcamalarının yüzde 10'unu bile karşılayamamalarıdır. Bu itibarla, belediyelerin vere
cekleri hizmetler için kendi öz kaynaklarına kavuşturulması, en önemli hedeflerimizden bir 
diğeridir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; en doğru vergi politikaları bile yeterli etkinlikte uy-' 
gulanmazsa, herhangi bir olumlu sonuç sağlamak mümkün değildir. Bu nedenle, vergi idaresi
ni, etkin, işler ve çağdaş bir yapıya kavuşturmaya çalışıyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızdan 
kısaca bahsetmeyi faydalı buluyorum. 

Vergi daireleri, bir yandan, etkin şekilde yörietilebilir vergi dairesi haline, getirilirken, bir 
yandan da, özelliği olan mükellefiyetler için, gerekli yerlerde, ihtisas vergi dairelerinin kurul
masına gidilmektedir. Bunun ilk örnekleri, İstanbul Dış Ticaret Vergi Dairesi ile trafik tescil 
bürolarında açılan nakil vasıtaları vergi daireleri şubeleridir. 

Vergi denetim elemanı kadroları takviye edilmekte, eğitimleri en üst düzeyde gerçekleşti
rilmektedir. 

Vergi idaresinin bilgisayar altyapısı kurulmuştur. Bilgisayar sistemi PTT ile irtibatlandırı-
larak, vergi kontrol ve incelemelerinde de kullanılmak üzere "on-Iine" sistemine geçilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yeminli malî müşavirlik ve serbest hesap mütehas
sıslığı müessesesini, vergi sisteminin aslî bir unsuru olarak görüyoruz. Sistemimize hukuken 
yeni giren bu müessesenin, Batı'daki çağdaş düzeyine eriştirilmesi, en önemli hedefimizdir. Bu 
yıl bu müessesenin yetkilerini genişleterek büyük mesafe kaydettik, 1993 yılında ise hedefimize 
daha çok yaklaşacağız. 

Mükellef-vergi idaresi ilişkilerinde uygar ve çağdaş bir ortajm yaratılacaktır. Vergi idaresi, 
mükellefe karşı peşin fikirli olmayan bir anlayışa ve yapıya kavuşturulacaktır. Vergi idaresi, 
devletin vatandaşa vereceği hizmetlere kaynak sağlama görevini, bizatihi kendisi de mükellefe 
iyi hizmet vermek anlayış ve sorumluluğu içinde gerçekleştirecektir. 

önümüzdeki bütçe yılı, devlet hizmetlerinin finansmanında sağlam kaynakların ağırlık 
kazandığı, yaygın, adaletli bir vergi sisteminin kuruluşu için önemli adımların atıldığı bir yıl 
olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tartışmanın, yani çok seslilik ve katılımcılığın olma
dığı yerde, ne sivil toplum ne de sorumlu birey vardır. Demokrasi dışı rejimlerde '"bütçe hakkı" 
da yoktur. İşte bu yüzdendir ki, içinde bulunduğumuz dönemi, büyük bir değişimin başlangıcı 
sayıyoruz. Sevindirici olan, bu başlangıcın, Türkiye'yi bir dünya devleti haline getiren ulusla
rarası gelişmelerin yaşandığı bir zamana rastlamış olmasıdır. 

. Dünyadaki değişiklik içinde, Türk dünyasının aldığı şekli, sadece "imkân" olarak ele ala
mayız. Bu gelişmelerin, aynı zamanda sorumluluklarımızı, muvaffak olma mecburiyetimizi ve 
hasımlarımızı da daha çok artırdığını bilmeliyiz. „ • . 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütçeler, mevcut şartlar ve imkânlar çerçevesinde ge
leceği şekillendirmek üzere hazırlanır, tyi bütçe hazırlamak ve uygulamak,, hükümet etmenin 
maharetidir.. 

Bugünün ekonomik tablosu, bizim devraldığımız ekonomik tablodan iyidir. Müspet geliş
menin ölçüsü, başlangıç noktasındaki durgunluk, istikrarsızlık, dağınıklık göz önüne alındığın-
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da, büyüktür. Daha müspet gelişmelerin temeli atılmıştır. Durgunluğu kıran şevk, enflasyonu 
frenleyen irade ortaya konmuştur. -

1993 yılı bütçesi de; nüfus artışının üzerinde bir büyümeyi gerçekleştiren, ekonominin bo
zulan dengelerinin yeniden kurulmasında ciddî adımlar atan, ekonomiyi aradığı istikrara gö
türen, kamunun malî sistemini sağlıklı bir yapıya kavuşturan politikaların uygulama aracı ola
caktır; istikrar içinde büyüme hedefine doğru yapılan ikinci bir hamle olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; milletimizin yarısına yakın kısmının desteğine daya
narak, aklın iyi niyetin, tecrübenin hükümetini kurduk; müsamaha, anlayış ve uzlaşmanın ik
tidarını gerçekleştirdik. Birbirine bunca yıl karşı durmuş iki siyasî parti, şimdi birlikte ülkenin 
meselelerini çözmeye çalışmaktadırlar. Bu, demokrasinin erdemidir. 

Hükümet, devraldığı sorunların üzerine sükûnetle ve kararlılıkla yürümüştür. Problemle
rin çözümünü, sosyal ve siyasal ölçüler içinde gerçekleştirmeye devam edecektir. Hedefimiz, 
Türkiye'yi huzurlu, güvenli, müreffeh, çağdaş bir toplum haline getirmektir. Bu şevkle hazır
ladığımız bütçeyi onayınıza sunuyoruz. 

1993 yılı bütçesinin, milletimize ve devletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Mec
lisimize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Saygıdeğer arkadaşlar, 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanun Tasarıları ile 1991 Ma

lî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmeler, Genel Kurulumuzun 26.11.1992 ta
rihli 32 nci Birleşiminde alınan karara uygun olarak basılıp dağıtılan programa göre yapıla
caktır. 

Bugün, bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde, siyasî parti grupları ve Hükümet adına 
yapılacak konuşmalar Ter saat, kişisel konuşmalar ise lS'er dakika sürelidir. 

Şimdi, bütçenin tümü üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin isimleri
ni okuyorum: Doğru Yol Partisi adına Sayın Sait Kemal Mimaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi 
adına Sayın Deniz Baykal, Refah Partisi adına Sayın Necmettin Erbakan, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti adına Sayın Aydın Güven Gürkan ve Anavatan Partisi adına Sayın Mesut Yılmaz. 

Şimdi ilk sözü, Doğru Yol Partisi adına, Sayın Sait Kemal Mimaroğlu'na veriyorum. 
Buyurunuz Sayın Mimaroğlu. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; Doğru Yol Partisinin 1993 Türkiye Cumhuriyeti konsolide bütçesi üzerindeki 
görüşlerini dile getirmek için huzurunuzdayım. Herşeyden evvel, bizi televizyonlarından izle
yen değerli vatandaşlarımıza Doğru Yol Partisi adına sevgi ve saygılarımı sunar, Yüce Meclise 
de hürmetlerimi takdim ederim. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; çağdaş bütçe, devlet yönetimiyle ilgili ekonomik, 
malî ve sosyal araçların bir objektif sistematik içinde derginlendiği; ülkenin geliştirilmesine ilişkin 
hedeflerin ve önceliklerin saptandığı, bunların gerçekleştirilmesinin amaçlandığı ve vatanda
şın refahının sağlanmasının temel ilke alındığı; memleketin tüm olanaklarının belirli rasyolar 
ve dinamikler içinde değerlendirildiği bir yıla cari ve geleceğe yönelik öngörü ve tasarımların 
tümünü kapsar. Daha basit bir anlamda bütçe, bir ülkenin, bir yıllık, siyasal, ekonomik, malî 
ve sosyal tercihlerini ve bu tercihlere dayalı perspektiflerini yansıtan bir devlet vesikasının adı
dır. 

Bu kadar önemli olan bir vesikanın, devlet hayatında bu kadar rol oynayan bir vesikanın 
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demokratik parlamenter sistemlerde müzakeresi, özel bir önem taşır. Bütçe müzakereleri, dün
yanın her yerinde, bir siyasî değerlendirme, bir siyasî muhasebe, bir siyasî yargılama yöntemiy
le yapılır. Çoğulcu parlamenter sistemde, bu müzakereler, halkın önünde yapıldığı zaman, çok 
daha büyük değer ve anlam kazanır. 

Doğru Yol Partisi olarak biz, bütçeye ilişkin bu müzakerelerin halkımıza açık olarak ya
pılmış ve yapılmakta olmasından büyük mutluluk duyuyor ve bunu, halkımıza bir nevi hesap -
verme olarak telakki ediyoruz. 

Bu tartışmalarda ve bu değerlendirmelerde, iktidar da vardır, muhalefet de vardır. Bu tar
tışma ve değerlendirme, sadece iktidarın değerlendirildiği bir toplantı değildir; fakat, görüş
meler, belirli bir demokratik gelenek, tolerans ve hoşgörü içinde cereyan edecektir. Gayet açık; 
partilerin görüşmeleri, siyasî niteliktedir. Siyasî nitelikteki bu görüşmelerin karşılıklı hoşgörü
ye dayandığında şüphe yoktur. İktidarın büyük kanadı olarak biz, bu hoşgörüye hazır olduğu
muzu, Doğru Yol Partisi adına beyan ediyoruz. (DYP sıralarından alkışlar) 

Aynı hoşgörünün, muhalefet kanatlarından da geleceğine inanıyoruz. Bu inançla sözleri
mi sürdürüyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Maliye ve Gümrük Bakanı arkadaşım fevkalade te
ferruatlı olarak ve vukufla izah etmiş olmasına rağmen, izin verirseniz çok kısa olarak, Türki
ye'nin genel perspektifini belirleyebilmek için sadece, dünyanın içinde bulunduğu siyasî gelişi
mi bazı indislerle huzurunuzda sunmak istiyorum. Bunu, fevkalade kısa ve başka bir yönden 
sunacağım. 

Amerika Birleşik Devletleri, Wilson prensiplerinin dünyaya tanıtılmasından bugüne ka
dar ilk defa, düşmansız ve rakipsiz bir süper güç olarak yoluna devam etmektedir. 

Doğrusunu isterseniz, Amerika, tek başına bir süper güç olarak yoluna devam etmeye pek 
alışkın değildir; onun için, yolunu bulmada birtakım tedirginlikler göstermektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri, 3 Kasım 1992'de yapılan seçimlerle, demokratik olarak Baş
kan değiştirmiş; fakat, bu Başkan değişimi, ilginç bir siyasî slogan etrafında cereyan etmiştir. 
Amerikayı tek süper güç haline getiren ve yumuşamada büyük rol oynayan Bush, "yeni dünya 
düzeni" adı altındaki görüşleriyle seçimi kaybetmiş ve değişim vaat eden Clinton, Başkanlığa 
seçilmiştir. 

"Değişim ne olacaktır; nasıl cereyan edecektir; neyi kapsamaktadır?" Bunu, 20 Ocaktan 
* sonraki uygulamalar gösterecektir. 

Bu dost devlete bunun hayırlı olmasını dilemek, temennimizdir; ancak, şunu söylüyoruz: 
Şu anda Amerika'da, siyasî ve ekonomik bir durgunluk ve beklenti vardır. 

Türkiye'nin yerini ve perspektifini tespit etmek bakımından, detayına girmeden, gayet açık, 
gayet kısa olarak Avrupa'ya gelince: Avrupa, geleneksel çatışmalara, geleneksel fikir çatışma
larına yeniden girmiş vaziyettedir. Avrupa Topluluğu ve bundan beklenen Avrupa birliği olayı, 
son kazalarla, meydana gelen son olaylarla biraz ertelenmiş ve biraz komplike hale gelmiş gö
rünmektedir. Bunun teknik nedenlerine girmek istemiyorum; fakat, şunu söylüyorum: Aslın
da, Avrupa'da birliğe doğru giden yoldaki tıkanıklığın iki temel nedeni vardır: Birincisi, Ortak 
Pazara üye ülkeler, ulusal hukuklarının kendilerine verdiği hâkimiyet hakkından vazgeçmek 
istememektedirler; bunun üzerinde direnmektedirler ve ulusların üstünde bir uluslararası hu
kukî organizmanın, kendilerinin hâkimiyet haklarına bir daralma getireceği korkusu içinde
dirler. Bu, uluslararası hukukta ve iç hukuktaki ezelî çatışmayı yansıtan bir noktadır. 
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İkinci ve önemli husus, bizce, Avrupa, Avrupa kulüpçülüğünü terk etmemektedir. Avru
pa, Avrupalılarla kapalı, onların tekelinde bir kulüp olmayı sürdürmek istemektedir; başka 
yerlere kendisi açılabilecektir, fakat kapılarını başkalarına açmayacaktır. Bu görüş, bu Avrupa 
kulüpçülüğü görüşü devam ettiği sürece, Avrupa'nın içindeki ihtilafların bitmesine ve dünyay
la siyasî entegrasyona, reentegrasyona girmesine imkân ve ihtimal yoktur. 

Bütün bunlara rağmen, tabiî, Avrupa, tarihinin en yüksek seviyesindeki refah devletieni 
gerçekleştirmiş görülmektedir. 

Yalnız, Avrupa'nın ortasında büyük bir dram cereyan etmektedir. Bütün arkadaşlarımın 
bahsettiği, Sayın Maliye Bakanının da atııf yaptığı olay, Bosna-Hersek olayıdır. İnsan hakları
nın mücahidi, önderi savunucusu gibi görünen Avrupa, bu olaya, mart 1992'den beri kayıtsız 
kalmakta ve seyirci olmaktadır; yaptığı birtakım formel, etkisi görülmeyen müdahalelere rağ
men, bu işin sonuçlanamayacağını bilmesine rağmen, hiçbir etkili ve olumlu girişime girme
mektedir; Türkiye'nin zorlamasına, İslam âleminden gelen baskılara, âdeta yürekleri sağır bir 
topluluk olarak cevap vermemektedir. 

Biz, bu tutumu, Avrupa'nın bu yüreği sağır tutumunu açık surette kınıyoruz, en ağır şe
kilde kınıyoruz ve bu İslam katliamının, Müslüman ırkın tasfiyesine yönelik şiddet hareketle
rinin durdurulması için bütün teşebbüslerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. 

Sovyet Sosyalist Rusyanın çöküşünden artakalan İS devlet, belki de 20 hci Asrın en ilginç 
örneği gibi karşımızdadır. Yetmiş yıllık komünizm, bir harabe meydana getirmiştir. Harabenin 
meydana gelmesinde, Batı'nın ve Amerika'nın büyük etkisi vardır. Şimdi de Batı ve Amerika, 
bu harabeyi diriltmeye çalışmaktadır; fevkalade paradoksal, fakat insancıl bir tutumdur bu. 
Komünizmi onlar yıktılar; şimdi, enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışıyorlar. Bunu, tabiî, 
bahtiyar bir olay olarak nitelendiriyoruz. 

Türkiye, bu konuda, yani Sovyet Sosyalist Rusyadan kalan Türkî devletlerle ilişkilerde fev
kalade dikkatli, fevkalade aktif, fevkalade isabetli bir politika yürütmüştür. Sözlerimin sonun
da, bu politika konusunda Öoğru Yol Partisinin temennilerini ve dileklerini ayrıca dile getire
ceğim. 

Şunu söyleyeyim: Biz, Hükümet kanadına mensup bir Partiyiz; yalnız, meseleleri başka 
yönden ele alıyoruz. Biz burada, genel anlamda, objektif anlamda bir eleştiriler dizisi sergile
mek istiyoruz. Bu eleştiriler dizisine herkesin hoşgörüyle bakmasını bir daha rica ediyoruz. 

Ortadoğu, Körfez savaşından sonra hiçbir iyileşme gelmeden, sorunlarında çözüme doğ
ru hiçbir salah olmadan, son derece karmaşık durumunu sürdürmektedir. Körfez Savaşı ve bu 
savaş İçin dünyanın topladığı en büyük armada, sadece Kuveyt'i sahiplerine teslim etmiş; fakat 
bölgeyi, sorunlarıyla karşı karşıya bırakmıştır. Bütün bunlar, Türkiye'nin içinde yaşadığı kon-
teksti, yani şartları, yani imkânları ve imkânsızlıkları sergilemektedir. 

Türkiye, dünyanın bu koşulları içinde, kendi konumu dolayısıyla, birtakım imkânlar ve 
imkânsızlıklarla karşı karşıyadır. Türkiye, gayet tabiî, bu imkânsızlıkları aşmaya ve imkânları 
en iyi şekilde değerlendirmeye mutlaka devam edecektir. 

İzin verirseniz, dünyaya bu kısa bakıştan sonra, şimdi konumuza gelmek istiyorum.. 
1993 bütçesi, Türkiye'nin içinde bulunduğu dünya koşullarına, yani dünyanın geçirmekte 

olduğu ekonomik trende ve bugünkü Hükümetin devraldığı şartlara çok yakından bağlıdır. 
İzin verirseniz, devralınan şartları kısaca dile getirmek istiyorum. Bunu, geçmişi kötüle

me edebiyatı olarak, lütfedin kabul etmeyin. Bunu böyle kabul etmeyiniz. Yalnız, mevcut 
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durumu değerlendirmek ve geleceğe ışık tutmak için, geçmişi, hele çok yakın geçmişi değer
lendirmekte, kesinlikle yarar vardır. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Hocam, edebiyat içinde edebiyat yapıyorsunuz; edebiyat 
değil. 

CENGİZ BULUT (tzmir) — Eyvah hocam, eyvah! 
SAİT KEMAL MÎMAROĞLU (Devamla) — 21 Ekim 1991 sabahı, demokratik olaylarla 

iktidarı oluşturan, sonra da bir uzlaşmayla Hükümeti kuran İktidar, şöyle bir manzarayla kar
şılaşmıştır, hoşgörünüze sığınıyorum, genel tablo şudur: Anayasal raydan çıkmış, kuvvetler ayı
rımı ilkesini hiçe saymış çarpık siyasî bir rejim; kendisini devlet sanan bir zihniyet, aşındırılmış 
bir devlet yapışı; on yıl sürmüş, kronikleşmiş, halkı ezmiş, geçim sıkıntısına duçar etmiş yük
sek bir enflasyon, çekilemez bir geçim sıkıntısı; genel bir ekonomik durgunluk, bütün eleman
larıyla ekonomik bir stagnasyon; bunun yarattığı, yatırımdan vazgeçme korkusu, yatırım yap
mama şevki ve bunun sonucunda meydana gelen ekonomikososyal çalkantılar; sayıları 5 mil
yona varmış bir işsizler ordusu; ürkütücü boyutlara varmış ve dünya devletleri arasında Türki
ye'yi yedinci sıraya çıkarmış çarpık bir gelir dağılımı; savurgan bir kamu yönetimi, 1989-1991 
döneminde gayrisafl millî hâsıla içinde payı yüzde 37,9'a fırlamış bir kamu harcamaları tablo
su...- -. 

Korkunç bir tablodur bu... Bütün dünya standartlarına bakınız, hiç uymaz. 1980-1991 dö
neminde, 130 kat artarak, 93 trilyon 700 milyara ulaşmış bir iç borç stoku... Tam 130 kat art
mış... 1980'de 13 milyar 500 milyon dolar olan dış borç İ991'de 48 milyar 700 milyon liraya 
çıkmış. Böylece Türkiye, kendisini, bir iç ye dış borç sarmalı içerisinde bulmuş. 1980-1991 yıl
ları arasında, cari fiyatlarla iç borç faiz ödemesi 764 kat artmış; 11 yılda tam 764 kat artmış. 
tç borçlanmaya yönelmiş ve finansal kesimin kredilerini azaltmış, onları kısmış bir devlet kre
di arama sistemi gelmiştir. Devlet, esasen Türkiye'de son derece az bulunan, son derece kıt 
kredi ve sermaye birikimine el atmış. Hep öyle olmuştur; ama, hep o miktarda değil, gayet 
açık söylüyorum, devlet, sermaye piyasasından hep borç almıştır; ama hiçbir dönemde, ne bu 
kadar pahalı, ne bu kadar fazla olmuştur. Bunun sonuçları var mı?.. Var. Bunun sonuçları 
şunlardır: 

Bir kere, özel sektörün kredi bulma olanakları azalıyor; kredi azaldığı için, kredi faizleri 
yükseliyor, yatırım yapılamıyor, buradaki kredi faizleri enflasyonu kamçılayan bir faktör ola
rak ortaya çıkıyor. Doğrusunu isterseniz, buna, "devletin ya da hükümetini enflasyonu 
körüklemesi" şeklinde bir terim kullanmak istemiyorum; ama, sonuç budur, yine de ben kul
lanmak istemiyorum. 

Malî sisteme devam ediyorum. "Konvertibl sistem" adı altında, baskı altında tutulmuş 
bir döviz paritesi sistemi; ama, buna rağmen Türk parası da, Türkiye'nin ekonomi tarihinde 
hiç görülmemiş, bir aşınma, bir yıpranma, bir değer kaybediyor. Köylüsüne, çiftçisine, müte
ahhidine borçlu bir hükümet; yaygın, yoğun ve ülke birliğine yönelik, ülke birliğini tehdit eden 
bir terör... Yetkisiz ve sorumsuz bir kişinin yönlendirdiği ve hatta uygulamaya koyduğu bir dış 
politika... Yetkisiz ve sorumsuz bir zatın yönlendirdiği bir dış ekonomik ilişkiler zinciri... KİT 
sisteminde -yeni tabiri kullanmak için söylüyorum, idarî dememek için söylüyorum- malî ve 
yönetsel bir buhran, bir denge bozukluğu... O kadar ki, 1990 ve 1991 yıllarında KİT'lerin borç
lanma ihtiyacının gayri safi millî hâsıladaki payı, yüzde 5.5 ila yüzde 4,7'dir. 

Dünyanın hiçbir yerinde bunu bulamazsınız; İngiltere bile, İkinci Dünya Savaşından sonra de
miryollarını satma uğraşına giriştiği zaman, rakamlar hiçbir zaman yukarıdaki boyutlara varmamıştır. 
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Bunun yanında, -bu yetmiyor- KİT'lere bu dönemde bütçe kaynaklarından yapılan trans
ferlerin gayrisafi millî hâsıla içindeki payı yüzde 2,5. 

YÜCEL SEÇKÎNER (Ankara) — Hocam, 1993'e gelin. 
SAlT KEMAL MtMAROĞLU (Devamİa)—1993'e de geleceğiz. 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) — Onlar zaman aşımına uğradı; artık günümüze 

gelelim. 
SAİT KEMAL MtMAROĞLU (Devamla) — 1993'e de geleceğiz. 
Tabiî, bütün bunların sonucu kronik bir enflasyondur ve hayat bozukluğudur. 
tşte, 1993 konsolide bütçesi bu koşulların ürünüdür. Hiç kimse, 1993 bütçesini bu koşul

lardan soyutlayarak değerlendiremez. Gayet açık. 
RAStM ZAtMOGLU (Giresun) — 1992'yi pas geçtiniz. 
SAİT KEMAL MtMAROĞLU (Devamla) — 1992 yılı bütçesi, esasen, iki tane ayrı bütçe

nin yapıldığı ve âdeta eski iktidarın hazırlayıp tf nümüze koyduğu bir bütçedir; onu saymıyo
ruz. 

CENGtZ BULUT (İzmir) — Sevaplar sizin, kabahatler yine bizim oldul 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, konuşmacıyı dinleyelim. 
SAİT KEMAL MtMAROĞLU (Devamla) — Gayet açık söylüyorum: Hiç kimse, 1993 büt

çesini, 12 Eylül 1980 rejiminin getirdiği çarpıklıklardan ve 1983'ten sonra demokratik yolla ge
len rejimin hatalarından soyutlayamaz. Bugünkü Hükümet, işte bu hataların tamircisi duru
mundadır. 1993 bütçesi bir tamir bütçesidir, bir restorasyon bütçesidir. 

RAStM ZAtMOGLU (Giresun) — Tam on iki sene öncesine gittiniz. 
SAtT KEMAL MtMAROĞLU (Devamla) — Siz de iniyordunuz... 
HASAN ÇAKIR (Antalya) — 27 Mayısa bağlayalım da, bu iş bitsin hocam! 
SAtT KEMAL MtMAROĞLU (Devamla) — Şimdi, doğrusunu isterseniz, 1993 bütçesi 

mükemmel olmaktan uzaktır. Ben Grubumuzun görüşlerini ifade ediyorum; gayet açık... Ama, 
1993 bütçesi, arz ettiğim koşullarda, yapılabilecek en iyi vesikadır. Biz umuyoruz ki, -siz de 
aynı kanaattesiniz, hiç şüphe etmiyorum- bundan sonraki bütçeler daha da iyi olacaktır. Za
ten, bu şartlarda bugün daha iyisi de yapılamaz. 

tzin verirseniz, hiç fazla teknik detaya girmeden, 1993 bütçesi hakkında, sadece, çok çar
pıcı bir iki rakama değinip, sonra, Doğru Yol Partisi olarak temennilerimizi ve görüşlerimizi 
sergilemeye geleceğim. 

1993 bütçesi, Sayın Maliye Bakanının da belirttiği gibi, 397 trilyon gider 344 trilyon gelir
le Türkiye Büyük Millet Meclisinin huzuruna getirilmiştir. Bu bütçe, 53 trilyonluk bir açığı 
kapsamaktadır. Yani, bu bir açık bütçedir; açıkçası bu. Biz, denk bütçeyi savunduk; fakat bu 
bir açık bütçedir. Söyledim, daha iyisi yapılamazdı; ama amaç, açık olmayan bütçeye gitmek
tir. Açık bütçedir; ama, neden?.. Bir teknik neden söyleyeceğim ve daha fazla detaya girmek
ten vazgeçeceğim. Bu bütçede, borç faizlerine 1993 yılında ayrılan ödenek 73 trilyon liradır; 
bütçe açığı ise 53 trilyon liradır. Dikkatinize arz ederim: Bu 73 trilyon lira, borçların faiz öde
melerinden doğan masraftır; borçların kendisini ise, saymıyorum. Gayet elemanter söylüyo
rum, demek ki, eğer bu borç faizleri olmasaydı, bu bütçe 20 veya 23 trilyon liralık kapalı bir 
bütçe haline gelecekti. 

tzin verirseniz, sizlere bir rakam daha vererek, rakamlar kısmını kapatayım. 
1993 yılı bütçesinde personel giderlerine ayrılan pay 145 trilyon liradır; 1993 yılı bütçesinde, 
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vergiler yoluyla tahsil edilmesi beklenen gelir ise 244 trilyon liradır. 
Şimdi, 145 trilyon lirayla, faizlere ödenmesi gereken 73 trilyon lira toplandığı zamanda, 

218 trilyon lira etmekte ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 1993 yılında vergilerden tahsil ede
ceği tüm gelirlerin iki kaleme (145 trilyon lira personel masraflarına ve 73 trilyon lira da faiz 
ödemelerine) gittiği anlaşılmaktadır. 

Batmış, ama çıkarıyor!., işte, bu Hükümetin görevi, bu bütçeyi buradan çıkarmaktır. Ga
yet açık ve çok ağır bir görev... , 

Sayın Maliye Bakanı bunun yollarını söyledi, ben tekrar etmek istemiyorum. Bunun yol
ları bellidir ve iktisat ilminin, maliye ilminin öngördüğü bütün enstrümanlar kullanılacaktır. 
Sizi rakamlarla sıkmak istemiyorum ve bu bahsi kapatıyorum. 

Şimdi, diğer sorunlara ve Doğru Yol Partisi olarak temennilerimize, ricalarımıza ve istek
lerimize geliyorum. Yani, tam bir eleştiri, tam bir tolerans" ortamı ve objektif bir görüşme... 
Biz, bütçe eleştirilerini böyle anlıyoruz. 

Sayın Maliye Bakanımız da açıkladı; Hükümet, enflasyonu indirmekte kararlıdır. 

İLHAN KAYA (İzmir) — Ne zaman? 
SAİT KEMAL MÎMAROĞLU (Devamla) — Enflasyonu indirmek için elinden gelen ça

bayı harcamaktadır. ı 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Kaç gün sonra? 
SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Devamla) — Efendim, şimdi, sekiz yılda yapılan halaları 

bir yılda tamir edemezsiniz; gayet açık. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Onun için, isterse
niz bu konuya girmeyelim. # • ' . . ' • 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sekiz yıİ da siz devam edin!.. 
SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Devamla) — Ben istirhamımızı söyleyeyim ve bu konuyu 

burada.bırakalım. 

Şimdi, bu enflasyon konusunda Doğru Yol Partisi Grubu olarak Hükümetten ricamız, is- . 
tirhamımız; en etkin enstrümanları ve en etkin yolları kullanarak, bir an önce enflasyonu ma
kul bir seviyeye indirmesidir. ' 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Bir rakam söyleyebilir misiniz? 
SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Devamla) — Yalnız bir husus daha var: Beni dinleyen de

ğerli iktisatçılar var, devleti çok iyi tanıyan insanlar var, bütün bu yollardan geçmiş değerli 
arkadaşlarım var; onlar benim söylediklerimi takdir eder; gayet tabiî, zaten bütün Meclisin tak
dirine arz ediyorum. 

MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) — Hiç rakam vermiyorsunuz! 
İLHAN KAYA (İzmir) — İktisatçı olmayanlar anlamıyor mu? 
SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Devamla) — Onlar daha iyi anlıyor. Zaten en iyi iktisat

çı, iktisatçı olmayandır; merak etmeyin! 
RASÎM ZAİMOĞLU (Giresun) — Demirel iktisatı o! 

SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Devamla) — İktisatı en iyi uygulayanlar, iktisatçı olma
yanlardır; genel kuraldır bu! 

Friedmann dahil, bütün günümüz iktisatçılarının kabul ettiği bir görüş var; görüş şu: Uzun 
yıllar sürmüş yüksek bir enflasyonu kısa zamanda indirmek mümkün değildir. 

Bundan evvelki iktidar, düşük enflasyonu yükseltti, bunu indirmek görevi bizim Hükü
metimize düştü. Doğrusu büyük haksızlık; ama, yapacaksınız, çareniz yoktur; halkı, geçim 
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sıkıntısına maruz kalmaya sevk edemezsiniz; Hükümet, buna çözüm bulmak mecburiyetinde
dir; bütün enstrümanları en iyi şekilde kullanmak mecburiyetindedir. 

Kanaatimiz şudur: Klasik entrümanları kararlılıkla kullanan ahenkli bir ekonomi yöneti
mi, bu meseleyi çözer. Ben, gayet açık, görüşümüzü söylüyorum; partimizin görüşü budur. 

RAStM ZAÎMOĞLU (Giresun) — Hocam, biraz rakam verir misiniz; yüzde kaça, ne za
man düşüreceksiniz? 

BAŞKAN — Dinleyin arkadaşlar, Hoca sizi imtihan etmeyecek, dinleyin. 
SAlT KEMAL MÎMAROĞLU (Devamla) — Hiç böyle bir âdetim yok. Siz bizi kâhin mi(!) 

zannediyorsunuz? Biz kehanette bulunmayız, siyaset yapıyoruz. Ben, objektif verileri söylüyo
rum. 

> Bir şey daha var! Bir ülkede kamu borçlanma ihtiyacı gayrisafi millî hâsılanın yüzde 16'sı 
ile yüzde 18'ine çıkmışsa, gerçekten, buradan dönüş; yarın sabah enflasyonu indirmek çok güçtür. 
Gayet açık söylüyorum. Bakın, görüşmeler Türk milletinin huzurunda cereyan ediyor, Yüce 
Meclisin huzurunda cereyan ediyor, herkesin gerçeği bilmesinde yarar var; ama, tekrar ediyo
rum, biz Doğru Yol Partisi olarak enflasyonun düşürülmesi kararımızdan ve inadımızdan vaz
geçmeyiz, bu konuda, Hükümetimizden istirham ve ricamızdan da vazgeçmeyiz. Gayet açık 
söylüyorum. Biz, Türk milleti adına, enflasyonun indirilmesi için, Hükümet nezdinde takipçi 
olmaya kararlıyız. V 

ELAEJTİN ELMAS (İstanbul) — Bu politikayla düşüremezsiniz.} s 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Kimin hükümeti o? 
SAİT KEMAL MtMAROĞLU (Devamla) — Hükümet, bir koalisyon hükümetidir ve bi

zim Hükümetimizdir. Bizim, Hükümetimize ricada bulunmak, telkinde bulunmak, açık de
mokrasilerde uygulanması gereken bir kuraldır; biz bunu uygulamaya devam edeceğiz. 

Bir diğer konu; arz ettim, gelir dağılımı Türk toplumu için ciddî bir tehlikedir, gelir dağı
lımındaki dengesizlik, Türk toplumu için ciddî bir tehlikedir. Hükümetten, bu tehlikeyi en kı
sa zaman içinde bertaraf etmesini, Türkiye'yi gelir dağılımı dengesizliğinde şampiyon yapan 
bu vakıadan uzaklaştırmasını istirham ediyoruz. Bu konuda alınan tedbirler olduğunu biliyo
ruz. Uygulanan ücret politikası, uygulanan taban fiyatları, enflasyonun üstünde verilen ücret
ler, zamlar; esnaf, sanatkâr ve köylüye verilen destek; bütün bunlar, gelir dağılımındaki bo
zukluğu düzeltmeye yöneliktir; biz bunları biliyoruz. Bunların, kararlılıkla Hükümetimiz ta
rafından izlenmesini arz ve istirham ediyoruz. 

Tabiî, gelir dağılımındaki bu adaletsizliği düzeltebilecek en önemli faktörlerden birisi de, 
adil bir vergi sistemidir. Maliye Bakanı arkadaşımız, bu konudan bahsetti. Bu konuya tekrar 
döneceğim; yani, gelir dağılımındaki adaletsizlik, iyi bir vergi denetimiyle dengelenebilir; bu
nu açıklayacağım. 

Ekonomide, 1992 yılı içinde, belirli canlanma belirtileri vardır; doğrusu budur. 1991 yılı
nın ilk dokuz ayında binde 7 oranında büyüyen gayri safi millî hâsıla, 1992 yılının ayrı dönemi 
içinde, yüzde 5,8 büyümüştür. Doğrusunu isterseniz bu, büyük bir başarıdır ve ekonomideki 
bir canlanmayı göstermektedir. Temennimiz, bu canlanmanın, bu dengeler içinde sürdürülme
sidir. 

Geçen yıla nazaran ihracatımızda bir artış görülmektedir; geçen yılki ihracat artışı yüzde 
9,5, bu yılki ihracaat artışı ise yüzde 11,2 olmuştur. Burada da bir düzelme vardır. 

Sayın Maliye Bakanı belirtti; döviz rezervlerinde bir artış vardır ve istikrarlı bir gidiş, en
dişesiz bir gidiş, Türkiye'yi dövizsiz bırakmayacak bir gidiş, vardır. 
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Burada, bir nokta daha, çok önemlidir. 1992 yılında işçi dövizlerinde artış olmamasına 
rağmen, döviz rezervlerindeki artış fevkalade dikkat çekicidir. Esasen, Türk ekonomisi -gayet 
açık söylüyorum- işçi dövizlerine bağımlı kalmaktan da kurtulmalıdır. Gelirse, gayet tabiî mem
nun oluruz; amâ, işçi dövizi beklentisi yoktur artık. 

1992 yılı içinde göze çarpan son derece olumlu bir diğer gelişme, Türkiye'ye giren net ya
bancı sermayededir. 1992 yılında, son dokuz ayda, Türkiye'ye giren net sermaye yüzde 17'lik 
bir artış göstermektedir. Bu, şunu ifade ediyor; (bakın, o konuda da, Yüce Meclisin, görüşü
müzü bilmesinde yarar vardır;) yabancı sermaye, artık sınır tanımayan bir faktördür; Her yer
de dolaşan, bir malî imkânlar manzumesidir. Sınırları ilk aşan şey, finanstır. Eğer, bir siyasî 
entegrasyon olacaksa dünyada ya da daha önce Avrupa'da, bunu finans sistemi yapacaktır. 
Finans sistemlerinde anlaşamadıkları için görülen engeller var: Almanya'yı, bütün Avrupa ül
keleri, faiz artırmaya ikna edemedi ve diğer ülkeler paralarını devalüe ettiler. Çünkü Almanya, 
"Benim özel problemim var, ben, birleşmeden gelen enflasyon baskısını kırmak 
mecburiyetindeyim" dedi. Yani, parantez açarak şunu arz etmek istiyorum: Gelişmiş sanayi 

. ülkelerinde bile uygulanan malî ve ekonomik politikalar arasında ciddî farklılıklar vardır; bün
yeler çok gelişmiş olmasına rağmen. 

Evet, yabancı sermaye gelişini, biz, gerçekten mutlulukla karşılıyoruz; tabiî, yabancı ser
mayeye uluslararası şartlar sağlanmalıdır, özel şartlar yok, imtiyazlar yok; yok öyle şey ve za
ten o dönemi geçirdi Türkiye. Doğrusu, son sekiz yıldır da yapılmadı, bugün de yapılmaz; çünkü, 
o dönemi geçirdi. 

Türkiye'ye olan yabancı sermaye akımının yükselmesi, Türkiye'deki siyasî istikrarı simge
liyor. Bu, son derece önemli. Sermaye, fevkalade ürkektir ve iki şeyi sevmez: Gürültüyü sevmez 
sermaye, siyasî istikrarsızlığı hiç sevmez. Yabancı sermayenin Türkiye'ye akımı, ülke olarak Türk
iye Cumhuriyeti Devletine ve Türk Hükümetine gösterilen güveni ifade eder. Şu bakımdan mem
nun oluyoruz: 

Yabancı sermaye, esasen kıt Türk sermayesi imkânlarına yeni bir katkıdır, yeni bir iş ala
nıdır ve doğrusunu isterseniz, Türk teknolojisine yeni bir know-how'dur, yeni bir bilgi getir
mektedir. Bu bakımdan, bu gelişimi biz son derece olumlu karşılıyoruz. 

Türkiye'nin bir diğer önemli sorununa geliyorum: Türk maliyesinin ezelden beri, Osman
lı İmparatorluğundan beri bir çıkmazı vardır: Türk maliyesi -gayet üniversal söylüyorum- sıfır 
maliyetli kaynak kullanımına sahip değildir. Teknik bir terim kullanıyorum... Sıfır maliyetli 
kaynak, finans çevrelerinde faiz ödenmeden bulunan, öz kaynaklardan sağlanan, kendi kay
naklarından, kredi dışı kaynaklardan sağlanan kaynak demektir. Türkiye, bugün içinde bu
lunduğu,çıkmazı, klasik ekonomik ve malî politikalarla beraber, ancak sıfır maliyetli kaynak 
bulmaya bağlı olarak çözebilecektir. Sıfır maliyetli kaynak, özelleştirmeden gelir; bu, gayet açıktır. 
Özelleştirmeden gelir, devlet KİT'lerinin satılmasından gelir. Nasıl satılacaktır; ne zaman satı
lacaktır; hangi teknoloji içinde satılacaktır?.. -

Doğrusunu isterseniz, bu işte biraz pragmatik hareket etmek, özelleştirmeyi hızlandırmak 
ve sıfır maliyetli kaynak girişini, Türk maliyesine aktarmak mecburiyeti vardır. Fakat, Doğru 
Yol Partisi olarak, biz, bu konuda üç noktaya dikkatinizi çekmek istiyoruz. Şüphesiz, özelleş
tirmeyi Hükümetimiz yapacaktır; Hükümetimiz bu konuda Grubumuzun tam desteğine sa
hiptir; fakat üç istirhamımız vardır: 

' 1. KİT'ler, (Kamu İktisadî Teşebbüsleri) Türk Devletinin ve Türk Milletinin malıdır; ha
raç, mezat satılamaz; ucuza satılamaz. Zaten Hükümet ve Başbakan bunu defalarca tekrarla-
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mıştır ve biz, Hükümetin bu konudaki titizliğini de biliyoruz, gayet açık biliyoruz. Hükümetin 
bu konuda ödün vermez titizliğini biliyoruz; ama biz, istirhamlarımızı tekrar etmek istiyoruz. 

Bir kere, biz, bunların belirli maliyetlerle satılmasından yanayız. 
2. Satışın, fevkalade objektif, kimse kayırılmadan ve kaydırılmadan yapılmasıdır. 
Bu Hükümetin bunu yapması mümkün değildir; ama biz söylüyoruz. 
OöUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Kendi Hükümetine güveni yok! 
SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Devamla) — Bizim isteğimizdir, yapılmasını istiyoruz. 
3 üncü şartımız da: Bu Kamu İktisadî Teşekküllerinde çalışanların ve işçilerin, hiçbir şart

la mağdur edilmesinden yana değiliz. Onların müktesep haklarını, çalışma hukuk ve huzuru
nu zedeleyecek hiçbir tasarruftan yana olmayız. 

Hükümetimizin bütün bu görüşleri benimsediğini biliyor; fakat bunları huzurunuzda tekrar 
etmekten bilhassa zevk duyuyoruz. 

Sayın Maliye Bakanı değindiği için, ben de iki kelimeyle değinip geçeceğim. Eğitim refor
muna Hükümetin verdiği önemi takdirle karşılıyoruz. Türkiye, çağdaş bir toplumdur, çağdaş 
bir eğitim sistemine ihtiyacı vardır. , 

Burada özetliyorum ve hiç detaya girmeden bir hususu daha ekliyorum: Türkî Cumhuri
yetlerle, Türk Hükümetinin Tcültürel alanda geliştirmekte olduğu ilişkilerden son derece mem
nunuz. Şu bilinsin: Türk Kültürü ve Türk Dili, artık üniverseldir, artık Türkiye sınırlarını aşar 
niteliktedir. Onun için Türkiye, kültür alışverişlerinde fevkalade hoşgörü sahibi, fevkalade açık 
ve kültürümüzü yaymada fevkalade cömert davranmalıdır. Sayın Maliye Bakanı, eğitim refor
munu detayıyla açıkladığı için, bu konuda daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. 

Sağlık reformunu ister benimseyin, ister benimseyemeyin; biz Yeşil Kart'ı icat ettik; baş
kaları daha iyisini bulsun... Gayet açık söylüyorum; fakat tabiî bunu yeterli görmüyoruz. Doğ
rusunu isterseniz, ciddî ve köklü bir sağlık reformuna ihtiyaç vardır. Bunun, Sağlık Bakanlı
ğında hazırlanmakta oludğunu haber alıyoruz. Doğru Yol Partisi olarak biz, böyle bir sağlık 
reformunu, bütün unsurlarıyla destekliyoruz. > 

Hükümetimizin terörle mücadele konusundaki tutumuna gelmek istiyorum. Hükümeti
miz, teröre karşı, hukuk ve yasalar içinde yürüttüğü, etkin, kapsamlı ve isabetli uygulamala
rıyla, halkımıza güven, moral ve yaşam şevki vermiştir. Bu mücadelenin, hukuk ve yasalar içinde, 
demokratik rejimin kurallarına bağlı olarak devam ettirilmesi temennimizdir, arzumuzdur ve 
bunun takipçisiyiz. 

Hükümet, terör üzerinde aldığı son derece olumlu sonuçlarla, devletin yenilemez olduğu
nu, aşılamaz olduğunu ve Türk Devletinin birliğinin sarsılmaz bir unsur olduğunu herkese gös
termiştir. Bu bakımdan, minnet ve şükranlarımızı sunarız. 

En güç şartlarda görev yapan ordumuz mensuplarına ve güvenlik kuvvetlerine minnet su
narız. 

Can verenlere, burada taziyetler sunarız. 
Hükümetin bu konuda yapmakta olduğu bir girişimi sunmakta yarar görüyorum: 

Hükümetimiz, kan akan bu aziz bölgenin sosyoekonomik gelişimine katkı getirmek üzere 
yeni bir kanun tasarısı hazırlamış ve Meclise vermiştir. Bu kanun tasarısı, yörenin, ekonomik, 
kültürel ve sosyal gelişimine yöneliktir. Bu Kanun tasarısı, güvenlik önlemlerinin, sosyal ön
lemlerle birleştirilerek, bölgenin hayat şartlarının en iyiye getirilmesinden yanadır. 

Biz, bölgenin şartlarındaki sosyal ve ekonomik sıkıntıların Türkiye için bir haksızlık 
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teşkil ettiğini kabul ediyoruz ve bu bölgeye her türlü yatırımın, her türlü şefkatin gösterilerek, 
kalkınmasının sağlanmasını istiyoruz. Bu bakımdan, Hükümetimizin bu girişimini fevkalade 
isabetli olarak karşılıyor, saygılarımızı arz ediyoruz. 

Bu Hükümet, işbaşına gelir gelmez büyük felaketlerle karşılaştı. Çok farklı ve hepimizi 
üzen felaketlerin hepsinin üstesinden gelindi, hepsine şefkat elini uzattı, hepsine maddî ve ma
nevî yardımda bulundu ve çok iyi sonuçlar aldı; biz de çok memnunuz. 

Şimdi, sözü demokratizasyona getirmek istiyorum. Halkımızın hak ettiği tam demokra
tik, müreffeh ve güvenli Türkiye, DYP olarak vazgeçilemez ihtirasımızdır. Bu nedenle, göreve 
başladığından beri, demokratikleşme yolunda attığı son derece olumlu ve somut teşebbüsleri 
dolayısıyla Hükümetimizi kutluyor ve bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisinin tamamının 
bu konuya fevkalade büyük katkı getirdiğine inanıyoruz. 12 Eylül kalıntılarının tasfiyesi, ka
patılmış siyasî partilerin yeniden açılması, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundaki tadillerde 
yapılan insanîleştirme hareketleri, bizim Grubumuzun büyük şükranı ve gayet tabiî olarak, büyük 
desteğiyle çıkmıştır. Bu bakımdan, Hükümete şükranlarımızı sunuyoruz, 

Türkiye'yi ilgilendiren, Yüce Meclisi ilgilendiren bir konuya, yeri gelmişken değinmek is
tiyorum. Söylediğim gibi, bütçe müzakereleri, ülke için uzun bir muhasebenin müzakereleri
dir. Bu da, demokratik ve çağdaş Anayasa meselesidir. Şüphe yok, demokratikleşmenin en önemli 
enstrümanı, çağdaş ve demokratik bir Anayasadır. Doğru Yol Partisi, 1990 tarihinde, yeni se
çimden bir yıl önce bir Anayasa taslağı hazırlamış ve kamuoyuna sunmuştur; müellifi burada
dır. Bilemiyorum, Sayın Cevheri işitiyor mu beni?.. Sayın Cevheri'nin katkılarıyla hazırlanmış 
bir Anayasa taslağı kamuoyuna sanulmuştur. 

DYP olarak biz, tam demokratik ve çağdaş bir Anayasanın hazırlanması için, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde konsensüs aramaya hazırız, Türk kamuoyunda konsensüs aramaya ha
zırız. Esasen, böyle bir Anayasanın, Türkiye Büyük Millet Meclisiyle beraber, Türk kamuoyu
nun gerçek konsensüsüne sahip olmadıkça, yaşama şansı yoktur. Nitekim, 1992 Anayasası on 
yılda yaşlanmıştır. Hukukçular bilirler, bir kanun on yılda yaşlanmaz; ama iyi olmayan kanun 
altı ayda da yaşlanır. > 

HALÎT DUMANKAYA (İstanbul)—25 maddelik bir teklifimiz var, onu da görüşelim. 
SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Devamla) — Memnuniyetle; biz bu konsensüse açığız. 
BAŞKAN — Sayın Mimaroğlu, son beş dakikanız kaldı. 
SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Devamla) — Memnuniyetle Sayın Başkan. 
İşçi haklarına geliyorum: Bu konuda Doğru Yol Partisi-SHP Hükümeti büyük aşama kay

detmiştir. ILO sözleşmelerinin onanmasında, Meclisin bu konuda gösterdiği duyarlılık hepi
mizin müşterek şükranına sahiptir. 

CENGİZ BULUT (İzmir) — SHP'liler, "biz yaptık" diyorlar. 
SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Devamla) — Hükümet teklif etti, Meclis kabul etti. 
Merak etmeyin, şükran, teklifi yapana gelir, merak etmeyin; işi yapan kazanır daima. (DYP 

sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ELAETTİN ELMAS (İstanbul) — Hocam, o TÖBANK'taki farelerin yediği 9,5 milyon 
dolar ne oldu?! 

SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Devamla) — Şimdi, DYP Grubu olarak biz, seçim bildir
gemizde de belirttiğimiz gibi, en mükemmelinden, işçi haklarının, özgür sendikacılığın ve top
lu iş sözleşmeleri sisteminin ödün vermez savunucusuyuz; bunu herkes bilmelidir. 

. • • • ı . 
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ZEKl NACÎTARHAN (Kars) — Grevli mi Hocam? 
SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Devamla) — Grubumuz, memur sendikalarına destek ver

meye hâzırdır. Bu konudaki bir Anayasa değişikliğini kabule hazırız. 
Sayın Başkan, izin verirseniz, dış poitikayla ilgili olarak bir iki konuya değinmem konu

sunda herhalde bana imkân vereceksiniz... 
BAŞKAN — Efendim, 4 dakikanız var. 
SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Devamla) — DYP Grubu olarak, Hükümetin sürdürdü

ğü, kişilikli, etkin, kararlı dış politikayı destekliyoruz. 
ELAETTİN ELMAS (İstanbul) — Ortağınız' da destekliyor mu Hocam? 
SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Devamla) — Hep destekliyor. Beraber yapıyoruz, bir uz

laşma içinde yapıyoruz. 

Türkî cumhuriyetlere karşı uygulanan kapsamlı ilişkileri çok uygun mütalaa ediyor; fa
kat, Karadeniz Ekonomik İşbirliği yanında, bu kardeş ülkelerle, daha somut ve daha yoğun 
ilişkilerin sürdürülmesinden yana oluyoruz. 

ELAATTİN ELMAS (İstanbul) — Onun için mi Ermenistan'a elektrik veriyorsunuz 
Hocam?! 

SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Devamla) — Avrupa Topluluğuyla ilişkilerimizde Hükü
metimizin izlediği çizgiyi uygun mütalaa ediyor, destekliyoruz. Yalnız, şunu söylüyoruz: Avru
pa'ya karşı ilişkilerimizde, 1989'a kadar yapıldığı gibi, kovalamaca oynamaya gerek yoktur, 
ısrar etmeye gerek yoktur. Çünkü biz şuna inanıyoruz: Demokratik, refah içinde, laik bir Türkiye; 
demokratik, insan haklarına saygılı laik bir Türkiye, Batı'nın vazgeçilmez bir parçasıdır ve ay
nı Türkiye, İslâm âleminin de örnek bir devleti ve kardeş bir memleketidir. 

Sayın Başkan, bu konuda son bir hususu tekrar etmeme izin veriniz. Bosna-Hersek konu
sunda Türk Milletinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin duyarlılığı malumdur. Buradan tek
rar seslenmek istiyorum: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, Birleşmiş Milletler Şartının 
7 nci bölümünü Somali'ye uygulamasını tasvip ettik ve yapılan da "uygundur" diyoruz. Bu, 
Müslüman ve kardeş bir ülkeye yardımdır. Bu yardımı söylemiştim; bu yardımın diğer müda
halelere medar olacak bir örnek olmasını istemiyoruz; ancak, biz, Birleşmiş Milletler Şartının 
bu 7 nci bölümünün derhal Bosna-Hersek için de uygulanmasından yanayız. (DYP sıraların
dan "Bravo" seslen, alkışlar) Türkiye, Bosna-Hersek'teki kan akımına seyirci kalamaz; ama, 
doğrusunu isterseniz, tek başına da hareket etmez. Böyle bir macera Türk diplomasisinde yok
tur. Onun için Türkiye -telkinim şudur- Somali'ye uygulanan,bu hükmün, Bosna-Hersek için 
de derhal uygulanması konusunda harekete geçmelidir.' 

İzin verirseniz, konuşmamı, son iki konuya değinip bitirmek istiyorum Sayın Başkan. 
Şimdi bakın, biliyorum, öğleden sonra şöyle olacak: Sayın muhalefet liderleri gazeteleri 

ellerine alacaklar ve kürsüye çıkacaklar; diyecekler ki: "Bu iktidar, şunu vaat etti, yapmadı, 
bunu vaat etti yapmadı. "(ANAP sıralarından, "Doğru" sesleri) 

Ha, işte bakın onu söyleyeceğim ve şimdiden söylüyorum: "Ülke yönetimi, mevcut ola
naklar içinde bir tercihler sanatıdır. Ülke yönetimi, olanakların ülke yararı için en iyi şekilde 
değerlendirilmesidir. 
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Bütün siyasî partiler, programlarında ve seçim konuşmalarında vaat ederler. 
Vaat edilenleri yapmak, bir siyasî etik meselesidir; vaat edilenleri yapmak lazımdır. Vaat 

edilenler, bizim anlayışımızda, yapmak için vaat edilir. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Doğru. 
SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Devamla) — Doğru, çok güzel. 
Bir kere, Hükümetimiz, vaat edilenleri teker teker planifiye ederek, planlayarak, ülkenin 

imkânları içinde yerine getirmiştir ve getirecektir; bu bir. 
İkincisi -söyledim, tekrar etmek istemiyorum- sekiz yıl içindeki yıkıntıları, bir yılda nasıl 

tamir edersiniz? (DYP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA BAHRt KİBAR (Ordu) — Yapılanları konuş, yapılanları... 
SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Devamla) — Şimdi, halkımız bizi ânlasın diye söylüyo

rum; biz, şimdi tedavi safhasındayız; onarıyoruz; bütün vaatleri teker teker yapıyoruz. Bir hu
sus daha var, o da bilinsin ki, bunlar söylenecek, ben söyleyeyim daha evvel de. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Bir yıldır aynı şeyleri tekrarlıyorsunuz! 
SAİM KEMAL MİMAROĞLU (Devamla) — Burada Hükümet, tek parti hükümeti de

ğildir, hiçbir parti tek başına iktidar değildir. (ANAP sıralarından gürültüler) Bu, üçüncü fak
tördür. Tek başına iktidar olmayan bir hükümet, uzlaşma içinde ve memleketin olanakları da
hilinde yapılabileceği yapar. 

Ancak, şunu Türk Milleti önüride ve huzurunuzda bilhassa belirtiyorum. Bu Hükümet... 
MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) — Palavra hükümeti!.. 
SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Devamla) — ... Çok kısa bir süre içinde, yapılabilecekle

rin en güzelini yapmıştır ve yapmaya devam edecektir. 
MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) — Çok güzel tahribat yapıyor! 
SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Devamla) — İzin verirseniz, sözlerimi sonuçlandırmak 

istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Hocam, izine zaman kalmadı. 
SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, sonuçlandıracağım. 
BAŞKAN — Lütfen bir toparlarsanız, memnun oluruz. 

SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Devamla) — Doğru Yol Partisi Grubu, iki zıt partinin 
bir demokratik uzlaşma içinde kurduğu ve Türkiye sathında çok büyük bir siyasî zemine sahip 
bulunan Koalisyon Hükümetini desteklemekte, bu bütçeye beyaz oy vereceğini söylemekte ve 
•bu bütçenin ülke için hayırlı ve uğurlu olmasını arzu etmektedir. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mimaroğlu. 
SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, birinci oturumun süresi dolmak üzere; ben, şimdi şahsı 

adına söz isteyen arkadaşlarımızın isimlerini okuyorum: Lehinde, Sayın Azimet Köylüoğlu ve 
Sayın Mustafa Kul; aleyhinde, Sayın Selim Sadak, Sayın Ahmet Dökülmez, Sayın Sırrı Sakık; 
üzerinde de, Sayın Mukadder Başeğmez. 

Hükümetin söz isteyişi sırasına göre İçtüzük hükümleri tatbik edilecektir. 
Saat 14.00'te toplanmak üzere 38 inci Birleşimin Birinci oturumunu kapatıyorum. • 

Kapanma Saati : 12.55 

. . -.. o 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Hüsamettin Cindoruk 
KÂTİP ÜYELER : İbrahim Ö/diş (Adana), Mehmet Cemal Öztaylan (Balıkesir) 

BAŞKAN — 38 inci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. "* 
II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 

DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/460) 
(S. Sayısı : 211) (Devam) 

2. —1991 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarma Ait Genel Uygun
luk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Kesinhe-
sap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/439, 3/649) (S. Sayısı: 223) (Devam) 

3. — Katma Bütçeli İdareler 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı: 212) (Devam) 

4. — 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarma Ait Genel Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İda
relerKesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/440, 3/650) (S. Sayı-( 

sı : 219) (Devam) 
BAŞKAN — Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi adına Sayın Deniz Baykal'da. 
Buyurun Sayın Bay kal. (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri, ekranlarında bizi izleyen aziz yurttaşlarım; hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, 
sevgilerle, saygılarla selamlıyorum. 

1993 malî yılı bütçesi nedeniyle Türkiye'nin temel sorunlarına ilişkin görüşlerimizi Cum
huriyet Halk Partisi olarak sunmaya çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, bütçe görüşmeleri, Türkiye'de bir iktidar değişikliğinin gerçekleşti
rildiği, yeni bir hükümetin oluşturulduğu ve bir yılı aşkın bir süre icraatını sergilediği bir döne
min sonunda gerçekleştiriliyor. Bu bütçenin arkasında yeni bir Hükümet vardır, bir Koalisyon 
Hükümeti vardır; bu bütçenin arkasında bir yıllık bir uygulama vardır. 

Gene, bu bütçe, 1993 yılına dönük olarak, Hükümetin anlayışını, hedeflerini, yöntemleri
ni ortaya koyması açısından önem taşıyor, değer taşıyor. 

1993 bütçesini değerlendirirken, arkasında böyle bir önemli siyasal oluşumun bulunduğu
nu göz önünde tutacağız. 

Bu bütçeyi hazırlayan Hükümet, bir yıl önce, işbaşına, çok özel koşullar altında geldi; 
çok özel bekleyişleri gerçekleştirmek umuduyla, anlayışıyla işbaşına geldi. 

Bu Hükümet işbaşına geldiği zaman, o Hükümetin arkasında, 12 Eylül askerî müdahale
siyle başlayan ve 1991 yılına kadar süren 11 yıllık bir birikim vardı. 

•'•—' 3 7 — 
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11 yıllık bir birikime reaksiyon olarak, 11 yıllık birikimin ortaya koyduğu olumsuzlukları 
değiştireceği umuduyla, yeni bir dönemi başlatacağı anlayışıyla, 1991 Ekiminde, yeni bir hü
kümet oluşturuldu. 

11 yıllık birikimi aşması beklenen, değiştirmesi beklenen, yenilemesi beklenen, bunun sö
zünü vermiş, bunun taahhüdünü yapmış bir hükümet işbaşındaydı. 

, Değerli arkadaşlarım, bir yılın sonunda bir bütçeyle karşı karşıyayız. Ayrıntıya girmeden 
genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. Eğer, bu bütçenin üzerindeki tarihi ve onu sunan 
hükümet üyelerinin imzasını görmesek, bu bütçeyi pekâlâ, son 11 yıldanberi gördüğümüz büt
çelerden herhangi birisi diye kabul etmek, kolaylıkla mümkün olabilirdi. 

Bu bütçe, bu anlamda değişik bir bütçe değildir, yeni bir bütçe değildir; bu bütçe, alışagel
diğimiz, sık sık örneğini gördüğümüz bütçelerden birisidir. 

1993 yılının bütçesiymiş!.. Pekâlâ, 1989 yılının bütçesi de olabilirdi; pekâlâ 1990 yılının 
da olabilirdi, 1991 yılının da olabilirdi, 1987 yılının da olabilirdi... 

Sayın Demirel Hükümetinin bütçesiymiş!.. Sayın özal'ın da olabilirdi, Sayın Akbulut'un 
da olabilirdi, Sayın Yılmaz'ın da olabilirdi... 

Son yıllarda, son dönemde tanığı olduğumuz bütçelerden, yöntemleriyle, temel felsefesiy
le, hedefleriyle, uygulamasıyla, bekleyişiyle, hiçbir ciddî, anlamlı, köklü farklılık sergilemeyen; 
sıradan, alıştığımız, yaşadığımız bunalıma neden olan, o bunalıma katkı yapmış, o bunalımı 
aşamayacağı yıllardan beri denenerek görülen bütçelerden bir başkasıyla karşı karşıyayız. 

Değerli arkadaşlarım, ekonomimizin çok sorunları olduğu, bu sorunları çözmenin yön
temlerini aramakta olduğumuz ortada. Bu sorunları çok değişik şekilde tanımlamak belki müm- > 
kün; ama, ayrıntının içinde kaybolmaya gerek yok. Türkiye'nin 1980'li yıllarda yaşadığı, 1990'h 
yıllara da devrettiği temel ekonomik sorunu, enflasyon olmaya devam ediyor. 

1991 yılında işbaşına gelen Hükümet, esas itibariyle enflasyondan kaynaklanan, ekono
mik, sosyal, siyasal pek çok sorunu çözeceği umuduyla işbaşına geldi. 

O hükümeti oluşturanların taahhütleri, halka verdikleri sözler, enflasyonu ortadan kal
dırmaya dönüktü. 

Bir yıllık uygulamanın sonunda bugün geldiğimiz nokta, bu temel sorunun, bu temel ko
nunun hâlâ çözülemediğini ortaya koymaya devam ediyor. 

Türkiye 1992'nin sonunda, bundan önceki dönemlerde, yıllarda olduğu gibi, gene, enflas
yon karşısında ne yapacağını bilemez; bir ölçüde, kavram karışıklığına zihnî açılmış bir tablo 
gösteriyor. Burada iktidar sözcülerini dinliyoruz ve "enflasyonu devraldık" diyorlar; "Biz ya
ratmadık bunu; 8 yıldır, 9 yıldır bu enflasyon var. Bunun bir yılda ortadan kalkacağını umut 
etmek, haklı değildir, doğru değildir" diyorlar. 

Yanı, anlaşılıyor ki, enflasyonla mücadelenin, bir yılı aşan bir zamana ihtiyacı var. 
"Bir yılda sonucu alamadık, gelecekte alacağız" diyorlar. 
Bir yılda sonuç alınamadı; ama, enflasyonla mücadelenin, hangi yeni, önemli, etkili me

kanizması harekete geçirildi? 
Enflasyonun sonucu değişmemiştir; değişmesini gerektiren hiçbir yeni yöntem uygulan

mamıştır; önümüze gelen bütçede de böyle hiçbir yeni yaklaşım yoktur. 
önce bir şeyi saptayalım : "Enflasyon bir yılda indirilmez..." 
Acaba?!. Dünya deneyine bakıyoruz; dünyada, enflasyonun bir yılda çok köklü bir bi

çimde indirilebileceğini gösteren çok somut örnekler var. İsrail, 1984-1985 arasında yüzde 500 
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civarındaki enflasyonu bir yılda yüzde İO'a indirmiştir. Arjantin, 1989-1990 arasında 4 900 olan 
enflasyon oranını, bir yılda 188'e düşürmüştür ve 1992 yılında da yüzde 40'lar düzeyine indir
miştir. Meksika, 1988'de yüzde 120 olan enflâsyonu tek bir yılda yüzde 20'Ier düzeyine indir
miştir. , 

"Enflasyon üç yılda indirilir, beş yılda indirilir!" 
Böyle bir anlayış yoktur. Enflasyonu indirecek tedbirleri almışsanız, bir yıl içinde de, o, 

sonucunu vermeye başlar; ama almamışsanız, bir yılda da vermez, iki yılda da vermez... 
Bir de bir büyük tehlike vardır : Enflasyon, iktidarları, bir afyon gibi etkisi altına alır. 

Eğer enflasyonla ilk anda tam bir kararlılıkla mücadele anlayışı içine girmemişseniz, kısa bir 
süre sonra, enflasyonla kaynaşmaya, ona alışmaya ve giderek ona teslim olmaya başlarsınız. 
O nedenle, enflasyonun bir yılda indirilemediği iddiasını, haklı, makul kabul etmemiz müm
kün değildir; doğru değildir. 

Ayrıca, Türkiye'nin deneyinden de kısa bir örnek vermek isterim. 1980'de enflasyon oranı 
yüzde 108 iken, 1981'de yüzde 45'e inmiştir ve bunun inişine katkı yapan siyaset adamları bu 
Hükümetin içinde de yer almıştır; bunları biliyoruz. Türkiye, 1980'de yapabildiğini niçin 1992 
yılında yapamıyor? 

Değerli arkadaşlarım, enflasyon indirilebilir. Şimdi, indirilmedi, niye indirilmedi? indi
rilmesinin hiçbir nedeni yok da ondan. Niçin yok?.. Enflasyonu etkileyen bütün unsurlar, ne 
yazık ki, bu Hükümet döneminde de, aynen bundan önceki dönemlerde olduğu gibi, işlemeye 
devam etti: tç borçları, 1992 yılında 1991 yılından daha yüksek ölçüde kullanıldı, iç borç dü
zeyi 1992'de arttı. 

Bu Hükümet, devraldığı iç borçlardan daha fazlasını yapmıştır ve daha yüksek faizle borç 
almıştır. 

Daha çok borç alacaksınız, daha yüksek faizle borç alacaksınız, sonra, "enflasyon inmiyor" 
diyeceksiniz; "indirmeye çalışıyorum, bir yılda olmaz" diyeceksiniz!. 

Değerli arkadaşlarım, dış borçlar, 1992 yılında oldukça anlamlı bir biçimde artış göster
miştir. 48,6 milyar dolar olan dış borç, temmuz sonu itibariyle 2,5 milyar dolar artarak 51,5 
milyar dolar düzeyine çıkmıştır; aralık sonu itibariyle, bunun, 3,5 milyar doları aşan bir mik
tara çıkması kuvvetle muhtemeldir. 

Türk ekonomisinde enflasyonu etkileyen ana noktalara baktığımız zaman, gördüğümüz 
şudur : Tasarruf oranı artmamış; Türk ekonomisinin tasarrufu, 1992 yılında yüzde 15,5 dü
zeyinde. 

1991 yılına göre tasarrufları artırmayacaksınızvl991'e göre yatırımlar azalmış- yatırımları 
azaltacaksınız; 1 milyar dolar fazla verecek diye umut ettiğiniz cari işlemler dengesi 1,5 milyar 
dolarlık bir açık verecek; dış borç miktarını artıracaksınız, iç borcu artıracaksınız; faiz hadle
rini yükselteceksiniz ve ondan sonra da, "enflasyon inmedi, seneye iner" diyeceksiniz! 

Bu bütçede, seneye enflasyonun inmesi için hiçbir hazırlık yoktur, hiçbir umut verici işa
ret, emare yoktur. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, "Kamu borçlanma gereği yüksek. Onu indirerek enflasyonu 
düşüreceğiz" deniliyor. 

Türkiye, yüzde 108 enflasyon yaşadığı zaman, Türkiye'nin kamu borçlanma gereği daha 
mı yüksekti? Çok daha düşüktü, bugünkünün çok daha altında bir kamu borçlanma gereğiyle 
Türkiye, çok daha yüksek enflasyonu yaşadı. Gene aynı şekilde Türkiye, kamu borçlanma ge
reği açısından çok uygun olduğu dönemlerde enflasyonun çok daha yüksek ortaya çıktığına 
da tanık olduk. 
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Enflasyonun çok nedenleri vardır ve iktidarlar, ortaya koydukları enflasyonun neden kay
naklandığını anlatma konusunda çok mahirdirler! Bu konuda çok örnek dinledik; şimdi de 
yine böyle bir açıklama gayretiyle, Türkiye, enflasyonun düşürülmeyişini hazmetmeye götü
rülmek isteniyor. 

Enflasyon düşürülememiştir; gereken yapılmamıştır, yapılamamıştır; eksik olan da -açık 
söyleyeyim- siyasî iradedir, siyasî kararlılıktır, cesarettir. (CHP sıralarından alkışlar) 

Enflasyonla mücadele konusunda, kararlılık eksikliği vardır. Yoksa, Türkiye, enflasyonla 
nasıl mücadele edeceğini yeterince biliyor. Bu konuda elinde yeterince araştırması var, politi
kası var, dokümanı var, uzmanı var; ama, bunları seferber etme konusunda bir siyasî irade 
eksikliğiyle karşı karşıya, olduğumuza inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, enflasyonla mücadele, kamu açığını azaltmayı gerektiriyor. 
Peki,- kamu açığını nasıl azaltacağız? 1991 yılında kamu açığı yüzde 14,6 imiş, 1992'de 

(bu yıl) yüzde 12,6 olacağı umut ediliyormuş!.. Aşağı yukarı aynı mertebede bir kamu açığını 
devredeceğimiz anlaşılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, kamu açığı, iki ayağın sonucu olarak oluşuyor : Kamu gelirleri, ka
mu harcamaları. 

Kamu açığınrdüşürmek için, geride bıraktığımız bir yılda, çok etkili bir kamu harcama 
kısıtlama politikasını uyguladığımızı söyleyebilir miyiz? 

• Hiç böyle bir şey söz konusu değildir. Harcamalar çok rahatlıkla artmıştır, gerekmeyen 
yerlerde artmıştır. Kamu yönetimî  bir tasarruf anlayışı içine dahi, bir tutumluluk anlayışı içi
ne dahi sokulmamıştır; harcamalar, eski yüksek düzeyinde aynen cereyan etmiştir. 

1989 yılında 1 trilyonun üzerinde Kâr eden Kamu İktisadî Teşebbüsleri, 1992 yılında 12,5 
trilyon zarar etmiştir. Bu iktidarın işbaşında bulunduğu, geride bıraktığımız 1992 yılında KİT 
açıkları 12 trilyonun üzerine çıkmıştır. Önümüzdeki yıl için belki de 50 trilyonluk bir KİT açı
ğının söz konusu olabileceğini yetkili çevreler ifade ediyorlar. 

Peki, kamu gelirlerini artırmak için bir gayret içine girildi mi? 
Kamu harcamalarının azaltmanın yollarından biri olarak, son zamanlarda, özelleştirme 

üzerinde duruluyor. 
özelleştirme, elbette, çağdaş ekonominin kullanacağı araçlardan birisi. Ekonomiyi rasyo-

nalleştirme gereği var. Devlet sektörü KİT'leri, etkin çalışan kuruluşlar haline dönüştürme ge
reği var. Bunun yolları, yöntemleri elbette kullanılacaktır; ama, kimse zannetmesin ki, özelleş
tirme yoluyla kamu açıkları kısa dönemde kendiğilinden kapanır. Hiç böyle şey olamaz. 

Doğru Yol Partisi sözcüsü, "özelleştirmeyi destekliyoruz, ama şartımız var : Çalışan işçi
leri sıkıntıya sokmayacaksınız" dedi. 

Nasıl yapacaksınız? Onu yaptığınız zaman, kamu açığı nasıl kapanacak? Bir işsizlik si
gortası uygulayacaksınız; işten çıkma durumunda kalan işçilere, sosyal güvenlik getireceksi
niz, destek vereceksiniz. Onun yol açacağı harcama, özelleştirmeden kısa dönemde beklenebi
lecek olan harcama azalmasını fazlasıyla kısa dönemde kapatabilecek durumdadır, 

Orta dönemde, elbette, kamu açığı, özelleştirme yoluyla azaltılabilir; ama, bizim şimdi 
kısa dönemde bu açığı azaltacak etkin yollar arama ihtiyacımız vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bu etkin yol, üzerinde iktidar çevrelerinin pek durmadığı, çok açık 
ve sade bir yoldur : Bu, vergi yoludur, vergi... 
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Bu iktidar, bu Hükümet, kamu açığım azaltmak için, vergi konusunu içtenlikle konuş
mak ve en kısa zamanda gereğini yapmak durumundadır* Bunu gerçekleştirmeden, enflasyon 
sorununda olumlu bir gelişmeyi sağlamayı umut etmek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, 1992 yılında Türkiye'de toplanan vergilere göz attığımız 
zaman, ortaya çıkan manzara şudur : Vergilerin yüzde 80'i şu üç temel noktadan kaynaklanı
yor: Birincisi Gelir Vergisidir; ikincisi Katma Değer Vergisidir; üçüncüsü de Kurumlar Vergisidir. 

Türkiye'de gelir dağılımının ne kadar çarpık olduğunu, hepimiz çok iyi biliyoruz. Türki
ye'de nüfusun yüzde 20'si (beşte biri) millî gelirin yüzde 56'sına (yarısından fazlasına) tasarruf 
ediyor, millî gelirin yansından fazlası, nüfusun beşte biri tarafından kullanılıyor! 

Türkiye'deki vergi toplama yapısını gözden geçirdiğimiz zaman, gördüğümüz şudur: Top
lanan vergilerin çok küçük bir kısmı, millî gelirin yarısından fazlasına tasarruf eden kesimler
den kaynaklanan vergilerdir. Türkiye'de vergiyi veren, orta gelirli, dar gelirli insanlarımızdır; 
stopajıyla çiftçilerimizdir; yüzde 25 net vergi ve yüzde 12,5 oranında alınan ek fonlar, primler
le, vergisi yüzde 37.5'e çıkan ücretlilerdir, işçilerdir, memurlardır ve esnafımızdır. Türkiye'de 
vergiyi verenler, esas itibariyle, dar ve orta gelirli toplam kesimleridir. Onların, 1993 bütçesin
de, Gelir Vergisi olarak verdikleri vergi 102 trilyon düzeyinde tahmin ediliyor; onlardan Gelir 
Vergisi olarak 102 trilyon lira bekliyoruz. 

Bu yıl (1992 yılında) toplanan Kurumlar Vergisi, 10 trilyon olmuştur. 
Türkiye'de, esas itibariyle millî gelirin çok büyük bir kısmını kullanan nüfus kesimleri, 

vergi olarak 10 trilyonluk katkı yapmışlardır! 
Değerli arkadaşlarım, bu 10 trilyonluk katkının önemli bir kısmı, KİT'lerden gelen vergi

dir. Yani, Türkiye'de büyük sanayi kuruluşlarımızın, holdinglerimizin, 5 trilyonun altında ver
gi katkısı vardır. Bugün 5 trilyon, Türkiye'de, gazetelerdeki ve televizyondaki reklam harcama
larının bile altında bir rakamdır. Türk ekonomisi bugün, reklam harcaması için 5 trilyonun 
üzerinde harcama yapıyor; o harcamayı yapan çevreler vergi olarak, 5 trilyonun altında bir 
miktarı ancak ödeyebiliyorlar! Olur mu böyle şey? (CHP sıralarından alkışlar) Bugün asgarî 
ücretten alınan verginin miktarı yüzde 25, buna primleri eklediniz mi yüzde 37,5'e çıkıyor. Pe
ki, temettüden alınan verginin miktarı ne? Yüzde sıfir. Temettüden vergi alınmaz... 

Peki, faizden alınan verginin miktarı ne? Devlet tahvillerinden, bonolardan, gelir ortaklı
ğı senetlerinden, devletin ihraç ettiği tahvillerden (devlet bu yıl 100 trilyon civarında ihraç etti, 
100 trilyonluk borçlanma yaptı-, bu borçlanma karşılığında, o borçlanmadan yüzde 100 civa
rında yıllık faiz alan kesimlerden) devlet ne kadar vergi aldı? Sıfır vergi aldı. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yüzde 22 alacağız. 

DENÎZ BAYKAL (Devamla) —- Değerli arkadaşlarım, devlet tahvilleri vergisizdir. 
Bankalardaki mevduatın vergisi yüzde 10; özel sektörün ihraç ettiği menkul kıymetlerin 

vergisi yüzde 10; asgarî ücretin vergisi yüzde 25! 
Emekten vergi alacaksınız; ama, faizden vergi almayacaksınız; sonra da, "Enflasyonla mü

cadele ediyoruz, düşüremedik" diyeceksiniz! (CHP ve RP sıralarından alkışlar) 
Değerli arkadaşlarım, açık ve içten olalım. Türkiye, kamu harcamalarının yapısını değiş

tirmek zorundadır; hiç kuşku yok. Yaptığımız kamu harcamaları, doğru yere harcanan, doğru 
yere giden harcamalar niteliğinde değildir. 

Yapısını değiştireceğiz; ama, Türkiye gibi 2 370 dolar millî gelir seviyesinde olan bir ülke
nin, daha,"sağlığa, yeter derecede harcama yapamayan, eğitime yeter derecede harcama ya-
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pamayan; altyapısını yeter derecede geliştirememiş, henüz daha köylerine, mezralarına içme 
suyunu götürememiş bir Türkiye'nin, kamu harcamalarını düşüreceğini umut etmek, halkı ya
nıltmaktan başka bir şey değildir. 

Biz daha çok harcama yapmak durumundayız; ama, bunu daha sağlıklı kaynaklardan kar
şılamak durumundayız. Daha sağlıklı, daha adeletli, daha gerçekçi, daha doğru bir finansman 
modelini Türkiye'de uygulamak zorundayız. Yapılması gereken budur; kimse kimseyi aldatmasın. 

"Benim köylüm, benim işçim, benim esnafım" sözleriyle oyları alıp; sonra, o köylüyü, 
o işçiyi kurtarmak için gereken açık, dürüst, dengeli ve adaletli bir vergi sistemine onu götüre
mezsiniz, ona dostluk yapmış olmazsınız. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin yeni bir finansman anlayışına ihtiyacı vardır. Vergi ada
letini sağlamak zorundayız. Türkiye, vergi yükünü -en son resmî rakamlara dayanarak 
söylüyorum- yüzde 17 düzeyinde halka dağıtıyor, yani yüzde 17 düzeyinde vergi alıyoruz. Bu
na parafiskal önlemler dahil değil, yani sigorta primleri ve diğer kesintiler dahil değil; ama, 
vergi niteliğindeki fonlardan, vergilerder kaynaklanan bütün kesintiler dahil, bu da yüzde 17, 
OECD ortalaması yüzde 29, aynı tarife göre yüzde 29... 

Kimse kimseyi aldatmasın; "yüzde 24, yüzde 25'.' deniyor; Türkiye; yüzde 17 vergi alıyor; 
oysa Avrupa'da vergi ortalaması oranı yüzde 29'dur. Peki, aradaki bu farkı kimin sırtından 
kaldıracağız? "Türkiye'de işçiden daha çok vergi almak gerekir" diyebilecek bir kişi var mı 
aramızda; olabilir mi? Bugün işçi, eline geçen parayla, işverenin ödediği işçilik arasında yüzde 
50'lere sıkışmış, aldığı paranın yarısını vergi olarak, prim olarak, fon olarak sağa sola dağıt
mak zorunda olan bir konumda. Türkiye'de, dünyanın en yüksek işçi vergilenmesi gerçekleşti
riliyor! ** 

Türkiye'de, memurun vergilendirilmesi gerektiğini söyleyecek kimse olabilir mi? Memur
larımız en yüksek düzeyde vergilendiriliyor. 

Türkiye'de esnafın vergilendirilmediğini söyleme olanağı var mı? 
Peşin vergisiyle, çeşitli mekanizmalarıyla ve hayat standardı esasıyla vergilendiriliyor; es

naf bunalmış durumda. 
Vergiyi gücü olandan alacaksınız, varlıklı kesimlerden alacaksınız. Sosyal demokrasinin 

edebiyatını yapmak kolaydır, sosyal demokrasinin propagandasını yapmak kolaydır, sosyal de
mokrat gibi gözükmek de belki kolaydır; ama, iktidara geldiğinizde varlıklı kesimlerden, öde
meleri gereken vergiyi atamıyorsanız, o edebiyatı da kullanmaya, o ismi de kullanmaya hakkı
nız yok demektir. (CHP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'nin malî sağlığına kavuşması gerekiyor; onun 
için de, açık ve dürüst konuşması gerekiyor; gerçekleri sergilemesi ve ortaya koyması gerekiyor. 

Türkiye'nin ana sorunu, temel sorunu, finansman yetersizliğini çözmektir. 
Bunun yolu açıktır; bunun yolunu Hükümet en kısa zamanda uygulamalıdır. 
Değerli arkadaşlarım; Türkiye'nin sağlıklı bir vergi politikasına; belki vergi oranlarını dü

şüren, vergi tabanını yaygınlaştıran, onu daha uygulanabilir hale getiren ve vergi kaçağına fır
sat vermeyen bir vergi politikasına şiddetle ihtiyacı vardır. 

Değerli arkadaşlarım, tasarı 20 gün içinde gelmezse, 1993 yılı da kayıptır. "Hazırlanıyor" 
diyorsunuz; ama 20 gün içinde, yani, bu ayın sonuna kadar gelmezse, 1993 yılı da kayıptır. 
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Vergi politikası, ilan edildikten ve uygulanmaya başlandıktan bir yıl sonra, sonucunu ve
recek olan politikadır. O zamanı kimsenin bu kadar rehavetle kullanmaya hakkı yoktur. Bir 
yıl geçti; neredeydi hazırlık? UDİDEM projeleri, Hükümet protokolündeki vergi adaletine ilişkin 
açıklamalar nerede? Bunlann hepsi propagandaya mı dönüktü? Devletin zamanı sınırlı. Her 
şeyin kazası var; ama, yitirilen zamanın kazası yok; zaman, gitti mi gider. Ne yazık ki, Türki
ye'nin bir yılı gitti; umarım 1993 yılı gitmez, umarım önümüzdeki 20 gün çok iyi kullanılır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin hızla, dengeli bir vergi sistemine geçmesi ve kamu fi
nansmanını sağlıklı bir esasa oturtması gerikiyor. 

Türkiye, emekten aldığı düzeyde bir vergiyi, diğer vergilendirilmemiş kesimlerden almış 
olsa,, çok şeyin değişeceğine inanıyorum. Bugün konunun uzmanı iktisatçılar, Türkiye'de ka
yıtlı ekonominin yanında, bir de kayıt dışı ekonominin şekillendiğini ifade ediyorlar; kayıt dışı 
ekonominin ağırlığını, boyutunu da, kayıtlı ekonomi düzeyinde ortaya koyuyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, niçin bu kayıt dışı ekonomi ortaya çıkıyor? Elbette çıkar... Türki
ye'nin koşulları ortada... Demin konuştuk; bugün Türkiye'de vergi sistemi, işçiden alınan ver
giler dolayısıyla, bir istihdam vergisi haline dönüşmeye başlamıştır. Bugün bir işveren, bir yan
dan, yanında çatıştırdığı işçinin vergisini ödeyecek, diğer kesintilerini ödeyecek; diğer yandan 
da, ona geçimini sağlayacak düzeyde bir gelir sağlayacak. Yarli, işçinin eline geçen net miktar
la, brüt ücret arasında yarı yarıya -Avrupa'nın en yüksek düzeyinde- fark vardır. Bu fark, 
Türkiye'de kayıt dışı ekonomiyi besleyen ana unsurdur. Yani, daha kısa bir ifadeyle söylemek 
istersem, işçi ücretleri üzerindeki vergi oranlarının yüksekliği, Türkiye'de ekonomiyi kayıt dı
şına sürükleyen ana olgulardan birisidir. Bugün pek çok orta ölçekli işletme, resmen kaydul-
madan faaliyetini sürdürme zorunda bırakılmıştır. Niçin? işçiye ödediği ücretin bir o kadarı 
kadar da, başka yerlerde ödemek zorundadır. 

Bunu daraltmak lazımdır; işçi ücreti üzerinden alınan vergiyi indirmek lazımdır ve işçi 
çalıştırmayı cezalandıran, bir ayrı istihdam vergisi gibi vergi alınmasına yol açacak uygulama
lara en kısa zamanda son verilmesi gerekir ve kayıt dışı ekonominin de, ekonomiyle bütünleş
mesini sağlamak zorunludur. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de geride bıraktığımız dönemde sadece enflasyon değil; ama 
ekonominin temel sorunları açısından da, çok sevindirici olmayan gelişmeler ortaya çıktı. Cari 
işlemler açığının 1,5 milyar doları bulduğunu söyledim; dış borçlar hızla artıyor. 

Sayın özal'ın, bundan önce dinlemeye çok alışık olduğumuz açıklamaları, "Dövizimiz 
bol, istediğimiz kadar dövizimiz var, bir döviz sıkıntımız yok"; şimdi büyük bir kararlılıkla 
"dövizimiz var" diye Sayın Başbakan övünüyor. 

Peki, niçin dış borçlar artıyor? O döviz, kazanılmış döviz değildir; çoğu, borçla sağlanmış 
olan dövizdir. 

Türkiye altı ayda 2,5 milyar doların üzerinde borç yaptı: Yıl sonuna kadar 3,5 milyar do
larlık bir ek borcun yapılacağı anlaşılıyor. Dış borçlarımız azalmıyor, artıyor; daha çok borç 
alıyoruz. 

Borç alınmasına bir itirazım yok, alınız; ama, yerinde kullanınız. İç borç alınıyor, dış borç 
alınıyor; ama Türkiye, aldığı kaynakları, kalkınmasına harcamıyor, yatırıma harcamıyor, sa
nayileşmesine harcamıyor. Türkiye, yüzde 15,5 düzeyinde yatırım yaptı 1992 yılında, gayri safi 
millî hâsılanın yüzde 15,5'i. 
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Bu,, yıllardır yaşamış en düşük yatırım oranıdır. 
Tasarruf oranı yüzde 15,5'e düşmüş bir ekonominin geleceğinden söz edilebilir mi? Yatı 

rım yapmayan bir ekonominin kalkınacağından, üretimi artıracağından, sosyal adaleti sağla 
yacağından, bölgesel dengeyi sağlayacağından, Avrupa Topluluğu ile Türkiye ekonomisinin bü 
tünleşmesi için gereken modernleşmeyi gerçekleştireceğinden, istihdamı artıracağından söz et 
mek mümkün mü? 

Üç gün önce Türk-İş Kongresinde Sayın Başbakanla beraberdik; 1992 yılında 150 bin işçi
nin işten çıkarıldığını söylüyordu Türk-tş... 5 milyon işsizi konuşmuyorum; 5 milyon işsizir 
ötesinde, çalışmakta olan, işi varken -izlenen ekonomi politikası nedeniyle- işinden uzaklaştı
rılmış 150 bin işçinin işten çıkarıldığından şikâyet ediyordu Türk-tş... 

Değerli arkadaşlarım, bu, sosyal krizin de, Türkiye'de ihmal edilemeyecek boyutlara yük
seldiğini açıkça ortaya koyan bir olaydır. Divriği'de işinden atılan işçiler, kıdem tazminatlarını, 
idarenin kendilerine verdiği demirle almak zorunda bırakılıyorlar! Türkiye'de gelir politikası, 
sosyal adalet politikası o noktaya geldi ki, artık, devlet, örğetmenine -verdiği maaşla geçine-
meyeceğini bilerek- genelge yayımlıyor ve "git ikinci bir işte çalış, izin verdim; fazla mesai yap, 
geçimini sağla" diyor! 

Değerli arkadaşlarım, kışın ortasındayız..: Ankara'nın şu gecekondularında odunun tonu 
1 milyon lira, kömürün tonu 1 milyon 200 bin lira... Gidiniz bakınız; Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin üç kilometre yakınında, bu karda kışta, soğukta sobasını yakamayan, akşam evin 
erkeğinin eve gelmesini bekleyen, çocukları titreyen fedakâr annelerin göğüslemeye çalıştığı eko
nomik sıkıntının hangi boyutlara yükseldiğini görünüz. (CHP sıralırından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, böyle bir sosyal bunalım döneminin içinden geçiyor. Buna 
karşı Hükümetin, içinde bulunduğumuz Meclisin rahat koşullarından yararlanarak, toplumun 
sorunlarını Meclisin dışını, Türkiye'nin gerçeğini unutmaya hakkı yoktur. Elbette unutmaya
caksınız, unutturmayacağız; 60 milyon insanın adına buradayız, onların gerçeklerini konu
şuyoruz. -

"Günü geldiği zaman yaparız" demeye hakkınız yoktur; hakkımız yoktur. Türkiye, bu 
gerçeklerin içinden çıkıp gelen bir ülke.,. Elbette bu sorunları konuşacağız ve çıkış yollarını 
bulacağız. Gidiniz bakınız, gecekondulardaki öğretmenlere sorunuz; beslenme çantalarının için
den çocuklar neler çıkarıyorlar!.. Bir kuru ekmeğin yanına hiçbir şey koyamadan çocuğunu 
okula gönderen annelerin, babaların ıstırabını unutarak enflasyon konuşulamaz; o rahatlıkla, 
o sükûnetle bu sorunlar ele alınamaz diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, ekonomik tercihleri açısından, ne yazık ki, bir yılı israf 
etmiştir; "bu hamur daha çok su kaldırır, biz çok alıştık, bu işleri biraz daha böyle götürürüz" 
rehaveti içinde, "Acele etmeyin, toparlarız" anlayışı içinde bir yılını israf etmiştir. Umarım, 
bundan sonra artık, israfa en kısa zamanda son verilir. 

. Değerli arkadaşlarım, ekonomi, bir yılda, gereken şekilde değerlendirilemedi. İzlenen po
litika, ANAP'ın politikasıdır; izlenen politika, Sayın Özal'ın politikasıdır... (ANAP sıraların
dan "Olmadı ha!" sesleri) 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Bak, o zaman aramız bozulur! 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, dinleyelim... . 
Sayın Baykal devam ediniz. 
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DENİZ BAYKAL (Devamla) — Ben nasıl görüyorsam, onu ifade etmeye çalışıyorum. 
Sizin, ANAP'in, Sayın özal'ın politikalarından daha farklı bir politika izleme anlayışına 

geçmeyeceğinizi söylemiyorum; o sizin takdirinizdedir; inşallah geçersiniz; ama, müsaade edi
niz, iktidarda gördüğümüz ANAP'ı esas alarak konuşuyorum, yaşanmış ANAP'ı esas alarak 
söylüyorum. Neydi o?.. Enflasyon politikasıydı, borçlanma politikasıydı, iç borçlanma-dış borç
lanma politikasıydı, yüksek faiz politikasıydı, varlıklıdan vergi almama politikasıydı, sosyal 
adaletsizliği öngören bir politikaydı... Şimdi bunlar aynen bunu uyguluyorlar... aynen o an
lamda, izlenen politika, ANAP politikasıdır; izlenen politika -hadi Sayın Mesut Yılmaz'ın po
litikasıdır demeyeyim; ama- Sayın özal'ın politikasıdır. (CHP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Yalan söylüyorsun, demagoji yapma! 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Bunlar ikisinden de anlamazlar ki! 

DENÎZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ekonomi politikası değişmemiştir. 
Halbuki, 1991 Ekim ayındaki seçim bir değişmeyi talep eden, bir yenileşmeyi talep eden seçim
di. Herkes bir değişik politika izlenecek umuduyla bakıyordu; ama ne yazık ki, bu gerçekleş
memiştir. Hâlâ 12 Eylülden sonra Türkiye'ye biçilen elbise, Türkiye'ye hazırlanan maket, 
Türkiye'ye uygun görülen şablon bu Hükümet tarafından da, tam bir itaatle aynen sürdürülü
yor, uygulanıyor; aynı sonuçlarla uygulanıyor. 

Değerli arkadaşlarım, paralellik, sadece ekonomi politikasında değil, her alanda kendisi
ni gösteriyor : Emekliler gene banka önlerinde çile çekmeye devam ediyorlar; hem de öyle çile 
çekiyorlar ki, emekli maaşı için bir gün gidecek bekleyecekler, bütün bir gün geçecek, yağmur
da, çamurda, soğukta; fark için tekrar gidecekler, bekleyecekler; vergi iadesi için bir daha gi
decekler... Emekliler, üç kere, banka kapılarında -yine aynen- perişan olmaya devam edecekler. 

Değerli arkadaşlarım, dünya hangi çağa geldi, teknoloji hangi düzeyde; bırakın dünyayı, 
Türkiye'deki teknoloji hangi düzeyde? Hâlâ, bu emeklilerin çilesini aynen sürdürme anlayışını 
açıklayabilmek, kabul etmek mümkün mü? Dünyanın, çözümü en kolay sorunu; ama, yeterin
ce önem verilmediği için, ne yazık ki, aynen devam ediyor. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Duygu sömürüsü yapıyorsun! 
ENDER KARAGÜL (Uşak) — Fakirlik edebiyatı yapmayacaktın hani?! •' > ' .• 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, belediyelerin urganları çözülecek
ti, kurtulacaklardı... Hükümet kurulur kurulmaz, -yetkililerin yaptığı açıklamalar var, eski
den olduğu gibi- bütçenin yüzde ll'i onlara verilecekti. 

Ne oldu? Değişen hiçbir şey yok; aynen eski uygulama sürdürülüyor. Getirilen ek yeni güç
lerle; yükselen işçi ücretleriyle, enflasyonun artışıyla, maaş artışıyla ye bazı fonların bütçeye 
aktarılmasının yarattığı sıkıntılar nedeniyle, bugün, belediyeler -üstelik iki kez daha düğüm
lenmiş olarak, urgan bir kez daha döndürülmüş olarak- daha büyük bir sıkıntıyı yaşama nok
tası ndadırlar. (CHP sıralarından alkışlar) 

Bu Hükümet, ANAP politikasını, demin söylediğim anlayışla, aynen sürdürmeye devam 
ediyor. Muhalefette, "olağanüstü hal" diyorlardı; şimdi, olağanüstü hali kendileri uyguluyorlar!.*, 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Oy kullandın, oy!.. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Olağanüstü halin yanısıra, Çekiş Güç konusunda, muha
lefette her türlü şikâyeti, itirazı birlikte yapıyorlardı; şimdi Çekiç Güç konusunda Sayın Özal'
ın politikasına teslim olmuşlardır; o politikayı aynen uygulamaya devam ediyorlar! 
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İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Hangi Özal'dan bahsediyorsun?.. 
BAŞKAN — Dinleyelim arkadaşlar... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Hesap sorulacaktı; hani hesap sorulacaktı? Nerede bu 

hesap?.. Meydanlar, yıllarca, "hesap sorulacak" diye inletildi; bir yıllık iktidarda, özel bakan
lık kuruldu, bakan görevlendirildi; sorulmuş bir tane hesap hâlâ yoktur! (CHP sıralarından 
alkışlar) Artık neredeyse yavaş yavaş "hesap soracağız" diye gelip, hesap soramayanlardan, 
milletin hesap sorma saati yaklaştı; siz hâlâ hiçbir hesabı soramadınız! 

İşçiden, memurdan, zorunlu tasarruf kesintisi yapılıyor; kesilen zorunlu tasarruflara kar
şılık, işçiye, memura yüzde 20 ödeniyor. 

Devlet, bankalara, imkânı olanlara yüzde 100 fazi ödüyor; işçiden, memurdan tasarruf 
yaptıracağım, diye kestiği paraya'karşılık, yüzde 20 faiz ödüyor! 

Muhalefetteyken, bunu kaldıracağınızı söylüyordunuz, bir yıldır iktidardasınız, zorunlu 
tasarruf aynen uygulanmaya devam ediyor! özal'ın getirdiği aleti, bu Hükümet de benimse
miştir, aynen uygulamaya devam etmektedir. 

Peşin vergi alınıyordu, aynen alınmaya devam ediliyor; Özal'ın icadıdır; bu Hükümet de, 
itaatle, sadakatle uygulamaya devam ediyor! 

Asgarî ücretten vergi alınması özal'ın politikasıydı; asgarî ücretten bu Hükümet de vergi 
almaya aynen devam ediyor! • . ' • « . . . 

' 'Çiftçilerin borçlarını affedeceğiz" diye açık taahhütler yapıldı; iktidara gelindikten son
ra, bu borçları affetmemek için her türlü engel çıkarıldı, bahane kullanıldı; "5 milyona kadar 
affedeceğiz, anasını affetmeyeceğiz; faizini affedeceğiz, şu özellikleri taşıyorsa, şu tarihe kadar 
başvurduysa affedeceğiz..." diyerek yüze göze bulaştırıldı; ne çiftçinin bir işine yaradı, ne dev
let bir hizmet yapabilmiş oldu! 

Daha önce söz verilmediği halde, vergi borçları affedildi, vergi borçları!.. (CHP ve ANAP 
sıralarından alkışlar) Halktan kaçırılarak vergi borçlan affedildi. Bir tek meydanda, "vergi borcu 
affedeceğiz" diye taahhüdünüz yok; ama buraya gelir gelmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin ilk yaptığı işlerden birisi olarak, vergi affı çıkarıldı! 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Siz de oy verdiniz!.. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Hayır, oy vermedim, hayır, hayır... Hiçbiriniz söyleyemez

siniz; ne ben, ne arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partili hiçbir milletvekili oy vermemiştir. O 
ayıp, sadece sizin ayıbınızdır; oy verenlerin ayıbıdır. Hiçbirimizin ayıbı yoktur. (CHP, ANAP 
ve RP sıralarından alkışlar) 

Üstelik, bir sürpriz kararla, bir gece yarısı baskınıyla o vergi affı çıkarılırken,,burada bir 
önerge verildi, denildi ki : "İkinci dereceye kadar yakınlar bundan muaf tutulsun." 

Niye ona oy veremediniz, niye veremediniz? (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Değerli arkadaşlarım, oniki yılda altı defa vergi affı çıkarmıştı özal; iktidara gelir gel

mez, ayağınızın tozuyla, iki ay içinde vergi affını çıkardınız. ' • - . - . 
özal politikasının en sıkı takipçisi siz değilsiniz de, acaba kim?! 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Özal'ın ta anasını be! Ne özal'ı be! 
BAŞKAN —• Arkadaşlar dinleyin, laf atmayın. 
Sayın Baykal, devam edin. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Eskiden grev erteleniyordu, ANAP zamanında grev erte

leniyordu, ondan şikâyetçiydiler; iktidara gelir gelmez, hemen grev ertelemelerine başladılar! 
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İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Bağırmadan konuş! 
BAŞKAN — Arkadaşlar dinleyin. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — YÖK kaldırılacaktı; YÖK kaldırılmadı, aynen devam edi

yor! ANAP'ın getirdiği, Sayın özaFın getirdiği bütün uygulamalar aynen sürdürülüyor! 
- KİT'lerin yönetim kurulu üyelikleri yakınlara peşkeş çekiliyordu, bundan şikâyet ediyor

dunuz; ama iktidara gelir gelmez yapılan işlerin başında bu geldi! Doğru Yol'un ve SHP'nin 
eski milletvekilleri ve ilçe başkanları, Ereğli Demir Çelik'ten tutun, kuruluşların tümünü pay
laştılar, talan ettiler. (CHP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) Şimdi, "KİT'ler 12 trilyon lira 
zarar ediyor" diye şikâyet ediyorsunuz! 

Sizin ne hakkınız var, onlardan şikâyet etmeye?! Bütün yandaşlarınızı getirdiniz, oralara 
yerleştirdiniz; yaranın eline, emrine teslim ettiniz, milletin malını. 

O şikâyetlerle iktidara geldiniz, ANAP'ın doğrultusundaki, özal'm doğrultusundaki bu 
uygulamalara gırtlağınıza kadar battınız! (CHP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Sen neredeydin?.. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — özal'ın zamanında, gösterişli dış geziler yapılıyor, diye 

Şikâyet ediliyordu... 
ENDER KARAGÜL (Uşak) Adnan Keskin orada... Geldi. 
BAŞKAN — Dinleyen arkadaşlar. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Daha durun, daha durun; dün bir, bugün iki.. Gösterişli 

dış geziler, şimdi bu Hükümet tarafından da uygulanır hale geldi. 
Sayın özal, bir süre önce ehramları, piramitleri ziyaret etti; artık, sanıyorum Sayın Baş

bakan da yakında, daha önce özal'a söylediği gibi, kutuplara bir ziyaret yapma gereğini duya
caktır! (DYP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Sana ayıp oluyor, sana ayıp! 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar dinleyin, yerinizden bağırmayın. 
Sayın Baykal, devam edin. . 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Çiftçi; ürününün karşılığını alamıyordu. Çiftçi, ANAP 

zamanında, ürününü teslim ediyordu, kendilerine peşin ödeme yapılmıyordu ve siz de bundan 
şikâyetçiydiniz; bugün 10 Aralık 1992, sadece pamuk üreticisinin 2 trilyon lira alacağı var, 2 
trilyon!.. Lafa geldi mi, çok!.. 

SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) — Paraları ödendi. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Lafa geldi mi, çok!.. Diyordunuz ki, "Hazreti Peygam

berin sözü var. Çalışanın emeğini, alın teri kurumadan ödeyeceksiniz" 
Bu karda kışta, bırakın alın teri kurumasını, çiftçi zatürree oldu, zatürree, 2 trilyon lirası

nı alamadı, bekliyor! (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
Değerli arkadaşlarım, TRT'den şikâyet ediyordunuz; değişti, Allah'ınızı severseniz, elini

zi vicdanınıza koyunuz da bakınız? TRT'nin Genel Müdürü, aynı Genel Müdür; TRT'nin uy
gulaması, aynı uygulama, TRT, Hükümetin aile fotoğrafçısı(î) oldu, aile fotoğrafçısı!.. (CHP, 
ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

TRT, 2 trilyon lira zarar ediyor; ama Hükümet üyelerimizin en gösterişli görüntülerini, 
her gece, tam bir sadakatle göstermeye devam ediyor. Gelen ağam, giden paşam!.. Daha önce 
ANAP'a hizmet ediyordu, şimdi size hizmet ediyor!.. 

Bu, hizmet edenin değil, bu hizmeti kabul edenin, içine sindirenin kabahatidir, sorumlu
luğudur. (CHP) sıralarından alkışlar) 
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Eskiden Brezilya dizileri gibi, şimdi Hükümet dizileri(!) yaşanıyor. • 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Senelerdir bağırıyorsun, yine aynı şeyleri söylüyorsun! 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan buraya geliyordu, 

"Kars boşaldı" diye şikâyet ediyordu! Şimdi, haber vereyim : Sinop boşaldı, Zonguldak bo
şaldı, Kırıkkala boşaldı; Türkiye'de bölgeler arası dengesizlik; adaletsizlik, geçmiş ölçüleri de 
aşan bir biçimde hızla gelişmeye başladı. 

"Güneydoğu Anadolu Bölgemizde fabrikalar çalışmıyor" diyordunuz; bir tane fabrikayı 
çahştırabildiniz mi? Muş'taki, Tunceli'deki, Bitlis'teki, Diyarbakır'daki, Urfa'daki, Şırnak'ta-
ki bir tek kamu kuruluşunda, istihdam yaratacak, o büyük sorunun çözümüne en büyük kat
kıyı getirecek; onları ekonomiye, topluma kazandıracak, hangi girişimi şu ana kadar yaptı
nız?.. Verilen teşviklerin yüzde 56'sı, İstanbul ve Marmara Bölgesine bu Hükümet döneminde 
verilmiştir; Güneydoğuya verilen teşvikler, bu Hükümet döneminde daha da azalmıştır... 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Sen engel oluyorsun; senin bu düşüncelerin engel olu
yor. Senelerdir konuşuyorsun sen... 

BAŞKAN — Sayın Gürdal... Muhalefet lideri olarak konuşuyor, tabiî ki, konuşacaktır, 
arkadaşlar da cevap vereceklerdir. Aceleniz ne!.. Dinleyiniz efendim... Muhalefet sizi övecek 
değil ya, muhalefet sizi tenkit edecektir. (ANAP, RP, CHP sıralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın Baykal. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan, muhalefet döneminde, en önde gelen çevreciler

dendi; İzmir'de ve Aliağa'da yapılacak olan termik santrale karşı yapılan mücadeleye öncülük 
yapıyordu; Sayın Özal da buna karşı çıkıyordu. Sayın Özal o zaman, "Bu santrali durdurmak, 
memlekete ihanet etmektir" demişti ve Sayın Özal bunu 25 Ağustosta söylemişti ve 13 Eylülde 
de, "İktidara geldiğinizde Aliağa Termik Santralını uygulayacak mısınız?" sorusuna da -bu 
soruyu Yeni Asır Gazetesinden Sayın Fevzi Hepşenkal sormuştu- Sayın Demirel, "Hayır; dur
duracağız, iptal edeceğiz" demişti; 13 Eylül 1991 günü, yani, seçimlerden kısa bir süre önce 
bu cevabı vermişlerdi; 16 Haziran 1992'de, iktidara geldikten sonra, Rio'da yapılan çevre top
lantısına giderken Sayın Demirel, "Gökova Termik Santralının kurulması cinayettir" demişti. 

Bu, benim değil, kendi sözüdür. 
Uzakdoğu gezisinde Japonya'ya gitmeden önce, Singapur durağında, "Danıştayın bu ko

nuda almış olduğu karar yanlış olmuştur" diye bir açıklama yaptı. 
Rio'ya çevre konferansona giderken, Aliağa'da termik santral yapılması cinayet; Tokyo'

ya, o yatırımı yapan ülkeye giderken, bu, büyük bir yanlışlık; ortadan kaldırılması gereken bir 
yanlışlık, oluyor! Sayın Demirel, Rio'ya giderken çevreci, Tokyo'ya giderken tekmik santralci!. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi de Sayın Faralyalı açıklama yapıyor, "Artık bu iş bitmiştir; 
oranın bacasına filtre koyarak sorunu çözeceğiz" diyor. , 

Değerli arkadaşlarım, bu, "dün dündür, bugün bugündür" mantığının hâlâ devam ettiği
ni, iktidarda dahi devam ettiğini gösteren bir sade örnektir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Senin mantığın böyle çalışıyor!..' 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin önemli sorunları var... 
ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — SHP'de böyle, CHP'de böyle!.. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — ... bu sorunlar karşısında yeni ve doğru bir yaklaşım ge

liştirmeye ihtiyacımız var. 
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Değerli arkadaşlarım, Türkiye, sorunlarını çözecek yeni bir yaklaşım geliştirme ihtiyacın
da. Bugüne kadarki uygulamalarla, anlayışlarla hiçbir yere varılamayacağı anlaşılmıştır. Türk
iye'nin yeni bir yaklaşıma ihtiyacı var. Türkiye, çok köklü bir değişmenin ihtiyacı içinde, çok 
köklü bir yenilenmenin ihtiyacı içinde... Sadece kişilerin değişmesine dayalı bir yenilenmeyi, 
başbakanların, bakanların değişmesine bağlı bir değişmeyi kastetmiyorum. Sadece kıîığın kı-

t I 

yafetin, mendilin kravatın değişmesine bağlı bir değişmeyi kastetmiyorum; gerçek bir değişme
yi, köklü bir değişmeyi kastediyorum; Türkiye'nin bugün buna ihtiyacı var. 

Türkiye'nin, idarîyapısı 1920'lerde kuruldu; şimdi 1992'deyiz... Yetmiş yılın deneyimi, bi
rikimi, Türkiye'de çok köklü bir yeni yönetim yapılanmasını zorunlu kılıyor. Türkiye artık, 
bugünkü idarî anlayışla yönetilebilecek bir ülke olmaktan çıkmıştır. 60 milyonluk bir ülkeyiz; 
çok büyük bir coğrafyamız var. Yetmiş yılda önemli bir birikim sağladık; gençlerimizi, insan
larımızı yetiştirdik, eğittik, ülkemizde belli bir altyapıyı sağladık. Bugünkü koşullarda Türki
ye'nin yönetimi, yeni anlayışları gerektiriyor. Artık Türkiye, bugünkü merkeziyetçi yaklaşımla 
sorunlarını çözebilecek konumdan çıkmıştır; Türkiye'nin daha ademi merkeziyetçi, daha ye
rinden yönetime fırsat sağlayan bir idarî yapılanmaya ihtiyacı var. 

Türkiye'deki bütün ebeleri, bütün hemşireleri, bütün imamları Ankara'dan tayin edecek
siniz! Olacak iş midir?.. Ankara'daki, Başkentteki 2 kilometrekarelik bir alan, Türkiye'deki 
bütün ilkokul öğretmenlerinin, bütün hemşirelerin, bütün ebelerin sicillerini, tayinlerini, dos
yalarını elinde bulunduracak ve o izleyecek, o götürecek!.. Bunun bir anlamı kalmamıştır. Ba
kınız, şu Meclisin önüne her gün 20 inin üzerinde insan geliyor... Bu neyi gösterir? Türkiye'de 
idarî sistemin artık iflas ettiğini, tıkandığını, bu sistemle işlerin götürülemeyeceğini, yürütüle-
meyeceğini gösterir. 

Bütün yetkileri buraya almışız; buradan her şeyi biz yapacağız!.. Hadi, yap!.. Yapman da 
mümkün değil. Zaman israfı, para israfı, enerji israfı... Sorunlar giderek büyüyor, altından 
kalkılamaz hale geliyor. 

Türkiye, yerii bir anlayışa, yeni yapılanmaya geçmelidir; daha ademî merkeziyetçi, daha 
desantralize bir yönetim yapısını bir an önce kararlaştırmaîıdır. Bu, ülkenin temel sorunudur, 
ciddî sorunudur. 

/ • ' • ' • •• • 

Rüşvetten geçilmiyor bugün resmî dairelerin önünden, resmî dairelerin karşısından... 
Çıkış yolu, bu yönetim yapılanmasının değişinimdedir. Denetim, daha lokal düzeyde, da

ha doğrudan, daha etkili şekilde gerçekleştirilebilir. Vergi kaçağı dahil, pek çok konunun çö
zümüne bu yeni idarî yapılanmanın olumlu katkılar getirebileceğine inanıyorum. 

Türkiye, bu meseleyi ciddiyetle gündemine almalıdır; çok temel bir konusudur; bir an ön
ce bunu gerçekleştirmelidir. 

Hukukumuzda çok köklü değişikliklere ihtiyaç var. Yanlış konuları konuşuyoruz, gerek
siz tartışmaların, kavgaların içindeyiz... 

Türkiye'nin hukuk sistemi bugünü yakalayamamıştır; yetmiş yıl önceki hukukla, bugünü 
ve geleceği oluşturmaya çalışıyoruz! İcra ve İflas Kanunumuz yetersizdir, günün koşullarına 
uygun değildir... Tebligat Yasamız geçersizdir; daha faksın farkına varmamıştır, Türkiye'nin 
Tebligat Yasası! Ticaret Kanununun değişmesi gerekiyor... Hukukumuzdaki "dolandırıcılık" 
kavramı, günün koşulları karşısında geride kalmıştır, anlamını yitirmiştir; yeni yaklaşımlara 
ihtiyaç vardır. 
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Değerli arkadaşlarım, bugün Millî Eğitim Bakanlığının denetlediği özel kurslarda, okul
larda eğitim almak isteyen birisi, başvurduğu zaman, adlî sicilden sabıkasızlık belgesi üretmek 
zorundadır. Adam eğitim görecek, dil öğrenecek, kursa gidecek; Türkiye bürokrasisi, "eğer 
sabıkan varsa, seni okula almam" diyor! 

Bu anlayışı artık aşmamız lazımdır. El attığınız her yerde, hukuk sistemimizde değiştiril
mesi gereken böylesine önemli noktaları görürüz, göreceğiz. 

Yeni bir anlayışa ihtiyaç var... 
Yerel yönetimlerin geliştirilmesine, güçlendirilmesine ihtiyaç var. 
Türkiye'de memurların, partilere girmeden, belediye meclislerine üye olarak seçilmesine 

fırsat verecek bir zihniyet değişikliğini gerçekleştirmeye ihtiyaç var. 
Türkiye'de, tarımdaki destekleme politikası, ne yazık ki, yıllardan beri çiftçinin hiçbir so

rununu çözememiştir; tam tersine, bunalımını artırmıştır, bugünkü noktaya getirmiştir. Çiftçi, 
yıllardan beri büyük bir perişanlık içindedir; kendisini ikinci sınıf insan, yurttaş gibi hissetme 
noktasındadır; ürettiğini satamaz, sattığının parasını alamaz... 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Şeker pancarı kaç lira, söyle bakayım! 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Destekleme politikası, yıllardan beri çiftçinin sorunları

nın çözümüne değil, birliklerin, kooperatiflerin etrafındaki bir avuç tufeylinin sorununun çö
zümüne dönük olarak işlemektedir. Ne yazık ki, böyle bir tablonun içinde Türkiye, eski ve yanlış 
sosyal güvenlik anlayışını ve sosyal destekleme politikasını sürdürmeye devam ediyor. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Çay kaç lira, fındık kaç lira, söyle bakalım! 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin yeni bir yaklaşıma ve 

anlayışa girmesine ihtiyaç var. Türkiye'nin küçük ve orta boy sanayi kuruluşlarını ve işletmele
rini hızla desteklemesi lazım. Bugün, ihracatın yüzde 30'unu gerçekleştiren kuruluşlarımız, küçük 
ve orta boy işletmelerdir ve bunların sayısı 10 binin üzerindedir. Yani, 10 binin üzerinde küçük 
ve orta boy işletme, ihracatın yüzde 30 unu gerçekleştiriyor. 

Bunların pazarlama ve kredileme konusundaki sorunlarına dönük hiçbir çıkış yolu da öne-
rilememiştir. Türkiye'deki işletmelerin yüzde 98,8'i küçük ve oçta boy işletmelerdir. Bunların 
istihdamı, Türkiye'deki sanayi İstihdamının yüzde 45'idir. 

Türkiye'de sanayi yatırımının yüzde 26'sınî, bu küçük ve orta boy işletmeler yapıyor; ama 
bunların kredilerden aldıkları pay ise, sadece yüzde 3'tür!.. Bu, büyük bir çarpıklıktır, ülkenin 
temel konularından birisidir. 

Bugün, Türkiye ihracatının 5,5 milyar doları tekstil ve konfeksiyon endüstrisi tarafından 
gerçekleştiriliyor. Turizm sektörü 4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi diye büyük bir sevin
ce kapılıyoruz; ama 5,5 milyar dolarlık ihracat, tekstil ve konfeksiyondan ve bunun da sadece 
3,5 milyar doları, konfeksiyon üretimi gerçekleştiren firmalarca sağlanıyor. Bunlar, orta boy, 
küçük, sahipsiz, desteksiz, kredisiz; bir kısmı ekonomi içinde kayıt dışı çılışan; İstanbul'a, İz
mir'e, Ankara'ya dağılmış kuruluşlardır. 

Bunlar, önemli ve temel sorunlardır. Bunlara dönük yeni yaklaşımların geliştirilmesi ge
rektiğine inanıyorum. 

' BAŞKAN — Sayın Baykal, toparlayın lütfen. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Doğru Yol Partisi sözcüsü kaç dakika konuşmuştu Sayın 

Başkan? ' 
BAŞKAN — 1 saat 5 dakika; siz de öylesiniz. Eşitlik ilkesini koruyorum, merak etmeyin! 
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DENİZ BAYKAL (Devamla) — Size güveniyorum Sayın Başkan. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Çay kaç lira, şeker kaç lira, söyleyin bakalım! 
MEHMET ÖZKAN (İzmir)— Üzüm,kaç lira! . . . • 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin, ekonomisinde ve sos

yal yaşamında değiştirmesi gereken çok şey var; ama değiştirmesi gereken önemli şeylerden bi
risi de, dış politika anlayışıdır; o konuya da birkaç cümleyle değinmek istiyorum. 

Türkiye, son birkaç yılın gelişmeleri sonucunda dünyada ilgi çeken, önem kazanan bir ko
numa yönelmeye başladı. Bu konumun gereği olarak, biz, gerekli değerlendirmeyi ne yazık ki, 
şu ana kadar tam yapabilmiş noktada değiliz. 

Türkiye, yeni bir dış politika anlayışına ihtiyaç duyuyor. Bugün iktidarda bulunan kadro
nun dış politika yaklaşımı, Türkiye'nin, kendine özgü ulusal hedefler koymasını, ulusal önce
likler belirlemesini ve o hedefler doğrultusunda etkili bir çalışma yapmasını öngören bir anla
yış içinde değildir. 

Türkiye, elbette, yeni dünyanın gerçekleri ışığında, uluslararası ülkeler ailesinin barışçı bir 
unsuru olarak işlemek ve çalışmak durumundadır. Dünya sistemi içinde, uluslararası entegras
yonda, biz de, barışçı bir ülke olarak yerimizi almalıyız ve alacağız, buna hiç kuşku yok; ama 
bu, Türkiye'nin kendine özgü hedefler koymasını, kendine özgü öncelikler belirlemesini orta
dan kaldırmaz ve kaldırmamalıdır. Biz, dünya ile uyumlu olacağız diye, dünyanın kendi çıkar
larına dönük hedeflerini kendi hedeflerimiz sayma yanılgısı içine girersek, ulusal konumumu
zun sağladığı olanakları kullanamamış bir ülke haline dönüşürüz. Biz, kendimize özgü hedef
ler ortaya koymalıyız ve onların inançlı takipçileri haline hızla dönüşebilmeliyiz. 

"Büyük ülkelerle dostuz, yakın ilişkilerimiz var; o halde onların uygun gördükleri hedefV 
ler, bizim de hedeflerimiz" yanılgısına kesinlikle düşmemek durumundayız. Türkiye kendi he
deflerini belirlemelidir ve onun gereğini hızla gerçekleştirebilmelidir. 

Böyle bir zihniyet değişiminin, iktidara egemen olması gerektiğine inanıyorum. Bu, Türk
iye'nin, Kıbrıs'tan Bosna-Hersek'e, Kafkasya'ya kadar yeni bir yaklaşım içine girmesini gerek
tiriyor. 

Dün burada Sayın Dışişleri Bakanını dinledik; Sayın Bakan diyordu ki : "Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetinin tanınması için siz de gayret gösterin. Orta Asya cumhuriyetleri bizim 
emrimizde değil; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanıyın, diye onlara talimat veremeyiz. Siz 
de gayret gösterin, ilişkilerinizi kullanın ve onların tanınmasını sağlayın." 

Bu açıklama, Türk dış politikasının Kıbrıs konusunda nasıl bir zihnî kargaşa içinde oldu
ğunu ortaya koyan bir açıklamadır. Bir örnek olduğu için söylüyorum; orada da var, Azerbay
can ile ilişkilerde son elektrik krizinde de var. 

Değerli arkadaşlarım, ben şunu öğrenmek istiyorum : Türkiye'nin resmî dış politikası, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetini dünya ülkelerine tanıtmaya dönük bir dış politika mıdır; bütün dünya 
ülkelerinin tanımasını resmen talep etme noktasında mıyız? (RP sıralarından "Hayır" sesleri) 

Sayın Dışişleri Bakanı, bizden istediğini, diğer ülkelerden de resmen istiyor mu? Politika
mız bu mu? (RP sıralarından "Hayır" sesleri) 

Bugüne kadar, böyle olduğuna dair hiçbir işaret yok. Biz sadece "kusura bakmayın, biz 
tanıdık, tanımak zorundayız" demekle yetiniyorduk ve resmen hiçbir ülkeye "siz de tanıyın" 
diye bir talepte, bir telkinde, bir girişimde bulunmuyorduk; şimdi bulunmaya mı başladık?! 
Böyle bir işaret yok, sadece zihnî kargaşa var; onu anlatmaya çalışıyorum. 
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Nedir Kıbrıs politikamız? Amacımız ne, hedefimiz ne? Bu konuda İngiltere'nin politika
sını biliyoruz, Amerika'nın politikasını biliyoruz, çeşitli dünya ülkelerinin politikasını biliyo
ruz, o politikalar istikametinde uluslararası kuruluşların oynatıldıkları rolü biliyoruz; ama bi
zim ulusal politikamız ne, onun için ne yapıyoruz? Bunu anlamak istiyorum. 

Yok böyle bir politika. İşte, artık olmalıdır; bu noktaya geldik. 
Türkiye, önemli bir ülkedir, büyük bir ülkedir... Arkamızda 700 yıllık bir tarih var... O 

700 yıllık tarihi şerefle taşıyan bir ülkeyiz. Hoşgörü açısından, insanlık açısından en başarılı 
örnekleri sergileyegelmiş bir kültürü devralmış bir ülkeyiz. Din savaşlarının, din kavgalarının 
dışında kaldık ve insanlara, kimliklere, kültürlere, benliklere saygı gösteren bir toplum olma 
niteliğini asırlardır sürdürüyoruz. Kimsenin karşısında, hiçbirimizin başının eğik olması için, 
hiçbir neden yoktur. Avrupa'da, şu Bosna-Hersek'te yaşanan olayların ıstırabı hepimizin yüre
ğini dağlıyor. Söylenenlere bakınız, uygulamaya bakınız; açıkça ifade ediyorlar, "bir etnik te
mizleme yapıyoruz" diyorlar! , 

Ne demek, bir etnik temizleme?! Hangi etnik grup, hangi etnik grubu, ne hakla temizle
meye kalkıyor? Ne demek temizleme?! İkinci Dünya Savaşına yol açan zihniyetin, "üstün ırk" 
zihniyetinin 2000'Ii yıllara giderken Avrupa'nın göbeğinde böylesine fırsat bulabilmiş olma
sından hepimiz üzüntü duyuyoruz. Bu manzara karşısında bizim bir eziklik içinde bulunma
mıza gerek yoktur, Sadece rica ederek, talep yaparak değil, gerekirse suçlayarak, çelişki ortaya 
koyarak, talebimizi sergilemek zorundayız. 

Azerbaycan'a, Ermenistan ihtilafında bir haksızlık yaptık; elektrik vereceğimizi ifade et
tik, bu konuda anlaşma imzaladık, bu konuda girişim yaptık, hazırlık yaptık, her türlü altyapı 
oluşturuldu; ama Azerbaycan Türkiye'ye nota verdikten sonra; Azerbaycan, rahatsızlığını or
taya koyduktan sonra, bu politikayı değiştirme kararını aldık! 

Bunun değiştirilmiş olmasını memnuniyetle, sevinçle karşılıyorum; ama bu tablonun, Türk
iye'nin dış politikasını yürütürken, en kısa bir geleceği bile görmeden, rastlantılara bağlı, iyi 
düşünülmemiş bir hazırlıkla yürütülmekte olduğunu sergilediği için de, ayrıca derin bir üzün
tü duyuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Baykal, Sayın Baykal, lütfen... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Bitiriyorum, bitiriyorum Sayın Başkan. 
Var olan zaman içinde, bugün büyük umutlarla işbaşına gelen Hükümetin, aslında, daha 

önceki hükümetlerin, ANAP zihniyetinin, özal anlayışının bir sadık'uygulamasını sürdürdü
ğüne inanıyorum. İnancım budur; bu inancımı anlatmaya çalıştım. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Hayret!.. Hayret!.. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Benzerlikler ortada, her alanda bu paralelliği görüyoruz. 

Yakında, bir gün, Sayın Demirel'in çenesinde bu benzeşme sonucunda bir gamzenin ortaya 
çıktığına, başında da gümrah siyah saçların belirdiğine tanık olursak, itiraf edeyim ben şaşır
mayacağım! (CHP sıralarından alkışlar, DYP sıralarından "ayıp, ayıp" sesleri) 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — 20 senedir aynı şeyleri söylüyorsun!.. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sayın Doğru Yol Partisi sözcüsünü... 
BAŞKAN — Sayın Baykal, lütfen toparlayın. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Sayın Doğru Yol Partisi sözcüsünü dinlerken şunu düşündüm : Sayın sözcü "sorunları 

çözemedik, enflasyonu düşüremedik; çünkü, sekiz yıldır siz bu hale getirdiniz" dedi. 
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Peki, ona rağmen yapılabilecekleri yapmadınız denildiği zaman, "e, koalisyon, bunu 
anlayın" diye cevap veriyor ve "koalisyon var; tek başımıza iktidara gelmiş olsaydık, belki başka 
türlü olurdu" diye ilave ediyor. 

Bu mantığı, zaman zaman başka şekillerde de duyuyoruz; bakanlar birbirlerini suçluyor, 
genel müdürler birbirlerini suçluyor, bazen bakanlar genel müdürleri suçluyor... Bu manzara 
karşısında, Sayın DemirePin, sık sık anlattığı bir fıkraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bili
yorsunuz, devrin birisinde bir vezir görevden alınınca, yerine gelene üç tane mektup emanet 
etmiş... * 

AHMET SAYIN (Burdur) — O eskidi. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) —... Demiş ki, "Başın derde girince, önce birinciyi açarsın, 

sonra ikinciyi açarsın, sonra üçüncüyü açarsın" 100 gün geçmiş, sıkıntılar ortaya çıkınca yeni 
vezir açmış mektubu "senden öncekileri suçla" tavsiyesini görmüş, onu uygulamış... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sen de vezirdin bir zamanlar! 
DENÎZ BAYKAL (Devamla) —- Bir süre onunla devam etmiş; bir yıl tamamlanmak üze

reyken, sıkıntıların yaygınlaşmakta olduğunu görmüş, ikinci mektup aklına,gelmiş; ikinci mek
tubu açmış, "yanındakileri, koalisyonunu, çalışma arkadaşlarını suçla" diyormuş. 

Şimdi, bu iktidarın, 500 üncü güne yaklaşılırken, içinde bulunduğu tablo, iki mektubun 
da açıldığını gösteriyor! Sıra, üçüncüsünün açılmasına geliyor. Biliyorsunuz, üçüncü mektup
ta, "artık, sen de, otur, üç mektup hazırla; senden sonra gelene verirsin" deniliyor. (CHP sıra
larından alkışlar) Bu iktidarın da, üç mektup hazırlama zamanının geldiği anlaşılıyor! 

Değerli arkadaşlarım, iktidarlar gelir gider, hükümetler gelir gider; ama Türkiye kalacak
tır ve Türkiye, sorunlarını her geçen gün çözerek, aşarak, daha iyiye doğru gelişecektir, geliş
melidir; buna inanıyorum. Biz, geride bıraktığımız yıllarda, çok fazla gergin yaşadık, çok faz
la çatışma içine girdik, çok fazla birbirimizle uğraştık. Çeşitli mücadeleler, etnik mücadeleler, 
mezhep mücadeleleri, ideolojik mücadeleler, kültür mücadeleleri Türkiye'yi Çok sarstı. Şimdi, 
Türkiye'nin biraz dinlenmeye ihtiyacı yar, biraz huzura ihtiyacı var; biraz birbirini anlamaya, 
biraz birbirini dinlemeye, biraz birbirini sevmeye ihtiyacı var. (CHP sıralarından alkışlar) Bu
nu, elbirliğiyle gerçekleştirmeye çalışacağız. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, kendimizi, Türkiye'nin ve Türkiye Cumhuriyetinin 
çimentosu gibi düşünüyoruz. (CHP sıralarından alkışlar, DYP sıralarından gülüşmeler) Top
lumumuzu bütün kesimleriyle, bütün unsurlarıyla anlaştırmaya, bağdaştırmaya, birbiriyle kay- / 
naştırmaya, inançla hizmet vermeye devam edeceğiz. 

Türkiye'nin, böyle bir dayanışma içinde bütün sorunlarını çözeceğine inanıyorum. Sizi 
ve ekranlarında bizi izleyen sevgili vatandaşlarımızı, Cumhuriyet Halk Partisi adına, sevgiler
le, saygılarla selamlıyorum. (CHP sıralarından ayakta alkışlar, ANAP sıralarından alkışlar) 

EtAŞKAN—Teşekkür ederim Sayın Deniz,Baykal. 
Söz sırası, Refah Partisi adına Sayın Necmettin Erbakan'ın; buyurun Sayın Erbakan. (RP 

sıralarından ayakta alkışlar) 

RP GRUBU ADINA NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Muhterem Başkan, Yüce Mec
lisin muhterem üyeleri, Hükümetin sayın mensupları ve bizleri televizyonları başında izleyen 
aziz milletimizin kıymetli evlatları; hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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\ Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 1993 yılı bütçe müzakerelerini yapıyoruz. Bu mü
zakereler hakkında Refah Partimizin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunu
yorum. Sözlerime başlarken, Refah Partisi adına da bütün arkadaşlarımızı ve aziz milletimizin 
bütün evlatlarını aynı şekilde sevgiyle, saygıyla kucakladığımızı ifade ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, önce bir konu üzerinde durmak istiyorum. Bu kadar önemli bir 
konu konuşulurken, Sayın Başbakanın nerede olduğunu merak ediyorum; madde bir. (RP sı
ralarından alkışlar) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sizi ciddiye almıyor. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bir süreden beri, biz konuşurken dışarıya çık
maya, burada bulunmamaya itina ediyordu; bugün görüyorum, daha önceden tedbir almış! 
Halbuki, biz, kendisine*faydalı olmak için konuşuyoruz. 

İkinci önemli husus şudur : Birkaç kelimeyle rejimi özetlemek istiyorum. Türkiye'de de
mokratik bir rejim var ve Yüce Meclis, milletin temsilcisidir; milletin hizmetlerinin görülmesi 
için aramızdan bir heyete bir görev vermişiz. 

Üzerimizde iki tane vazife var: Yasama hizmetlerini yapmak; öbür taraftan da, bu görev 
verdiğimiz Hükümetin, icra hizmetlerini nasıl yaptığını denetlemek. 

Onun için, bugün Yüce Meclis, "1992 yılında bu Hükümet ne yaptı?" diye bunun bir de
ğerlendirmesini yapıyor; 1993 yılında şunları yapacağım, diye getirmiş olduğu teklifler üzerin
de de görüşlerini arz ediyor; yön vermek vazifesini ifa etmek mecburiyetinde bulunuyor. 

İşte, bu sebebten dolayıdır ki, biz bu Hükümetin, vazifesini 1992 de nasıl yaptığını ve el
bette ki, bu konudaki görüşleri milletimiz adına arz etmeyi bir millî vazife sayıyoruz; onun 
için buraya geldik. 

Üçüncü önemli bir konu : Meclisimizin müzakeresindeki usullerde, zannediyorum ki -
bilhassa Sayın Başkanın dikkatine sunuyorum- bu kadar önemli konuları müzakere ederken, 
müzakere sistemimizde değişiklik yapmakta fayda var; buna inanıyorum. Çünkü, şimdi biz 
burada, bu Hükümetin ne yaptığı ne ettiği hakkında görüşlerimizi arz edeceğiz; arkasından 
sözle bizim konuşmalarımıza cevap verilecek. Halbuki, hepimiz biliyoruz ki, bizim konuştuk
larımızla hiç alakası olmayan, gerçeklen örtbas etmek için âdeta bir kahve konuşması yapıla
cak -bugüne kadarki tecrübelerden bildiğimiz gibi- böylece bu iş oldu bittiye gelecek. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Onu sen yaparsın! 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Halbuki asıl önemli nokta, hem gerçeklerin or

taya çıkması bakımından hem de Hükümetin hatalarını kendisine bizzat göstermek bakımın
dan, Hükümet, görüşünü arz ettikten sonra, o görüş üzerinde gerekenlerin söylenmesi* gerçek 
ikazın yapılması gerekir, asıl faydalı olan odur. Bu sebepten dolayıdır ki, temenni olunurdu 
ki bütçe müzakereleri Mecliste iki günde yapılsın; birinci gün, şu yaptığımızı yapalım; ikinci 
gün, buraya çıkıp, bu söylenmiş olanlar hakkında Hükümet ne diyorsa, ona cevap verelim. 

Maalesef, böyle gelişmiş bir metodumuz olmadığı için, şimdi bendeniz üç görevi birden 
yapmaya çalışacağım : önce, ben de söyleyeceksem söyleyeceğim; sonra, bu Hükümet gelip, 
benim söylediklerime karşı bir şeyler söyleyecek -ben onu da biliyorum- o söyleyeceğine de şimdi 
cevap vereceğim. Böylece, üç vazifeyi bir arada yapmak mecburiyetindeyim. (RP sıralarından 
alkışlar) 
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Ondan dolayı takdir buyurursunuz ki, zaman bakımından bu ayrılmış olan süre, bu ka
dar önemli bir konuda bu hizmetleri yapmak için yeterli değildir. 

Bir konuya girerken dördüncü olarak işaret edeceğim husus da şudur : Elbette, başlangıç
ta arz ettiğim görevi yaparken, bu Hükümetin Başkanı olan Sayın Demirel'i tenkit edeceğiz; 
yanlışlarını, hatalarını kendisine göstereceğiz. 

Hemen baştan belirtiyorum ki, bu tenkitlerimi yaparken, sevgimden dolayı yapıyorum. 
Çünkü, herkesin bildiği gibi, Sayın Demirel, elli senelik arkadaşımdır, sınıf ve sıra arkadaşım
dır. Bir defa daha söylemiştim, kendisini içinizde en yakın tanıyan benim ve eğer insanların 
birbirine olan sevgisini gösteren bir alet olsa, hepinizden fazla şahsen dost olarak kendisini 
sevdiğimi o alet gösterirdi. Ancak, ne var ki, 60 milyon milletimizin böyle gözyaşı içinde, ıstı
rap çektiği, ülkenin her tarafında oluk oluk kan aktığı bir noktada, milletimizi sevdiğim için 
elbette, bu samimî tenkitleri ve inandıklarımızı ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Ondan do
layı, yapacak olduğumuz tenkitlerin, mahiyeti, manası budur. 

İşte bakın, bu ilk kardeşlik görevimi yapmak için hemen ifade ediyorum ki, Demirel'e ya
pacağım ilk tenkit, iyi niyetle bir şeyler yapıyorum zannediyor; ama ne yaptığını bilmiyor, şek
linde olacaktır ve ne yaptığını kendisine anlatmak, benim ilk kardeşlik vazifemdir. 

önce, bir defa, şu bulunmuş olduğu noktanın farkında değil. Bulunduğu nokta şudur : 
Bu millet 20 Ekim seçimlerinde DYP ve SHP'ye toplam olarak yüzde 48 oy vermişti. Eğer Türk
iye'de hilesiz bir seçim kanunu ve âdil bir TRT olsaydı, elbette bugünkü tablo Meclise inikas 
etmeyecekti -bu tablo, seçim kanununun hilesinden meydana gelmiş bir tablodur- SHP ve 
DYP'nin, daha 20 Ekim seçimlerinde Meclisteki sandalye sayısı 216 olacaktı; buna mukabil, 
muhalefetin sandalye sayısı ise 234 olacaktı; böyle bir hükümetin kurulmasına da zaten imkân 
olmayacaktı. 

Bu Hükümet, çarpık seçim kanununun bir ürünüdür ve millet tabanında azınlığı temsil 
ederek kurulmuş bir hükümettir. (RP sıralarından alkışlar) 

Demirel'in önce bütün bu suni görüntüleri bırakıp, bu gerçeği görmesi lazımdır. 
Kaldı ki, bu söylediğim, bir sene önceydi; şimdi arada büyük değişim oldu. 1 Kasım se

çimleri geçti... 1 Kasım seçimleri ne gösteriyor? 1 Kasım seçimleri gösteriyor ki, bu Hüküme
tin bir yıllık icraatı iflas ettiği için, millet tabanını kaybetti. İşte bu DYP'nin Türkiye sathında 
ve 10 milyonluk istanbul'da oy oranı yüzde 14-16'lara inmiştir. Diğer yandan SHP'nin oy ora
nı da yüzde 19'a inmiştir ve ikisinin birden toplamı yüzde 35'e düşmüştür. Dolayısıyla bu Hü
kümet, bugün şeklen milletin oylarının üçtebirine dayanıyor ve milletin üçteikisı de zaten bu 
Hükümeti seçmiş değil, bir şey yapacağına da inanıyor değil. Onun için tamamen bir azınlığın 
hükümetidir, bir. 

İkincisi : Kaldı ki, bu Hükümet bir yıl evvel kurulduğu zaman, Mecliste 266 milletvekili 
vardı; şimdi, gördüğümüz gibi, aynen iflasın neticesi olarak 229'a düştü ve de üstelik bu 229 
sayısı da kendi partileri içindeki muhaliflerden dolayı, sağlam değildir, îşte, evvelki gün yap
mış olduğumuz gensoru oylamasında her iki partiden oylamaya katılanlar, DYP'den 147, 
SHP'den 39 olmak üzere sadece 186'dır. 450 kişilik Mecliste bu Hükümetin gensoru gibi eri 
önemli bir noktada toplayabildiği destek 186'ya düşmüştür. 

Sadece Türkiye sathında icraatıyla değil, aynı zamanda, bütün hileli seçim kanunlarına 
rağmen, Millet Meclisindeki desteği bakımından da iflas etmiş bir hükümetle karşı karşıya bu
lunuyoruz. 
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Bakınız, kendileri demokrasi şampiyonluğunu hiç elden bırakmazlar, balkonda nutuk atar
ken, "gayemiz demokrasidir" derler; Sayın Demirel bu sözü ağzından hiç bırakmaz. 

Halbuki, demokrasi ne demek? Millet kararına saygı duymaktır. Bakın, millet 1 Kasımda 
kırmızı kart gösterdi, "bırakın ve gidin" dedi. Demokrasi, kararını böyle verir. Buna rağmen 
vurdumduymazlık yapılıyor. 

Bakınız, nitekim 1979 yılında Sayın Ecevit, 5 adet milletvekilliği ve 1 adet senatörlük için 
yapılmış olan bir seçimde 2 yıl içinde oyları yüzde 46'dan yüzde 29'a düşünce, istifa etmişti. 
Şimdi Sayın Demirel'in oyları ise bir senede yüzde 27'den yüzde16'ya, yarı yarıya düşmüştür. 
İki milyon insanın iştirak ettiği seçimdir bu, Türkiye'de yapılan seçim, İstanbul'da yapılan se
çim. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar dinleyelim, böyle müzakere olmaz, dinleyelim lütfen. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Sayın Başkan, şu gördüğümüz manzara, bu DYP 
milletten itibarını kaybedince, oyları yarı yarıya düşünce, niçin böyle hırçınlaşıyor? 

Siz burada -sözde- iktidar partisi olacaksınız... Meclisin huzurunu, sükûnetini temin et
mek size düşer; şu halinize bakın! Sükûnetle bile dinleyemiyorsunuz. Niçin, niçin bu hırçın 
hale düştünüz? Çünkü, kaybettiniz; çünkü, iflâs ettiniz! İşte naliniz dahi, benim söylediğimin 
gerçek olduğunu teyit ediyor. 

Bütün bu gerçeklerin yanında, bir diğer gerçek odur ki, bu Hükümetin yapmak istediği 
şey şudur : "Evet, millet bana kırmızı kart gösterdi, demokratik olarak benim çekip gitmem 
lazımdı, buna rağmen hukukî şekillerden istifade ederek burada oturmaya çalışacağım ve de 
milleti ezmeye devam edeceğim?" Getirdiği bütçenin tercümesi budur! 

Bakınız, Sayın Demirel ne yaptığını bilmiyor; ona bunu göstermek kardeşlik vazifemdir 
dedim. Onun için, müsaadenizle, önce bu bütçesiyle ve 1992 tatbikatıyla ne yapmıştır, kısaca 
özetlemek istiyorum baştan; sonradan da, delilleriyle, bunu huzurlarınızda ispat etmek istiyorum. 

öncelikle bir defa şu önümüze getirilen bütçe, Türkiye'yi kırk yıldan beri olduğu gibi-
geri bırakan bir bütçedir; biraz sonra bunu rakamlarıyla açıkça ispat edeceğim. Türkiye'yi sö-
mürttüren, sürüngen hayata mahkûm eden bir klasik IMF bütçesidir. Biz bunları çok iyi bili
yoruz. (RP sıralarından alkışlar) Aynen otuz yılın devamıdır. "Türkiye"yi otuz yılda bu IMF'-
ci, bu dış güdümcü, bu faizci zihniyet nasıl geri bıraktıysa, şu çalışkan milleti, bu zengin va
tanda nasıl sürüngen hayata mahkûm ettiyse, devam edeceğim gelecek senenizde de, önümüz
deki yıllarınızı da mahvedeceğim" diyor. 

"önümüzdeki yıllar" derken, o yıla kadar kalacağını kastetmiyorum haa; yani, getirmiş 
olduğu bütçe o kadar feci ki, ilerideki yılları da tahrip eden bir bütçedir; fakiır fukarayı ezen 
bir bütçedir, ufak bir mutlu azınlığı zengin eden, devleti yasal yollardan -tabirimi mazur 
görürsünüz- soyan, yani devlet menfaatlarını bir mutlu azınlığa peşkeş çeken bir bütçedir. 

İktidarın asıl yapısı, icap eden işleri yapmadığını gösteriyor; yapmayacağını, yapamaya
cağını ispat eden bir bütçedir; israf ve tahribat bütçesidir; Türkiye'nin temel meselelerini çö
zen değil, büyüten bir bütçedir. 

Enflasyon artmıştır, artırmıştır; işsizlik artmıştır, "daha da artıracağım'' diyor;' 'gelir da
ğılımını bozdum, daha da bozacağım" diyor; "geri bıraktın^ daha da geri bırakacağım; geçim 
sıkıntısını artırdım, daha da artıracağım; gelir grupları arasındaki gelir dağılımını bozdum, 
daha da bozacağım; teröre anarşiye sebep oldum, daha da büyüyüp gelecek; dışa bağımlılığı 
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artırdım, daha da artıracağım; köle düzeni ve hile rejimini en çarpık yolla yürütüyorum, daha 
da çarpık olarak yürüteceğim; sağlık sahasında bir şey yapmadım, gene de yapmayacağım; eği
timde bir şey yapmadım, gene de yapmayacağım; teknoloji ve araştırma diye zaten hiçbir ilgi
miz yok, gene de olmayacak; müstemleke tipi kalkınmadan başka şey düşünmüyoruz, gene 
de bunu yapacağız" diyor. 

Hiçbir vaatleri yerine gelmemiştir; bütün söylediklerinin hepsinin tersini yapmıştır^ hiçbir 
sözüne güvenilmez ve bugün Hükümet Programı bir mizah mecmuası olmuştur! 

Hiçbir hazırlıkları yoktur, çözümleri yoktur, davaları yoktur, heyecanları yoktur; hâlâ "cek-
cak" edebiyatıyla vakit geçirmeye çalışıyorlar. 

Bu bütçe* IMF bütçelerinden birisidir; bu bütçe iflasnamedir; bu bütçe, ancak, ıstırap, 
gözyaşı, kan, buhran ve bunaltı getirir. 

önce, bir defa, bütçe, geçen yıla nazaran küçülmüştür; çünkü bu sene önümüze konsoli
de bütçe olarak 400 trilyon 710 milyar liralık bir bütçe getiriliyor ise de, bu bütçenin içerisinde, 
bu bütçeye konmuş olan fonları çıkardığımız zaman (72.7 trilyon) 328 trilyonluk normal bir 
bütçe kalıyor. Geçen yıl, yani 1992 yılınınki 212 trilyondu, içinde 20 trilyonluk fon vardı; ka
lan, 191 trilyon. 

Bunlara nispet edecek olursak, bu yılkı konsolide bütçe, geçen seneye nazaran, yüzde 69 
oranında artmıştır. Halbuki, biraz sonra açıklayacağım rakamlara göre, Türkiye'de gerçek enf
lasyon, en az, bu yıl yüzde 75 olmuştur. Yani, tştanbul Ticaret Odasının verdiği enflasyon 
nispeti, en asgarî enflasyondur. 

İ992 bütçesi, öyleyse, geçen yılki bütçeye nazaran küçülmüştür; 1993 bütçesi, bundan da 
küçük bir bütçe olarak getirilmektedir. Halbuki bu kadar tenkit ettiğiniz ANAP, 1990 ve İ991 
de, yani iki yılda getirmiş olduğu bütçeyi yüzde 91 oranında artırmıştı; siz, yüzde 69 oranında 
artırıyorsunuz. 

Ne demek istiyorum? Demin Sayın Baykal, "Bu Demirel, özallaşıyor' 'diyor. Benim da
vam başka, ben diyorum ki, bu Demirel, özal'dan daha beter; onun için bu rakamları söylü
yorum., "özallaşmak" büyük bir iltifat! Aslında, bu, onun hocası; hoca gelince, tabiî, çırağını 
geçecek!.. (RP sıralarından alkışlar) 

Tabiî, böyle söylediğimiz zaman, "Neden bütçen küçük?" diye sorduğumuz zaman, Sa
yın Demirel'in cevabını biliyoruz : "Efendim, bu kumaştan bu elbise çıkıyor." 

İyi de, bu kumaş niçin bu kadar küçük? 
Elbette^ bütçeler, gayrî safî millî hâsılalara, belli bir oranla bağlıdır. Türkiye'nin gayrî safi 

millî hâsılası niçin küçük? Çünkü, kırk senedir bu zihniyetlerin elinde kaldık. Kırk senenin 
en az yîrmibeş senesinin mesulü de, Sayın Demirci'dir. Onun için, "Kumaş küçük, bundan 
bu elbisS çıkıyor" dediği, zaman, eski suçunu, yeni suçuna gerekçe yapıyor! Hadise budur... 

Türkiye'yi küçülten sensin. Türkiye'yi yirmibeş sene boyunca küçült, küçült, sonra de ki; 
"Kumaş küçük, bu kumaştan bu kadar elbise çıkıyor." 

Öyle yağma yok! Kumaşını da, seni de, artık millet paketliyor ve postalıyor! 
Büyük değişim... Büyük değişim... Büyük değişim gerçekleşiyor; 1 Kasım, bunun işareti

dir. Artık milleti aldatamayacaksınız. Bundan dolayıdır ki, gerçekleri artık milletimiz görü
yor. (RP sıralarından alkışlar) 

Bakınız, biz, kırk senenin hesabını soruyoruz. Kırk sene evvel İtalya, İspanya yıkılmıştı; 
halbuki bugün İtalya'nın millî geliri 1 trilyon 100 milyar dolara çıkıyor, tspanya'nınki 500 mil
yar dolar; Türkiye, hâlâ 100 milyar dolarda sürünüyor. 
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. Bunun hesabını Sayın Demirel verebilir. Neden, yirmibeş sene mesul olduğu bir dönemde, 
Türkiye, bu çaltşkan millet, bu zengin vatanda neden sürüngen bir hayata mahkûm edilsin. 
Elbette bunun mesulüdür, elbette bir gün milletin temsilcileri gelecek ve bunun hesabını yapa
caktır; bu hileli seçim kanunlarıyla bu iş daha ileriye götürülemeyecektir. 

Bu sebepten dolayıdır ki, önce, ilk iş olarak, bütçenin, milletimizin ihtiyaçları ve zarurî 
gereklere göre, fevkalade küçük olduğuna işaret ediyor. . 

Bundan başka,' 'Ben sizi gelecek sene de bu küçük kalıpların içinde sürüngen hayata mah
kûm edeceğim" diyor! Neden? Çünkü, gayrî safi millî hâsıla olarak sözde bu sene yüzde 5,4 
kalkınma hızı elde edilmiş, gelecek sene de yüzde 5 büyüme hızı elde edilecekmiş! 

Halbuki, bir defa, bütün geri kalmış ülkelerin 1992 yılındaki kalkınma hızları yüzde 6,7 
olmuştur, bizzat Sayın Maliye Bakanının kendi ifade ettikleri gibi. Demek ki, kendileri, Türki*-
ye'yi, geri kalmış ülkelerden de geri bırakıyorlar! 

Bu sebepten dolayıdır ki, işte biz Refah Partisi olarak, bu taklitçi zihniyetlerden hesap 
sormaya geliyoruz. Türkiye'yi geri bırakan sizsiniz. Türkiye'yi sürüngen hayata mahkûm eden 
sizsiniz ve bunlar, işte hep böyle oluyor. Bu bütçeler geliyor, burada basit hileli seçim kanunla
rından doğan aritmetikten dolayı eller kaldırılıyor, 60 milyon insan, kan ve gözyaşına mah-^ 
kûm ediliyor... Bu oyuna son vermenin günü mutlaka gelmiştir. 

Bakınız, bütçe, bir yandan gayrî safi millî hâsılaya nazaran bir zorlamadır. Çünkü, 1993 
senesindeki gayrî safi millî hâsılaya nazaran getirdiği 400 trilyonluk bütçe, gayrî safi millî hâsı
lanın yüzde 32'sini teşkil ediyor. Halbuki, geri kalmış ülkelerde bu nispet, ancak yüzde 20 ola
bilir. Ekmeği olmayan insandan ne alacaksın? Türkiye'nin bütçesi, uzun yıllar, gayrî safi millî 
hâsılaya nazaran yüzde 20-25 arasında olmuştur. Şimdi, bu nispet yüzde 32'ye çıkarılmak iste
niyor; bu da, bu milletin ne kadar ezileceğini göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız, burada bendeniz şimdi rakamlarla, "Bütçe küçüktür, 
Türkiye geri bırakılıyor, Türkiye sürüngen hayata mahkûm ediliyor" dedikten sonra, biraz sonra 
meşhur Sayın Demirel'in enflasyon sözünün nasıl bir fiyaskoyla sonuçlandığını da gösterece
ğim. Ancak, ben bu sözleri söyledikten sonra, Sayın Demirel veya belki yerine konuşturacağı 
bir kimse, "Efendim evet, bu söylediklerinizi yapamadık, berbat oldu, ama ekonomide iyiler 
de var" diyecektir. Neymiş bu? "Yüzde 5 kalkınma hızı gerçekleştirdik" şeklinde birtakım klasik 
sözler söylecek; bu söyleyeceği sözleri şimdiden size belirtiyorum ki, konuşmam esnasında bun
ların hiçbirisinin gerçek olmadığına dair yapacağım ispatlar dikkatle takip buyurulsun. Ney
miş bu söylediği şey? "Evet, enflasyon var; ama memuru enflasyona ezdirmedik.". 

Yalan! Memur, bal gibi, enflasyona ezdirildi; şimdi ispatını göstereceğim. "Efendim, evet, 
bunlar bu şekilde; biz enflasyonu tutturamadık, çünkü, dengeler bozulmuştu, devletin denge
sini kuruyoruz.'' 

Biraz sonra göstereceğim ki, Sayın Demirel, devletin dengesini 1992'de daha çok bozmuş
tur, 1993'te de daha çok bozacaktır. 

Devletin dengesinin ne olduğunu biraz sonra konuşacağız.. 
Sonra, kendisi, "Gelecek sene de yüzde 5 büyüme hızımız olacak" diyor; bunun da varit 

olamayacağını biraz sonra belirtmek istiyorum. 
Bundan başka, "Devletin borç gereksinimini azalttık, devleti toparlıyoruz" diyor. Hayır; 

biraz sonra göstereceğim ki, Sayın Demirel, devletin borç gereksinimini azaltmadı, artırtı; ama 
bu iş nasıl oluyor, biraz sonra kısaca açıklayacağım inşallah. 
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Bundan başka Sayın Demirel, "15 milyar dolarlık ihracatımız var" diyor; hiç, dış ticaret 
açığının korkunç bir şekilde arttığından bahsetmiyor. 

Bunların hiçbirisinin övünülecek bir tarafı yok. 
"Efendim, bankalarda 15 milyar dolar rezervimiz var" diyor. Bu rezerv, sadece bizi sö-

mürüyor; onu da açıklayacağım inşallah. 
"300 bin konut yapıldı" diyor. Bu konutlar, ANAP zamanında başlanan konutların bit

mesinden ibarettir; kendisinin burada yaptığı bir şey yoktur. (ANAP sıralarından, "Bravo Hoca" 
sesleri) 

"Neyi berbat ettik?" diyor. Türkiye'nin gelir dağlımını ve Türkiye'nin bütün sosyal yapı
sını berbat etmiştir. 

tşte, bunları burada huzurlarınızda kısaca açıklayacağım ki, benim arkamdan çıktığı za
man, konuşacak hiçbir şeyi kalmasın. (RP sıralarından alkışlar) 

şimdi, müsaade ederseniz, bu söylediğim hususları kısaca arz etmek istiyorum. 
önce, bir defa, büyüme hızı hususu; büyüme hızı için bakınız şurada bir levha arz ediyo

rum. (Şemadan göstererek) Büyüme hızının hesabı bu; getirmiş buraya bu rakamları koymuş. 
Bu büyüme, hızında görüyorsunuz ki, 1992 senesine nazaran büyüme, geçen sene eksi 0,8'miş, 
3.5 olmuş, alınmış, 1992*de olmuş. "Gelecek sene de 3 olacak" diyor. 

Eski 0,8'den 3.5'a geçmenin sebebi ne? Tarımda hangi atılımı yaptınız da bu 3.5 oluyor?! 
Sadece iklim şartı; bu sene daha müsait geçmiş. Bununla övünmede ne hakkınız var? Bunun 
sizinle ne ilgisi var? Aynı zamanda, sanayide yüzde 6.6 gösterilmiş, 3.2 yerine. 

Peki, siz sanayide ne yaptınız? Sanayide, iflas ettirmekten başka bir şeyiniz var mı? Sana
yide söylediğiniz bu şey, sadece sanayideki büyüme hızına ait hesapların belirsizliğinden, tah
mininden ileri geliyor. 

önce, bir defa, Türkiye'de sanayiye ait büyüme hızı, şimdi daha yeni üç aylık rakamlarla 
tespit ediliyor; bu üç aylık rakamlar da 1990 senesinin rakamları yeni geliyor. 1990 senesinde 
millî gelir 70 trilyon idi. Bizzat bununla ilgili daireyle temas ettik, diyor ki; "Gelen rakamlar 
gösteriyor ki, o zamanki tahminimize nazaran 5 trilyon liraya yakın hata söz konusudur. 70 
trilyonda 5 trilyon demek, yüzde 5'ten çok daha büyük hata var demektir. Onun için, burada 
söylenmiş olan bu "6,6 artacak" sözü katiyen kesin bir söz değil, hayalî birsözdür. Bu sıfır 
da olabilir. 

Diğer yandan, hizmetler de, 0,8'den 4,6'ya aynı şekilde artırılmış, 5,4 rakamı da, 5 rakamı 
da hayalî bir rakamdır, gerçeklerle bir ilgisi yoktur. 

Eğer uygun görürse Sayın Demirel, kendisiyle sırf bu konuyu, oturalım, milletin önünde 
münakaşa edelim; bakalım, bunlar hayalî midir, değil midir? 

AHMET SAYIN (Burdur) — Doymadın mı daha?! 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Şimdi, ikinci bir konu/enflasyon meselesi. 
Bakınız, bizzat kendi rakamları ne gösteriyor : Diyor ki, "Efendim, enflasyon yüzde 68,6 

oldu" . ' . . . - . 
Bakın, gazeteler ne yazıyor: Demirel enflasyon şampiyonudur; çünkü, 1980'de yüzde 107 

enflasyon. Kırk yılın en büyük enflasyonun şampiyonudur! Bir. 
Şimdi bu senemde tekrar geldi, İstanbul ticaret Odasının enflasyon hesaplaması yüzde 75'tir. 

(DYP sıralarından "Doğru değil" sesleri, gürültüler) 
CENGİZ ÜRETMEN (Manisa) — Yalan söyleme!.. 
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NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — tşte gazeteler, bak. Özal'ı koymuş, diğerlerini 
koymuş, Demirel'i de şampiyon olarak en üste oturtmuş, tşte, gerçek budur. Enflasyon şampi
yonu, bir kere daha! 

Buyurun bakınız, önce bir defa, Sayın Demirel'in yaptığı enflasyon nedir? Millet adına 
söyleyeyim : Demirel işe başlarken ekmek 800 liraydı, şimdi 1 800 lira oldu, yüzde 125 artış. 
1 800 lira mı, değil mi? 

Demire! işe başladığı zaman peynir 12 bin liraydı, şimdi 26 500 lira oldu; yüzde 120 artış; 
Et 18 500 liraydı, şimdi 39 500 oldu; yüzde 135 artış. Tabiî, bu, milleti ilgilendirmiyor; çünkü, 
millet nerede et yiyecek, Demirel işbaşındayken! (Gülüşmeler) 

Öbür taraftan, kömür 800 bin liraydı, 1 milyon 800 bin lira bugün Erzurum'da; odun 350 
bin liraydı, 900 bin lira; yüzde 157 artış... 

tşte, halkı ilgilendiren temel konulardaki artış yüzde 120, yüzde 150'dir. Bunun için 1 Ka
sımda oy alamadınız, erkekler çarşafa girdiği için değil!.. (RP sıralarından alkışlar) Liberaller 
gezintiye gittiği İçin değil; sizin elinize geçtiği zaman bu idare, milleti ezdiğiniz için!.. Milleti 
inim inim inletiyorsunuz!.. 

Şimdi, gerçek enflasyon bu. Ancak, Türkiye'de enflasyon hesabı, maalesef, sırf yönetim
lerin, halkın gözünü boyaması için yanlış yapılıyor. Her ne kadar 1987 yılında, "Halkın ihtiya
cını karşılayacak yeni bir enflasyon hesabı yapalım" denmişse de, bu enflasyonda önce bir de
fa, gelir grupları, o zamanki parayla 1987'de 50 bin lirayla 1 milyon lira arasında ücret alan 
insan grubu alınmış, o zamanki 1 milyon lira, şimdi 10 milyon lira. Yani, fakir fukaranın enf
lasyonu değil. 

İkincisi: Bu enflasyon nasıl hesaplanıyor?.. Tam 347 tane madde alınıyor. Bakın, ağırlık
ları olan maddeleri sayıyorum size : Rakı, şarap, bira, votka, kanyak, çikolata, döner... Hangi 
işçi döner yiyor, hangi memur döner yiyebiliyor? Ruj, deodorant, oje, uçak... Kim uçağa bine
biliyor? Evde beslenen hayvanın aşısı... tşte bununla, bunların enflasyonları hesaplanıyor! Kim 
evinde hayvan besliyor da, buna aşı alıyor?! Şu memleketin haline bakın siz! (RP sıralarından 
alkışlar) 

Ondan sonra, tiyatro, Spor Toto, Millî Piyango... Bunların ağırlıkları çok büyük; çünkü, 
halk ancak bunlarla kurtulacağını ümit ediyor da, ondan... tşte listeleri budur! 

Bu listelerle yaptıkları hesap, elbette gerçeği yansıtmıyor ve bu listelere göre, çok daha 
makul bir listeyle İstanbul Ticaret Odası, hesabı yapıyor. İstanbul Ticaret Odasının 1992 yılı 
için vermiş olduğu enflasyon rakamı yüzde 75,1'dir. Bu yüzde 68,6 dahi, geçen seneki dönem 
için hesaplanan enflasyondan -ki, onun iki ayı da bu Hükümete aittir- gene de yüzde 2 daha 
büyüktür. Ne oldu şimdi, buyurun? Nerede Sayın Demirel?.. Yok minderin üzerinde... 

Ey Demirel, sen değil misin, "500 günde enflasyonu yüzde 10'un altına indireceğim; 300 
günde yüzde 30'a indireceğim" diye milleti aldatan sen değil misin? Yoksa, sen kendi seçim 
beyannameni okumadın mı? (RP sıralarından alkışlar) Bak, senin seçim beyannamen, sayfa 28... 

Geçen gün kendisiyle, Türk-Iş kongresinde beraberdik; baktım ki, işçileri de üç altınla al
datmış! İşçilerin hepsi tabiî salonda duramadı... Onları da, seçim beyannamesinde "üç altın" 
diye birtakım sözlerle aldatmış. Halkı da, "enflasyonu yüzde 10'a indireceğim" diye aldatıyor. 
İşbaşına geldiği zaman da, işte bunu yapıyor. Orada, Türk-tş'te konuşurken; "Efendim, vaat 
başka, yapılabilirlik başka" diyor. Hayda!.. "Her par.ti böyle şeyler vaat eder" diyor. Hayda!.. 
Şu sözlere bakın!" Şu sözlere bakın!.. Yani, "milleti aldatmak tabiidir" diyor, "elbette alda
tacaktık, ne zannediyorsunuz?" diyor! 
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AHMET NEİDİM (Sakarya) — Yalan söyleme! 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bu nasıl yönetim! Böyle konuşan bir insan, Batı 

ülkelerinde, devlet adamı olarak kalabilir mi?! Şimdi, bu sene, sözde, enflasyon yüzde 42 ola
cak. Memura ücret verirken onu aldatıyor, "Enflasyon yüzde 42 olacak" diyor, düşük ücret 
veriyor; sonra enflasyon yüzde 75 oluyor, memur, işçi, bu memlekette, hep, atın önüne bağlan
mış, buğday, başak, saman gibi onun peşinde koşup duruyor, bu taklitçiler yüzünden, ömrü 
bitiyor, bir türlü hakkını alamıyor... İşte, bunların düzeni budur. 

Bu sebepten dolayıdır ki, görüldüğü gibi, önümüzdeki yıl içinde, sözde, yüzde 47 bir enf
lasyon oluyor. 

Bunların hiçbirinin aslı yoktur, hiçbirinin esası yoktur. Onun için burada, hazır milletimi
zin önünde iken sesleniyorum. Ey millet! Benden size nasihat! Bu Hükümetin, bu Pemirel'in, 
bunların hiçbir sözüne güvenmeyin. İşte görüyorsunuz; önce başka türlü konuşup, sonra sizi 
nasıl perişan ediyor! Kaldı ki, Sayın Demirel'in, muhalefette iken eski bütçelerde bu enflasyon 
için neler söylediğini okusam!.. Uuu!.* yer yerinden oynar. Kendi hükmünü, kendi fetvasını 
kendisine uyguladığımız zaman ise, işte böyle, kaçacak yer bulamaz! 

Bu bütçede ihracat rakamları küçülmüştür, -yani, trend olarak- ithalat rakamları büyü
müştür. Planlarla hiç alakası yoktur ve Türkiye'nin ithalat ve ihracat açığı gittikçe büyümekte
dir. Bakınız, (şemadan göstererek) görüyorsunuz, dış ticaret açığı gittikçe artıyor. 1991 de 8 
milyar dolar almış, 1992 de 9,350 milyar dolara çıkmış,*" 1993'te de 10,250-milyar dolara çıka
racağım dış ticaret açığını" şimdi önümüze gelmiş, "daha çok tahrip edeceğim Türkiye'yi" 
Bunun için de izin istemeye kalkıyor!.. Yaptığı iş budur! Kaldı ki, "dış ticaret açığı" dediğimiz 
zaman, tabiî bunun sanayimizi öldürdüğünü; "dış ticaret açığı" dediği zaman, bunun, başka 
ülkelerce sömürüldüğümüzü dikkate almak mecburiyetindeyiz. Dış kredi kullanma bakımın
dan, aynı şekilde, Türkiye'yi gittikçe daha büyük dış borçların içine sokmuştur. 

Buyurun, 1991 yılında Sayın Demirel idareyi 93 trilyon 642 milyar lira iç borç varken tes
lim aldı; bugün, şimdi Türkiye'nin iç borcu, 1992 yılı sonunda, 151 trilyona çıkıyor, öbür ta
raftan, Türkiye'yi, kendisi, 48 milyar 660 milyon dolar dış borçla aldı; şimdi, bu sene sonunda 
53 milyar dolara çıkartıyor. Türk lirasıyla konuşursak : 350 trilyon borçla teslim aldığı devleti, 
şimdi 600 trilyon borca çıkartmıştır. Tabiî, bu borçta da, ona göre faiz ödeyecektir. 

Sayın Demirel'in, 1992'de yaptığı iş .- tşçi, köylü, memur, bütün fakir ve fukaradan 140 
trilyon vergi topladı, 60 trilyon dış borç faizi ve sıcak döviz faizi ödedi, 80 trilyon da iç borç 
faizi ödedi. Yani, milletten topladığı bütün parayı aynen faize veriyor. Memurun parasını mat
baada basarak karşılıyor, yeniden borç alarak karşılıyor; sıfırla idare etmeye kalkıyor. 1992 se
nesini zar zor, bela, böyle geçirdi; şimdi 1993'e geldi, önümüze getirdiği kâğıtta ne diyor? "Bu 
sefer fakir fukaradan 250 trilyon alacağım, şu söylediğim 600 trilyona çıkardığım borç için ve 
bu sene de yeniden 4 milyar dolar daha borç yapacağım ve bu borçların faizleri için ben 250 
trilyon ödeyeceğim." 

Ne oluyor? Bu, "Demirel" dediğimiz zihniyet, fakir fukaradan alan, bir kısmını dışarı
daki siyonist bankalara, bir kısmını da onların Türkiye'deki işbirlikçisi mutlu azınlığın cebine 
basan bir pompa... Bu pompa 140 trilyondu; (DYP sıralarından gürültüler) 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Hem "paramız yok" diyorsunuz, hem de "oraya 
yatınyorsunuz" diyorsun!.. 
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NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Evet de, para yok. Sayın Demirel, 24-25 sene 
bu memleketi idare ettiği için para yok. Ben asıl onun hesabını soruyorum. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sen ne yaptın? 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — "Sen ne yaptın" diyorsun; dinle : Ben ağır sa
nayi yaptım; siz, benim fabrikalarımı tahrip ettiniz; milletin önünde hesaplaşıyoruz. İşte, 1 Kasım 
bunun hakemliğidir. Polatlı'da greyder fabrikasını kurduk; tezgâh tezgâh sattınız. Yeni bir gen
soruyla hesabını soracağız. 

Bütün ağır sanayii tahrip eden sizsiniz. Devletin elindeki fabrikaları, holdinglere, mutlu 
azınlığa, yabancılara veren sizsiniz. Çok ağır sualler, soracağız size, altından kalkamayacaksı
nız. Sizi gidiler sizi! 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, siz devam ediniz; sorulu cevaplı konuşmayalım. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) —- Muhterem arkadaşlarım, görülüyor ki, pompa 
gittikçe büyüyor, geçen sene 140 trilyon, şimdi 250 trilyon, fakir fukaradan emilecek ve böyle
ce mutlu azınlığın ve siyonist dış mihrakların cebine basıldı. İşte, millet, 1 Kasımda bu pompa
yı reddetmiştir bu pompa zihniyetini tekmelemiştir, "Yeter artık, istemiyoruz" demiştir ve böylece 
büyük değişim başlamıştır. Kimse bu sürüngen hayatı devam ettiremeyecek, mutlaka, bu mil
let, bu gidişata son verecek. 

Bütçenin açıkları da korkunç bir şekilde artmaktadır. Gelecek yıl içip yüzde 47 enflasyon 
kabul edilmiş. Hayır! Bu enflasyon yüzde 80 olacak. Neden mi? Zaten kendilerLde yüzde 80 
olacağına inanıyor. 

Bayındırlık Bakanlığı, müteahhitlere karne veriyor, her sene belli miktarda müteahhitle
rin hudutlarını artırıyor; hudutlarını artırırken, geçen sene yüzde 66 artırıldı, şimdi bu sene 
gelen müteahhitlere yüzde 75 artırılıyor, pratik hesaplamada da yüzde 80 oluyor; çünkü, mü-
teahhîti aldatamıyor. Müteahhit, karşısında direniyor, "yüzde 75 artacak, senin yüzde 47'ni 
ben kabul etmem; yoksa işi almam" deyince, onun karnesini yüzde 75 artırıyor. Kendisi de 
gelecek sene enflasyonun yüzde 80 olacağını biliyor. Bu, sırf memura daha az para vermek 
için, işçiye daha az para vermek için her sene oynanan oyunun ta kendisidir. Bu sene yüzde 
42 dediniz, yüzde 75'e çıkardınız; şimdi yüzde 47 diyorsunuz, öyleyse yüzde 80'e çıkaracaksı
nız. Biz sizin uzmanınızız! (RP sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Ne uzmanı? 
AHMET DERİN (Kütahya) — Susturun şu gevezeyi Sayın Başkan. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Demirel uzmanı, Demirel! 
Bu sebepten dolayıdır ki, kamunun borçlanması artmıştır. 
Muhterem arkadaşlarım, yatırımlar durmuş, azalıyor hakiki manasıyla 1990, 1991 ve 1992; 

öbür taraftan yatırımların gayri safi millî hâsılaya oranı gittikçe azalıyor, yatırım yapılmıyor; 
sadece son üç yılın mukayesesi. (Şemadan göstererek) İşte şimdi meşhur tablo... Şu tabloya 
iyi bakmanızı rica ediyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Çok cicili bicili! 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Evet, bunu cicili bicili olarak Hükümet hazırla

mış; bize getirdi verdi. Sayın Maliye Bakanının dikkatine sunuyorum. Zannedilmesin ki, bu 
Mecliste birileri, çıkıp, gerçeği ortaya koymayacak! Elbette, bu Meclis vazifesini yapacaktır. 
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Şimdi, ne yapılmış, arz ediyorum : Sırf 1992 ve 1993'ü, bütçenin açığını küçük göstermek 
için Sayın Demirel, Planlama toplantısında nasıl nazari rötuş yapıyor, getiriyorlar, "açık 100-120 
trilyon olacak" diyor; "Bu kadar açıkla halkın huzuruna çıkamayız, 53 trilyon gösterelim" 
diyor. DerhireFin bütçeyle ilgisi bu kadar! 

Şimdi, aynı şekilde önümüze bu kitaplar dağıtıldı. Bu kitapların içerisinde Hükümet adı
na şu gördüğünüz siyah çizgiyi çizmişler. Bu siyah çizgi de, sözde kamunun borç ihtiyacı... 
Gayri safı millî hâsılaya oran, bu sene yüzde 12,6 iken, 14,4 gösterilmiş; 1992 yılında 12,6'ya 
çıkarılmış, burada da 9 gösterilmiş. Neymiş?... Dengeleri düzeltiyormuş, derleyip toparlaya-
cakmış! 

Şimdi, söylediğimi iyi dinleyin, bu çok önemli bir tablo : önce, bir defa, 1991 yılını hesap
larken, efendim, hibeli, hibesiz... Nereden çıktı bu hibeli, hibesiz, hey,beli, heybesiz hesabı! 
(RP sıralarından alkışlar) Yani, Körfez Harbinden dolayı hibe varmış, bu sayılmazmış. îyi; ama 
Körfez Harbinden dolayı bir sürü de ilave masraf oldu. Masraf oldu mu sayıyor, hibe oldu 
mü saymıyor! Maksat ne?... 1991 yılı rakamını daha büyük gösterecek. Bunu ilkokul çocukları 
yapmaz! (RP sıralarından alkışlar) 

"Gerçek hesap" ne demek? Yüzde 12,6. Şimdi, gelmiş, "1992 senesinde ben bunu 12,6'ya 
indirdim" diyor. 

Hayır, siz normal bir devlet yönetimiyle, 1992'de devletin borç ihtiyacını, kamunun borç -
ihtiyacını, gayri safî millî hâsılaya göre, yüzde 18,6'ya çıkardınız; ama nasıl çıkardınız? Hemen 
size hesabını vereyim. Lütfen not alın ve de sizden millet adına bunun hesabını istiyorum. 

Bakın, siz kendiniz diyorsunuz ki, "Efendim, 1992 yılında diğer kamuların açığı, gayri 
safî millî hâsılanın yüzde 2,1 oldu." Buna dokunmuyorum; ama diyorsunuz ki, "işletmeci KİT'
lerin gayri safî millî hâsılaya oranı yüzde 3,2 oldu. Ben buna da dokunmuyorum, halbuki do
kunmam lazım. Çünkü, siz bu sene KİT'leri dehşet bir şekilde tahrip ettiniz. En az eski yıllar
daki kadar normal çalışsaydı KİT'ler, eski yıllardaki kadar açıkları olacaktı; ama çalışmış ola
caklardı. Buna dokunmuyorum... 

Şimdi, geliyorum, asıl, konsolide bütçedeki açık ihtiyacınıza. Siz, hesabınızı yaparken yüzde 
1 KİT sattınız, 1 milyar dolarlık. Bu, 8 trilyon yapıyor. 774 trilyonluk millî gelirin yüzde l'i 
yapıyor. , • . • 

KİT'leri sattınız... Bu ne demek?.. Dışarıdan borç alamayıp, kendi evladınızı yiyorsunuz! 
Sizin yaptığınız bu. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) KİT'i satmanın manası bu. Crılar, 
hiç değilse başkasından borç alıyor, milleti somurtturuyor. Size gelince, siz milletin kendisini 
yiyorsunuz! Bizi Afrika kabileleri gibi yönetiyorsunuz... Kabile reisi aç kalınca evlatlarım yer. 
(RP sıralarından alkışlar) tki tane evlat var : Biri KİT, diğeri de fonlar. Aç kalmış, evlatlarım, 
fonları yemiş; şimdi gelmiş, karnında, fonlar ve KİT'ler duruyor!.. Bize diyor ki, "Efendim, 
ben borç gereksinimini azalttım." 

Peki, bizim çocuklar ne oldu? Onlar yok! 
Kimi aldatıyorsunuz?.. Kimi aldatıyorsunuz?.. (RP sıralarından alkışlar) Yaptığınız oyun 

bu... Afrika oyunu, Afrika... Milletin önüne böyle grafik getiremezsiniz. 
Bak, önceden kalan yüzde 2'de stok vardı, onları erittiniz. O tenkit ettiğiniz ANAP, size 

şekerde, buğdayda, demir-çelikte stok bıraktı. Kendi raporlarınızda diyorsunuz ki, 13,5 trilyon 
stokları azalttık; bu da yüzde 2 eder. Ne demek bu? Kendi etimizi, kemiğimizi yemişiz! O stok
lar bize lazım. Bir tehlike olsa ne olacak? 

— 63 — 



T.B.M.M. B : 38 10 . 12 . 1992 0 : 2 

öbür taraftan siz, fonlardan da 20,5 trilyonla bütçeyi kapattınız, yani fonları yözlaştırdı-
nız. Bu da yüzde 3 yapar. Yüzde 1 KÎT satışlarından, yüzde 2 stokları eritmeden, yüzde 3 fon
lardan... Toplam ne yapıyor? Yüzde 6. Bu getirdiğiniz yüzde 7,3'e 6 ilave ettiniz ve diğer kamu 
ile KİT oranlarını da ilave ettiniz mi yüzde 18,6 olur. tşte, sizin gerçek haliniz bu. 

Bu gerçek hali, bu oyunlarla bize getirip örtbas ediyorsunuz. 
önümüzdeki seneye gelince : "önümüzdeki sene sabit fiyatlarla KİT'lerin yatırımını 30 

trilyon azaltacağız". Çünkü, KİT'leri yok etmeye karar vermişsin! Bu ne yapar? 1993 yılının 
gayri safî millî hâsılasıyla yüzde 75 enflasyonu hesaplarsanız, 52,5 trilyon yapar; yüzde 4,5 
yapar. Burada yüzde 4,5 azaltıyorsunuz, öbür taraftan yüzde 2, 2,7 diye... Yüzde 2 fazlalaştır-
manız lazım buradaki yüzde 6,5 yani burada siz 2,7 göstermişsiniz, 4,7. 4,5 daha koyacaksınız 
-yüzde 2 ile toplanınca- buranın yüzde 6,5 artması lazım. 

Diğer yandan "gelecek sene 3 milyar dolarlık KİT satacağım" diyorsunuz. Bir evladını 
daha yiyeceksin!.. Bu, 36 trilyon yapar, yüzde 3 yapar. Öbür taraftan, siz fonları yozlaştırıyor-
sunuz "bütçeye 73 trilyon koyuyorum, 25 trilyonu maksadına harcayacağım; ama, 48 trilyonu 
benim maksadıma koyacağım" diyorsunuz; bu da yüzde 4 yapar. Böylece, yüzde 7 de fonlar 
ve KİT'lerdir. Sizin asıl fotoğrafınız budur. Bakın elimdeki şu tabloyu belki görmezsiniz diye 
fosforlu kalemle çizdim; bu, böyle parlıyor!.. Asıl durumunuz budur. Devletin dengesi düzel
tilecekken, görüyorsunuz, siz grafiği yukarı çıkarmışsınız. (ANAP sıralarından "O tarafa da 
göster" sesleri) Bakın, siz de görün. Bu, aldatmacadır; şu siyah renkle gösterilen kısım aldat
macadır. Gerçekte durum budur. (RP sıralarından alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Dinleyelim arkadaşlar. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, görüyorsunuz ki, ken

di Hükümet Programlarında ne dediler : "1993'te devletin kamu borçlanma ihtiyacını, gayri 
safî millî hâsılanın yüzde 5'ine indireceğiz". 

Kendilerinin Hükümet Programında, protokollerinde seçim beyannamelerinde verdikleri 
takvimli taahhütlerden biri de budur. Ne oldu? Gene iflas. Siz kim, takvimli taahhüt vermek 
kim!.. Şimdi, çıkmışsınız milletin önünde, "Efendim, biz takvim vermedik" diyorsunuz! Na
sıl vermediniz; kendi programınızı, kendi seçim beyannamenizi okumadınız mı? Takvim verdi
niz, "1993 yılı sonunda yüzde 5'e indireceğiz" dediniz; halbuki yüzde 20'yi aşıyorsunuz. KİT'leri 
yemiş, fonları yemiş; kabile reis.i, kız çocuğunu, erkek çocuğunu yutmuş, şimdi karşımıza gel
miş, "ben bu işi hallettim" diyorsunuz. Hayır, bu işler böyle hallolmaz. Siz sadece devleti tah
rip ediyorsunuz. 

Vakitler ölçülü olduğu için... KİT meselesinin içerisine bir girsek; ey Ya Rabbi, ey!.. Daha 
iki gün önce, burada konuştuk, ayrıca üzerinde duracak değilim, şu KİT'ler meselesinde ne 
dediniz, ne yaptınız! Şu halinize bir bakın... Ben, SHP'nin son derece rahatsız olmasını çok 
tabiî karşılıyorum. Siz bu ortağa alışkın değilsiniz; sizin mideniz başka, bu ortağın midesi baş-, 
ka!.. Şimdi başladınız homurdanmaya. Yaa, ben size başlangıçta söylemedim mi, Sayın İnönü, 
"Bu macun metodudur, sakın bunlara aldanma" demedim mi?.. Bak, şimdi sırası geldi, söy
lüyorum : tşte bunlar böyle; çoluğunu çocuğunu yerler, sonra da "Memleketi idare ediyoruz" 
diye, yanlış grafiklerle insan aldatmaya kalkarlar!.. (RP ve ANAP sıralarından gülüşmeler ve 
alkışlar) 

Burada konuşuldu, teferruata girmeyeceğim, sadece KİT'lerin yatırımını kısmıyor, KİT'
lere tutmuş, özel bankalardan yıllık yüzde 150'ye varan faizle para alıyor. Bunun manası ne
dir? TEK, saatte 1,5 milyar lira faiz ödüyormuş... (DYP sıralarından "Baba geldi, baba" ses
leri, ayakta alkışlar) 
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Buyursun, deminden beri kendisini bekliyordum. Hoş geldiniz Sayın Başbakan. Bakın, 
önce bu grafiklerin cevabını isterim, haberiniz olsun, ona göre... Bu levhaları sizin için hazırla
dım; bunların cevabını isterim, öyle, çıkıp da başka şeyden bahsedip gitmek yok! Sonuna ka
dar hesaplaşacağız... 

Bakınız, Sayın Başbakan "Efendim, TEK, saatte 1,5 milyar lira faiz ödüyor, ben ne yapa-
jam?" diyor. 

TEK'e bu faizi ödeten sizsiniz, önce, Şevket DemireFin fabrikasından bir umum müdür 
getirdiniz -çünkü başkaları bunu yapmıyordu- ondan sonra da özel bankalardan yüksek faizle 
borç aldırdınız; 1,5 milyar lira faiz ödetiyorsunuz. "Efendim, Toprak Mahsulleri Ofisi 1 mil
yar lira faiz ödüyor" diyorsunuz. Nereye ödüyor? Özel bankalara. Bu ne bu?.. Bunun adı, ya
sal soygun, kitabına uyduruyor; ama, fakir fukara, gecekonduda oturan vatandaş elektrik pa
rasını ödemezse, haciz memuru geliyor veya elektriği kesiliyor ya da -hayat memat meselesi-
zorla parasını alıyor, sonra, özel bankalara, götürüyor milyarları, faiz diye veriyor. Ne güzel 
şeyi Şu Özel bankaların bu Hükümetle beraber ortak yaşamına bakın!.. Düşünün; siz yüzde 
150 faizle ve devlet garantisiyle paranızı vereceksiniz, oturduğumuz yerde, saatte milyarlarca 
lira para alacaksınız!.. İşte bunlarda ortak yaşayış... Bu Hükümet, bu holdinglerle ortak yaşa
yış içindedir. 60 milyon işçiyi, köylüyü, memuru, esnafı eziyor; dışarıdaki siyonist bankalara 
ve aynı zamanda da içerideki mutlu azınlığın cebine bunları basıyor. 

öbür taraftan, bütçede yatırım yoktur. Demin yatırım eğrilerini gösterdim... Bu eğrilerle 
yatırım olmaz. Bu rakamların içerisine girip vaktinizi almak istemiyorum. Bu sene yatırım, 
geçen seneye nazaran düşmüştür. İşte burada, yatırımın, gayri safî millî hâsılaya ve aynı za
manda da enflasyona nazaran değerleri... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Yanlış tablo gösteriyorsun. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) —• İşte, yatırımlar bunlar, bütün grafikler düşüyor. 
Bu yatırımların düşmesi ne demek? Sayın Demirel'in, bunu, herkesten daha iyi bildiğine 

eminim, ancak, ne yapsın ki, bu çarkın içine kendini kaptırmış bir defa!.. 
Bizzat Sayın Maliye Bakanının getirmiş olduğu projede ne diyor? "Bütün devlet yatırım

ları hep uzun yıllara sari oluyor -rakamlara girip yine vaktinizi almayayım- Birçok proje 2000 
yılından sonra bitecek. Elimizde 4 bin adet proje stoku var." 

Bu proje stokları için ancak bu kadar para ayırıyor. Bu kadar para ayırınca ne oluyor? 
İki senede bitecek yatırım, altı seneye; dört senede bitecek yatırım, ön seneye çıkıyor. Bir yatı
rım, dört senede yüzde 75 faizli bir ortamda biteceğine, on seneye çıktı mı, o yatırım, kendisini 
beşmisfi daha uzun sürede amortize eder, bütün ekonomikliğini kaybeder, 5.33 misli pahalıla
şır. Yüzde 75 faizli bir ortamda, siz, dört senede bitecek bir yatırımı on seneye çıkarırsınız. 
Bakın, biz, 1976'da Edirne Çimento Fabrikasının temelini attık; Sayın Başbakan, kendisi bir 
şey yapmadığı için, bizim fabrikamızın açılışını şimdi gidip yapıyor; 16 sene sonra fabrika hiz
mete açılıyor. Şimdi, bu fabrika^ bu kadar pahalılaştıği için, kendisini beş senede amortize ede
ceğine, 25 senede, yatırılan parayı geri getiremeyecek. Çünkü, gecikmeden dolayı maliyet bu 
kadar yükselmiştir. 

Bu sebepten dolayıdır ki, yatırımlara paranın ayrılmaması, sadece işsizliği kamçılamak, 
sadece Türkiye'yi geri bırakmak değil, bütün yatırımları da gayri rantabl hale sokmaktır, Türk
iye'yi sürüngen hayata mahkûm etmek demektir. 
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Bu Hükümet, özel sektör yatırımlarına sözde, bel bağlıyor; getirdiği rakamlar böyle, "özel 
sektör yatırımları, 1991'de yüzde 3.5 gerilemiş, 1992'de 1.4 artış göstermiş" diyor ama, asıl 
enflasyon değerlerini aldığınız zaman, bunun da azaldığı görülür. Yani, yıldan yıla, artış hızı
nın azaldığı görülür ve 1993 yılında yüzde 47'lik enflasyon kabul edilerek, özel sektörün yüzde 
6.8'Iik artış yapacağını söylüyor. Halbuki, enflasyon daha yüksek olduğu için, bu yatırımların 
hepsi hayalî kalmaktadır. 

Türkiye'de korkunç bir işsizlik var. Bu işsizliği, bu Hükümet daha da artırmıştır. Çünkü, 
yatırım diye bir şey yok. Bakınız, bizzat önümüze getirdikleri rakamlarda, kentlerde işsizlik 
oranı 12 milyon tahsilli işsiz oranı yüzde 33, dışarıya İş ve İşçi Bulma Kurumuna müracaat 
edenlerin sayısı 1 milyona yaklaşıyor. Dışarıya gitme imkânı olmadığı halde, getirdikleri hesa
ba göre, "1992 Nisanında işsiz ve eksik istihdam toplamı 3 milyon 915 bin kişidir" denilmek
tedir. Halbuki, 6 milyon da köyde işsiz var. Çünkü, Türkiye nüfusunun yüzde 5 ilâ 10'unun 
köyde bulunması lazım. Oysa yüzde 50'si köyde bulunuyor. Demek ki, biz, köyde yüzde 40 
fazla, boşu boşuna insan bekletiyoruz. Bu yüzde 40 demek, 6 milyon insan demektir, işgücü 
bakımından. 3 milyon 915 bin, İş ve İşçi Bulma Kurumuna müracaat edenlere, köyde, meşgul-
müş gibi gözüken 6 milyonu da katarsanız, Türkiye'deki işsiz sayısının en az 9 milyon olduğu
nu görürsünüz. 

Bu sebepten dolayıdır ki, Sayın Demirel'in "Dengeler bozulmuş, kurmaya çalışıyoruz" 
sözü, kırık bir plaktır. Bilakis, siz bu dengeleri daha da bozuyorsunuz; çünkü yatırım yok, 
işsizliği artırıyorsunuz. Yatırım yok, neden? Gayri safî millî hâsıla çok küçük. Niçin küçük? 
Kırk yıldan beri küçük bıraktınız da onun için; devlete gelir getirecek asıl kaynakların hiçbiri
sini çalıştırmıyorsunuz da onun için. Bu nedenledir ki, bu Hükümetin getirdiği bütçe, yatırım
ları kıstığı için, işsizliğe çare olmak yerine işsizliği artıran; üretimin düşmesine, enflasyonun 
yükselmesine, ihracatın azalıp, ithalatın çoğalmasına; dengelerin bilakis altüst olmasına, ba
ğımlılığın artmasına sebep olacak bir bütçedir. Sayın Demirel, muhalefette iken, bütçedeki ya
tırımların azlığı için neler söylemiştir neler... Şimdi, o edebiyatla ayrıca vaktinizi almıyorum; 
çünkü, işbaşına geldikten sonra yaptığı, eski sözlerinden çok daha mühimdir. 

Bu bütçe, bir mutlu azınlığı korumaktadır. Hükümet, "1993 yılında Gelir Vergisinden 203 
trilyon lira temin edeceğim" diyor. 

Bilindiği gibi, bu verginin hepsi fakir fukaradan alınıyor; ya dolaylı olarak veya dolaysız 
olarak. Maliyenin dolaylı dediği, fakir fukaradan dolaysız alınan vergidir; dolaysız dediği de 
fakir fukaradan dolaylı olarak alınan vergidir gerçekte. Buna mukabil, bakınız, vergilerde, zen
ginleri ilgilendiren, sadece Kurumlar Vergisinin bir kısmıdır. Diğer vergilerin hepsi fakir fuka
rayı ezen vergidir. Şimdi diyorlar ki: "1992 yılına nazaran vergilerde yüzde 72,7 oranında bir 
artış yapacağız; ama, Kurumlar Vergisinde sadece yüzde 50 artış olacaktır" Niçin? Çünkü, 
Kurumlar Vergisi o mutlu azınlığı ilgilendiriyor da onun için. öbür taraftan, normal bir vatan
daş, yüzde 46 oranında Kurumlar Vergisi öderken, şimdi TOBB ile TÜSİAD arasındaki kavga
da, bizzat TOBB'çular : "Mutlu azınlık, Kurumlar Vergisini ancak yüzde 8 ila 12 mertebesini 
ödemektedir." diyorlar. İşte, Türkiye'nin hali... Mutlu azınlık iseniz, Kurumlar Vergisini yüzde 
8 ila 12 oranında ödeyeceksiniz; tabiî, onu da ödememenin yolları var. İşte Türkiye... Kaldı 
ki, mutlu azınlık zaten vergisini ödemiyor, Sosyal Sigortalar primlerini ödemiyor. Geçen yıl 
çıkarılan bir kanunla, mutlu azınlığın 30 trilyona yakın vergileri affedildi. Bütün bunlara rağ
men, vergi ödemeyenler hâlâ teşhir edilmiyor. 
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Mutlu azınlığın bankaları vardır. Bu bankaların ayrıca özel istisnaları vardır; çünkü, on
lar, mutlu azınlığın da üst tabakasıdır. O kaymak tabakası için ayrıca istisnalar vardır. Bunlar, 
trilyonlarca lira kazançlarından hiçbir vergi ödememektedirler; çünkü, kârlarını, şayet hisse 
senedine yatırırsa vergi ödemiyor. Şu hale bakın... Kendi şirketleriyle bankası arasında basit 
bir kombinezon, bütün vergiyi sıfıra indiriyor; sözde, şirketin hisse senedini almışmış!.. Onla
ra vergi yok. 

Kredi ve teşviklerin hepsi mutlu azınlığa verilmektedir. Mutlu azınlığın fabrikaları tekrar 
tekrar kurtarılmaktadır; işte Metaş. 

Bütün bunlardan başka, verilen krediler var : Sayın Cavit Çağlar, Ziraat Bankasından 400 
milyar lira, Vakıflar Bankasından ise 2 milyon dolar almıştır. Sayın Çağlar, Ziraat Bankasın
dan aldığı bu 400 milyar lirayı, pazarlık etmiş, 176 milyar liradan olmak üzere, beş yıl vadede 
sıfır faizle geri ödeyecek. Sayın Hacı Ali Demirel, Etibanktan 24,5 milyar lira almış... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Hoca, sana yakışmıyor. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) —• Sayın Uğur Mengenecioğlu da -Sayın İnönü'
nün bacanağı- aldığı kredilerle en üst sıralarda yer alıyor. Sayın Orhan Keçeli, DYP İstanbul 
İl Başkanı, Kalkınma Bankası ve Etibanktan kredi almış. (ANAP sıralarından "Vay vay vay" 
sesleri) Diğerlerini saymayacağım; çünkü, liste çok uzun. 

Diğer yandan, bunlar KİT'lere yatırım yapmıyor. Mesela TÜMOSAN ve TAKSAN... Bun
ların Türkiye'ye ithal ettikleri bazı ufak tefek parçaların gümrüklerini çok yükseltiyor; ama, 
motorun, takım tezgâhının ve mamul maddelerin ise gümrük vergilerini düşürüyor. Dolayısıy
la dışarıdan motor geliyor, dışarıdan takım tezgâhı geliyor; öyle olunca da bu en kıymetli millî 
müesseselerimizin gelişmesi mümkün olmuyor ve bunlar, bililtizam, programıyla batırılıyor. 
TAKSAN'ın Umum Müdürü, aylarca evvel, Sayın Başbakana geldi. "Bana 50 milyar lira yar
dım edin, en kısa zamanda bu 50 milyarı ödeyeceğim; fabrikam her türlü kâra geçecek, çok 
büyük de kâr getireceğim" dedi; ama, ne oldu biliyor musunuz?.. Umum müdür görevden alındı. 
İşte tatbikat!;. 

Aynı şekilde, TAKSAN'a, sadece kamukuruluşları, yani Millî Eğitim Bakanlığı, üniversi
teler, kendi ihtiyaçlarını sipariş olarak verseler yaşayacak. Hayır, bu sipariş verilmiyor ve böy
lece bu müessese batırılıyor. Biz bunu Asya'da da gördük; Almaata'daki en büyük tekstil fab
rikasını Ruslar idare ederken fabrikayı zarara sokmuşlar, -Almaata metodu- hisse senetlerini 
kendileri almışlar, arkadan da fabrikayı kâra geçirmişler. Böylece, koskoca fabrikaları ufacık 
bir parayla ele geçiriyorlar. Şimdi, aynı metodun daha daniskası Türkiye'de yapılıyor. Bunla
rın hepsi, borca mahsuben dışarıya veriliyor.1 KİT'lerde korkunç bir kıyım olmuştur. 

BAŞKAN— Sayın Erbakan, son beş dakikanız... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Bilindiği gibi, geçenlerde, Cumhurbaşkanının özel Kalem Müdürü, KİT Komisyonuna geldi 

ve geçtiğimiz bir yıl içerisinde dört bin tane müsteşar, müsteşar yardımcısı ve umum müdürün 
görevinden alındığını bildirdi. Bu nedir? Bir yılda böyle bir kıyım ne zaman görüldü?.. Hükü
met, milletin işiyle meşgul olmuyor; sadece ahbabı, yaranı yerleştiriyor. Bundan dolayıdır ki, 
Türkiye'de, maalesef, KİT'ler öldürülüyor. Demin de söyledim, bu yönetim, çocuğunu yiyor. 
Öbür taraftan da, özelleştirme adı altında, bunlar, yabancılara peşkeş çekiliyor. Bu konular 
çok konuşulduğu için teferruatına girmiyorum. 
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Ayrıca, bu mutlu azınlık, ihale yolsuzluklarıyla da destekleniyor. Otoyollarda 10,5 trilyon 
fazla ödeme yapılmış. Şimdi, şu Hükümetin haline bakın, "Efendim, bu fiyat artışları kabul 
edilmez" derken, arkasından, aynı fiyat artışlarını ödemeye devam ediyor. Niçin? Çünkü, bu 
mutlu azınlıktır; ne kararname dinler, ne kanun dinler... (RP sıralarından alkışlar) 

Bakınız, bundan dolayıdır ki, Sayın Demirel, Türkiye'de gelir dağılımının bozukluğun
dan muhalefette çok şikâyet etti, ama, bugün daha da çok bozmuştur. Bakınız, işte, Sayın De-
mirel'in bu bir sene içinde ne yaptığını, mutlu azınlığı koruyup, diğerlerini nasıl perişan ettiği
ni, hesaplara dayanarak, grafikle size tekrar getiriyorum; Bakınız, en üst tabaka 50 idi 54 ol
du, diğerlerinin hepsinin, millî gelirden aldıkları pay yüzde 1 azaldı ve böylece 1983 yılında 
faiz ve rant geliri yüzde 75 iken, yani emek yüzde 24 alırken, 1990 yılında yüzde 14'e düşmüş
tü, şimdi ise yüzde 12'ye düştü. Görülüyor ki, mutlu azınlık, çalışanları, emekçileri bir kıskaç 
gibi yutuyor. Sayın tnönü, işte Hükümet olarak yaptığınız budur, işte ortağınız, işte hesapları; 
siz de bunu desteklemiş oluyorsunuz... 

Muhterem arkadaşlarım, bunların hepsini, her zaman, her zeminde münakaşa etmeye 
hazırız. 

öbür taraftan, Sayın Demirel diyor ki, "Memuru enflasyona ezdirmedik". 
Buyurun, işte hesap... Ben sözlerime başlarken ne dedim?.. Sayın Demirel yoktu, tekrar 

ediyorum; "Sayın Demirel ne yaptığını bilmiyor. Benim kardeşlik vazifem, ona, ne yaptığını 
göstermektir". 

Bakın, şimdi gösteriyorum; işte yaptığın... (RP sıralarından alkışlar) 
Vaktiyle beraber okuduğumuz yüksek matematiği unutmamıştır, onun için söylediklerimi 

rahatça anlayacaktır. Elimdeki, grafiğe bakınız, siz, 1 Ocakta işe başlamadınız, 20 Kasımda 
işe başladınız ve bu iki aylık enflasyonun mesulü sizsiniz. Bu iki aylık enflasyonu hesaba ko
yarsanız, sizin, memura yaptığınız muamele, bu kırmızı grafikle devam eder ve şu gördüğünüz 
koyu'kısımlar ise sizin zulmünüzü gösteriyor. Kaldı ki, siz İşe başladığınız zaman, ANAP'tan, 
memurun 1991 yılı için yüzde 27 alacağı vardı, siz "Alacağınızı ANAP'tan alın" diyorsunuz; 
ama, Amerikan bankalarına faiz ödenirken, "Devlet süreklidir" diyorsunuz! tş, "memura maaş" 
denildiği zaman, o ANAP'ın vazifesi oluyor. Halbuki, sız işbaşına gelir gelmez, madem bu 
insanları enflasyona ezdirmeyecektiniz, önce bu yüzde 27'yi telafi etmeniz lazımdı. Ondan sonra 
da kendi sebep olduğunuz enflasyon... İşte sizin grafiğiniz, memura verdiğiniz şudur; şu gör
düğünüz kırmızı saha, sizin, memuru ezdiğinizin resmidir, işte bu... (RP sıralarından alkışlar) 

Konut konusu : Efendim, 300 bin konut yapılmış(!) tşte Türkiye'nin konut grafiği; elim
de, görüyorsunuz, aslında, 1983'ten 1989'a kadar Türkiye'nin konut grafiğinde nasıl bir. artış 
var... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bunlar gelmiş, artışı azaltmışlar. İşte 
burada... < 

Şimdi, eski yıllardan yapılmış olan konutların anahtarı bu sene teslim edilince "300 bin 
konutu biz yaptık" diyorlar. (ANAP sıralarından alkışlar) İşte hesap bu. Siz konut yapmış 
değilsiniz, siz bu trendi düşürmüşsünüz; yaptığınız budur... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Mal bizim; otoyollar bizim, karayolları bizim... 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bu sebepten dolayıdır ki, muhterem arkadaşla
rım, bakınız, size baştan haber veriyorum, "efendim, her ne kadar enflasyonu tutturamadıy-
sak da, ekonominin iyileri de var" kırık plağını artık çalamazsınız. İşte, bütün söylediklerini
zin cevabı buradadır. Siz, memuru ezdiniz, işçiyi ezdiniz, köylüyü ezdiniz, esnafı ezdiniz, 
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dar gelirliyi, emekliyi ezdiniz. Bakın, evvelki gün işçilerin huzuruna gittiniz; işçilerin hepsi hu
zursuzluklarını belirttiler. Siz de Özal'a soruyordunuz, "işçi hayatından memnun diyorsanız 
söyleyecek sözüm yok" diyordunuz. Bakın, sizin sözünüzü, sizin fetvanızı ben size uyguluyo
rum-: tşçi, hayatından memnun mu? O gün niçin salonda duramadınız? Çünkü, işçiler, gördü
ğünüz gibi, ezilmiş. 

Siz, işçilerin maaşlarına birinci altı ay için yüzde 30, ikinci altı ay için yüzde 25, gelecek 
sene birinci altı ay için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 15 zam veriyorsunuz. Niye?.. Bu sene
nin ortalama enflasyonu yüzde 47 olacakmış, öbür senenin de ortalama enflasyonu yüzde 30 
olacakmış(!) Bu hayaller işçinin karnını doyurmaz ki... Fiiliyat ortada; Siz her sene yüzde 75 
enflasyon yaşatıyorsunuz, gelecek sene de yüzde 80'e çıkaracaksınız bunu; başka çareniz yok. 
Bu sebepten dolayıdır ki, bunlar, demin de söylediğim gibi, sadece, işçinin önüne bir yem ko
yup, arkasından koşturmaktan ibarettir. 

Aynı şekilde, tabiî, esnaf kendisini kemiriyor. "Benim köylüm" dediniz seçimden önce, 
bir kucakladınız, şimdi, kaburga kemiğini kırıp ortaya attınız. (Gülüşmeler, RP sıralarından 
alkışlar) Sizin, "köylüm" dediğinizin mazotun litresini hani 600 liraya indirecektiniz?!. 4 500 
lira. Halbuki, şimdi, o mazotun... 
- AHMET SAYIN (Burdur) — Doların değeri değişti. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — ... evet, doların değeri değiştiği harde, hesap ya
pılacak olursa, mazotun litresinin 1 200 liraya satılması lazım. Biz bunu rietrolcülere hesaplat-
tırdık; "600 liraya satılması lazımken, niye 1 500 liraya satıyorsunuz?" diyordunuz; 1 200 lira
ya satılması gerekeni 4 500 liraya satıyorsunuz! 

/ öbür taraftan, gübre zaten yok. Verdiğiniz taban fiyatlarının hepsi, köylüyü mahvetmek
tedir. Şu ânda, sizin, köylüye 2 trilyon borcunuz var; pamuk parasını alamamış, fındık parası
nı alamamış köylü, bütün birliklerden şikâyetçi ve inim inim inliyor, öbür taraftan, siz, hol--

• dinglerin havlularını, tekstil ürünlerini pazarlamak için Brüksel'e gidiyorsunuz; ama, Karade
nizlinin boş küfesini doldurmak için kılınız bile kıpırdamıyor... (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, rica etsem... 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Sağolun. 
Milletimiz bu gerçekleri görmektedir. 
Muhterem arkadaşlarım, elbette, elbette, elbette, görülüyor ki, işçi, köylü, memur, esnaf 

bu bir yıl içinde daha çok ezilmiştir. Onun için, Sayın Demire!, özallaşıyor değil; özal'dan 
daha beter bir tatbikat yapıyor. Bundan dolayıdır ki, bu gidişatın sonu yoktur. 

Bizzat DYP ve SHP milletvekillerine sesleniyorum : Millete daha fazla gözyaşı döktürme
yin, kan döktürmeyin, tşte bakın, millet 1 Kasımda kararını vermiştir. Bunlar ne yaptıklarını 
bilmiyor. Milletin temsilcileri olarak, gelin, bu sakin gidişata, hep beraber, elbirliğiyle son ve
relim. Türkiye, tam kırk yıl, işte bu zihniyetler yüzünden geri bırakıldı. Teknolojide ilerleye-
medik, sanayimizi kuramadık, dışa bağımlı kaldık. 

Biraz evvel, Türkiye'nin ekonomik bakımdan nasıl daha feci hale getirildiğini, rakamlar^ 
la, delillerle önünüze koydum. İnşallah, Bütçenin son konuşması esnasında da, bu sefer, bir 
taraftan, demokratikleşme diye yapılan karikatür(!) çalışmalarını; öbür taraftan, ülkede terö
rün ne hale geldiğini ve de dış politikadaki şu feci gidişatı -aman ya Rabbi, aman ya Rabbi(!) 
şu feci gidişatı-ele alarak, gerçekleri önünüze sereceğim. ' 
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Bütün bu olaylar karşısında memlekete yapılacak en hayırlı iş, milletin gösterdiği kırmızı 
karta saygı duymaktır ve bu takımı kampa çekip, istirahate almaktır. (RP sıralarından alkışlar) 

Bu takımın, Türkiye meselelerini, önce incelemesi lazım, sonra çözüm üretmesi lazım, sonra 
<• hazırlık yapması lazım, ondan sonra gelmesi lazım. Hiçbiriniz bu gerçekleri saklayamazsınız. 

Zaten ben sizinle başbaşa konuşurken, "Hocam doğru söylüyorsun" diyorsunuz bana yahu(!) 
(DYP sıralarından gürültüler) Şimdi buraya geldiğiniz, zaman, Demirel'in yanında hemen bü
yüleniyorsunuz! Sizi gidiler sizi... Bakın, bir dahaki sefer cebimde teyp tutacağım, sözünüzü 
size dinleteceğim. 

SELAHATTİN KARADEMtR (Kahramanmaraş) — Müslümana bu yakışmıyor. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Zaten.60 milyon bunu böyle söylüyor, 60 milyon... 
BAŞKAN — Sayın Erbakan... Sayın Erbakan... 

v NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Sayın Başkan, birinci kısımda sözümü tamam
lıyorum. 

Evet, çare, âdil düzendir. Şu milletin kürsüsünde bu gerçeği ilan ediyorum. 
Siz ne yapıyorsunuz? Elimdeki şu resme bakın, vatandaşı presin üzerine yatırmışsınız va

tandaşın kanını, canını, şu DYP ye SHP pompasıyİa emip, iki tane depoya basıyorsunuz : Fonlar, 
Hazine. Daha sonra paraları bu depodan alıyorsunuz, mutlu azınlığın cebine dolduruyorsu-
nuz. Sizin düzeniniz bu. Biz bu resmi, aslında 1987'de Özal için yapmıştık, sizin ikinizi buraya 
yedek pompa olarak koymuştuk ve o zaman konferanslarda, "Bunları IMF ayrı ayrı devreye 
sokacak" diyorduk, ama, şimdi senede 250 trilyon lira emip basmak için bir taneniz yetmiyor, 
iki pompayı paralel bağladı IMF, onun için bu Koalisyon kuruldu. (DYP sıralarından gürültü
ler, RP ve ANAP sıralarından gülüşmeler ve alkışlar) 

Peki bunun çaresi ne? Çaresi şu : Vatandaş prese yatmayacak. Cenab-ı Hakkın bu ülkeye 
« verdiği zenginlikler; insan gücü, orman, maden, tarım ve bütün sanayi kuruluşları, millî gö
rüşle çalışacak, çalıştırılacak ve kurulacak sanayilerden elde edilen paralar, Yahudilerin, Siyo
nistlerin, mutlu azınlığın cebine değil, vatandaşın cebine akacak. İşte âdil düzen budur. Bu 
düzene dönülmeden kurtuluş yoktur. 

Sayın Baykal, demin, "Değişim mutlaka şarttır" dedi. 
Kendisini teyit ediyorum; evet, değişim mutlaka şart, hem de büyük değişim; öyle pansu

man tedbir değil, âdil düzene geçiş şart. Zaten bunu millet gerçekleştiriyor. Büyük değişim baş
lamıştır. Çok kısa zamanda, Allah'ın izniyle, kurtulacağız. 

Milletimize, hakiki, hayırlı bütçeler diliyorum. Bu yanlış gidişattan, aziz milletimizin en 
kısa zamanda kurtulmasını, bilmeden, milletimize kan ve gözyaşı akıttıran bu yönetici arka
daşlarımızın da, en kısa zamanda gerçekleri görüp, bizim safımıza katılmasını temenni ede
rek, hepinize saygılar sunuyorum, aziz milletimize saadetler diliyorum. (RP sıralarından ayak
ta alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlar, söz sırası, Soşyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Aydın Gü

ven Gürkan'da. (SHP sıralarından alkışlar) 

• SHP GRUBU ADINA AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri, televizyonlarının başında 1993 bütçesinin görüşülmesini izleyen sevgili yurttaşla
rım; hepinizi Soşyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. 
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Benden önce konuşanlara yanıt vermek âdetim değildir; belkide güzel bir kürsü geleneği 
değildir. Ancak, bazı yanlışlıkları düzeltmemek de, Meclisin ve sayın üyelerin yanlış bilgilen
melerine neden olduğu için, aynı ölçüde yanlıştır. Onun için, Sayın Baykal'ın söylemiş olduk
larının bazı noktalarını düzeltmek ve doğru bilgileri siz sayın Parlamento üyelerine aktarmak 
istiyorum. < • . 

Sayın Baykal diyor ki; "bu enflasyonu niçin düşürmediniz?" Bunu demekle yetinse me
sele yok; ondan öteye bir adım daha atarak devam ediyor ve "Siz ne biçim sosyaldemokratsı-
nız? O ki, bu enflasyonu düşüremediniz, siz sosyaldemokrat falan değilsiniz*' diyor. 

Sayın milletvekilleri, sizlere üç tane rakam okuyorum : 1972 yılında Türkiye'de enflasyon 
oranı yüzde 17'dir. O zamanlarda Sayın Baykal ve Cumhuriyet Halk Partisi hükümet değil... 
1973 yılında Sayın Baykal hükümetin içindedir ve enflasyon oranı yüzde 20.5'tir, 1974 yılında 
da Sayın Baykal hükümettedir, enflasyon oranı yüzde 29,0'dur. 

Yüzde 17'den alınmış olan bir enflasyonu, yüzde 29,9'a çıkartıyorlar ve sonra da "Niye, 
bir yıl içerisinde enflasyonu yeterince düşüremediniz?" şeklinde ve üstelik "Enflasyonu düşü-
remezseniz, sosyaldemokrat sayılamazsınız" diye de suçlamada bulunuyor! 

Mesele bitmiyor sayın milletvekilleri, 1977 yılında enflasyon oranı yüzde 24'tür ve Sayın 
Baykal hükümette değildir... 1978 yılında Sayın Baykal Hükümette iken, enflasyon oranı yüz
de 52,6; 1979 yılında yine Sayın Başkal hükümetteler ve enflasyon oranı yüzde 63.9 oluyor! 

"Düşürmek bu kadar kolaydı. Bir yıl kayboldu. Bir yıl içerisinde bu enflasyonu pekâlâ 
düşürebilirdiniz. Enflasyonu düşürmemekle, Türkiye'nin bir yılını çaldınız" diyorsunuz; ama, 
hükümet sorumluluğunu taşıdığınız dört yıl içerisinde enflasyon, bırakınız düşmeyi, sadece 
artıyor. , 

Bunu, sizinle herhangi bir biçimde bir polemik yapmak için söylemiyorum; bunu, enflas
yonu düşürmenin, yalnızca iyi niyete bağlı olmayan, yalnızca irade pekişikliğine bağlı olma
yan, çok çetrefil, çok zor bir sorun olduğunu ifade etmek için söylüyorum. Üstelik, 1978 yılın
da enflasyon'oranı yüzde 52,6, büyüme hızı da yüzde 1,8'dir. 1979 yılında enflasyon oranı yüz
de 63,9, büyüme hızı da yüzde eksi 0.4'tür. Şimdi, yüzde 5,4 ile enflasyon yükselmedi, aynı 
kaldı diye, bu kadar ağır eleştiri yapmak; üstelik bunu beceremediğimiz ya da yeterince hızla 
beceremediğimiz için sosyaldemokratlığımızı tartışmaya açmak, bence biraz meseleleri kolaya 
almak olur. 

Ayrıca, Sayın Baykal şunu söyledi; "Pekâlâ, enflasyonu yüzde 25'e, yüzde 36'ya düşürdü
ler..." , 

Doğru. Yıl 1980, enflasyon oranı yüzde 107; 1981 yılında enflasyon -doğru, düşüyor- yüz
de 36.8'e düşüyor, 1982 yılında enflasyon -doğru, düşüyor- yüzde 25.2'ye düşüyor! ama, neyle 
düşüyor, bana söyler misiniz? Askerî cunta ve IMF buyruklarıyla düşürülüyor, düşürülmeye 
çalışılıyor. (SHP sıralarından alkışlar) Şimdi, "onların becerdiğini siz de becerin" diyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, tsrail, Arjantin ve Meksika modelleri üzerinde de birkaç söz söyle
mek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, enflasyon üç türlü düşürülebilir, başkaca da düşürülme 
yolları yoktur. Bunlardan bir tanesi, IMF modeli dediğimiz bir modeldir. Yani, daha çok, tale
bin düşürülmesine yönelik, geniş kitlelerin talep arzularını büyük ölçüde baskı altına alan, fa
kirleşmeyle birlikte götürülen bir modeldir. Bunu Türkiye yaşadı, zaman zaman kendisine bu
nu uygulaması önerildi; Türkiye, zaman zaman uydu, zaman zaman karşı çıktı. 
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Bu, IMF modelidir, birinci model budur. Bunu bizim uygulamamız mümkün değildir; çün
kü, bu, kitlelere çok ağır bedeller getiren bir modeldir. Zaten, 1980 yılında da ancak askerî 
otoritenin getirdiği kısıtlamalar ve sınırlamalar içinde uygulanabilmişti. 

Bu modeli bir yana bırakırsak, bir ikinci model ortaya geliyor. Bu, daha çok, enflasyonun 
yüzde 400'lere, 500'Iere, 600'lere tırmandığı ülkelerde uygulanan; yani, Arjantin'de, Meksika'
da, İsrail'de uygulanan bir model. Bu ülkelerde enflasyon, yüzde 400, 500, 600, hatta yüzde 
2 000, 3 000 noktalarına varabiliyor. Bunu tedricen düşürmek, ılımlılık içinde düşürmek, za
mana yayarak düşürmek, ekonomiyi yıkıp, yeniden yapma ihtiyacını duymadan düşürmek müm
kün değildir. Böyle durumlarda uygulanan model, genellikle dondurma modelidir. Yani, kira
ları dondurursunuz, ücretleri dondurursunuz, faizleri dondurursunuz; elinizin altında, fiyat
ları harekete geçirebilecek unsur olarak ne varsa, hepsini bir süre için dondurursunuz; o za
man, enflasyonu, yüzde 25'e de, yüzde 20'ye de, yüzde 10'a da, sıfıra da indirebilirsiniz; ama, 
ne kadar zaman? Bu çok tartışmalıdır. Brezilya'nın, Meksika'nın, Arjantin'in enflasyon öykü
leri, yapay, geçici başarılar ve ardından gelen büyük başarısızlıklar sarmalı içinde yürüyegel-
miştir. Hiçbir zaman, kalıcı, oturmuş bir istikrara kavuşturulamamıştır bu ülkeler. Yendik san
mışlardır; ama, bir bakmışlardır ki, birkaç yıl sonra enflasyon yeniden gemi azıya almış, orta
ya çıkmış... Kaldı ki, bu, dediğim gibi, yüzde 200, 300,400 gibi, artık temelli denetim altından 
çıkmış, hiper enflasyon adını verdiğimiz ve ne pahasına olursa olsun denetlenmesi gereken, 
denetlenemezse tüm ekonomiyi yıkacak bir noktaya varmış enflasyonda uygulanan kontrollü 
bir yıkımdır. Ekonomiyi kontrollü bir biçimde yıkarsınız, yeniden inşa edersiniz. Bunu da ta
biî, Türkiye'nin yüzde 40'lı, 50'li enflasyon oranında uygulamak söz konusu olamayacağı gi
bi, doğru da değildir; ayrıca, bedelleri de son derece ağırdır. 

Geriye kalan üçüncü yöntem, bizim, Sosyaldemekrat Halkçı Parti Programında da zama-r 
nında saptadığımız ve ısrarla.savunduğumuz üzere, enflasyonu tedrici bir biçimde azaltmak
tır; zamana yayarak, büyük yıkımlar yapmadan, kitlelere büyük bedeller ödettirmeden, zor 
yöntemlere başvurmadan, zaman içinde enflasyonu yedirmek, düşürmek ve istikrarı sağlamaktır. 

Koalisyon Protokolünde de, Hükümet Programında da, enflasyonun tedricen yenileceği, 
aşamalı bir biçimde yenileceği öngörülmüştür; hatta, bizim, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin 
programında, açık bir biçimde, "Bizden, enflasyonu düşürmek konusunda iki yıl bir şey bek
lemeyin; iki yıl sonra makul bir seviyeye indiririz" vaadi ve sözü de vardır. 

Bunun, en akılcı yol olduğuna inanıyoruz; çünkü, geriye kalan iki yolun getireceği bedel
ler; son derece ağırdır ve çoğu zaman da uygulanamazdır. 

Şimdi yapılmak istenen budur. Ha, tam başarıya ulaşılmış mıdır? Doğrusunu isterseniz, 
hayır. Ulaşılmış olsaydı, enflasyon, 1991 düzeyinden hiç değilse bir miktar aşağı olurdu. Keşke 
olabilmiş olsaydı, bu, çok önemli bir başarı olurdu; çünkü, hem büyümeyle birlikte, hem üc
retlerin yükselmesiyle birlikte, hem taban fiyatların yükselmesiyle birlikte enflasyonu geri çe
kebilmek, çok üstün bir başarı olurdu ve hepimize çok büyük onurlar getirirdi. Aslında, ucu
na da gelmiştik, beceriyorduk, başarmak üzereydik; ancak, belli bazı tam denetim altına ala
madığımız nedenlerle, enflasyonu istediğimiz düzeye maalesef çekemedik; ama, siyasal irade
mizde bir değişiklik yoktur, siyasal kararlılığımızda bir değişiklik yoktur. 

Kaldı ki, enflasyonun, bence, herkesi ilgilendiren bir tarafı vardır; ama, kuşkusuz, bizi 
en çok ilgilendireni, kitlelerin bundan ne ölçüde zarar gördükleridir. Bütün istatistikler orta
dadır, herkes okuyabilir ve görebilir -ki, bunlar güvenilir rakamlardır- gerçekten, memur 

• • • ' . » . • • i 
• ı . . • • • . 

— 72 — 



T.B.M.M. B : 3 8 10.12.1992 0 : 2 

maaşları; gerçekten, işçi ücretleri; gerçekten, köylü gelirleri enflasyon karşısında ezdirilmemiş, 
ılımlı bir iyileşme sağlanmıştır. Bu iyileşme, elbette, geçmiş yılların gelir bölüşümünde yaptığı 
büyük yıkımlar yanında çok mütevazı, çok küçük iyileştirmelerdir; ama, en azından, işçi, me
mur, çiftçi ve köylü, geçmiş on yılda olduğu gibi, büyük gelir kayıplarını sineye çekmek zorun
da kalmamış, bu yılı çok küçük bir iyileştirmeyle, hak ettiğinden çok daha az olan; aslında, 
çok daha fazlasını önümüzdeki yıllarda vermek yükümlülüğünü ahlaken taşıdığımız bu insan
lar, hiç değilse, gelecekle ilgili umutlarını yitirmemişlerdir. 

ALİ ER (tçel) — Biz ayda yaşıyoruz öyleyse! Bizim köyde öyle bir şey yok; senin seçim. 
bölgendekiler de perişan oldular... 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, müdahale etmeyin. 
Sayın Gürkan, devam ediniz. 

, AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Enflasyon hakkında yanıt niteliğinde söyleye
ceklerim bundan ibaret. Yalnız, yanıt vermekten ziyade, sizleri, Meclisi doğru bilgilendirme 
açısından iki noktaya daha temas etmek istiyorum : 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti, vergi kaçakçılarının vergilerini ödememesine yardımcı ol
mak gibi.bir ahlaksızlığın içinde hiçbir zaman olmamıştır ve olamaz da. Yapılan da, vergi ka
çakçılarını affetmek değildir. Yapılan şey gayet basittir; yıllardır sürüncemede kalan ve birtür-
lü tahsil edilemeyen ve muhtemelen de tahsil edilebilme şansı tamamen yitirilmiş bulunan bazı 
vergi alacaklarım, hiç değilse tahsil edebilmek, hiç değilse aslî sahibi olan halkın, devletin büt
çesine intikal ettirebilmek için; borcunu ödemekten çeşitli nedenlerle kaçınmış olan ve devletin 
de yakalamakta acze düştüğü bu insanlara "gel bunları öde" demişizdir ye ödemişlerdir. Sayın 
Maliye Bakanının verdiği bilgiler doğrultusunda ifade ediyorum ki, buradan 9,5 trilyon Türk 
Lirası gibi, küçümsenemez bir ek vergi geliri gelmiştir ve bu 9,5 trilyonla, belki, Sayın Koksal 
Toptan, hepimizin onur duyduğu 21 tane yeni üniversitenin teçhizatını, donanımını ve binasını 
sağlayabilme şansına sahip olmuştur. (SHP ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

; Yüce Meclisi bilgilendirmek açısından bir küçük yanıt daha vermek istiyorum : 

Değerli arkadaşlarım, en az geçim indirimi, asgarî ücret düzeyine çıkarılmıştın Bu konu
da Hükümete yetki verilmiş, Hükümet de bu yetkisini kullanmaktadır ve kullanacaktır. Dola-

, yısıyla, asgarî ücretin vergi dışı bırakılması gibi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak yıllardır 
savunduğumuz, bir anlamda, rüyasını gördüğümüz amaca da çok büyük ölçüde yaklaşmış olu
yoruz.. Zannediyorum, alınan yetki doğrultusunda -geçen gün Sayın Başbakan da ifade etmişti-
asgarî ücretin vergi dışı bırakılması gerçekleşmiş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, "Çok zenginlerin aldığı menkul değerlerden, tahvillerden, hisse se
netlerinden, faizlerden vesaireden vergi almıyorsunuz; ama, gidiyor, memurun yakasına 
yapışıyorsunuz" deniliyor sanki 70'li yıllarda böyle değilmişçesine. Gerçekten, geçtiğimiz yıl
larda, bu menkul değerlerin vergilendirilmesi konusunda bazı noksanlıklar olmuştu; ama, çı
kardığımız bir yasayla -değerli arkadaşlarım herhalde atlamış olacaklar- bu tür gelirler ve de
ğerler en az yüzde 23 oranında vergilendirilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin, vergi reformu konusunda en çok 
ısrar ettiği nojctalardan biri, özellikle Kurumlar Vergisinde, aşınlaşmış ve neredeyse verginin 
özünü yitirir hale gelmiş, getirilmiş muafiyet ve istisnaların gözden geçirilmesiydi. Geçtiğimiz 
yıllarda'çokça söylendi. Kurumlar Vergisi, teorik olarak yüzde 46 düzeyinde kalıyordu; ama, 
çeşitli istisna ve muaflıklar ve çeşitli menkul değerlere tanınmış ayrıcalıklardan yararlanarak 
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gerçekten o trilyonluk kurumları işleten mükellefler yüzde 8 gibi, yüzde 10 gibi, yüzde 11 gibi 
vergi ödemek suretiyle meseleyi kapatıyorlardı. Onun için biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
olarak bu haksızlığı hep eleştirdik ve mutlaka istisna ve muafiyetlerin gözden geçirilmesini is
tedik ve bugün bunu başardık. Geçmiş yıllarda gazetelerde okuduğumuz gibi, gerçekten, rad
yo ve televizyona verdiği reklam paralarından çok daha azını, yüzde 6, yüzde 7, yüzde 8 dola
yında Kurumlar Vergisi ödeyebilme imtiyazını elde etmiş birtakım kurumların, artık bugün bu 
imtiyazları yoktur. Bunlar, muafiyet ve istisnalar, kendilerini ne gösterirse göstersin, en az yüz
de 23'Iük vergilerini tıkır tıkır ödeyeceklerdir. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Genelge yayınlanmadı. 
ALGAN HACALOĞLÜ (İstanbul) — Getirin de oy verelim. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Kurumlar Vergisinde bir taban oluşturulmuş

tur, bu taban yüzde 23'tür ve küçümsenemez de bir rakamdır. 
Ayrıca, Meclise sevk edilecek önümüzdeki vergi düzenlemeleri içindeki muafiyet ve istis

nalar yeniden gözden geçirilerek, muafiyet ve istisnaların vergi düzenimizden arındırılması iş
lemine devam edilecektir. Bütün bunlarla amacımız, gerçekten çok düşük olduğu açık olan 
vergi yükünü, özellikle varlıklı insanlara taşıtabilecek bir biçim ve yöntemle artırmaktır. 

Pek çok insan, pek çok haklı nedenlerle, geçmiş yıllarda da, vergi yükünün Türkiye'de 
düşük olduğunu ifade ettiler. Biz de, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak her zaman bunu söy-
leyegeldik. Şimdi, bu yıl, 1992 yılında, vergi yükü yüzde 1 dolaylarında -ama, gene de 
küçümsenemez- artırılabilmiştir; 1993 yılında da artmaya devam edecektir. Umuyor ve diliyo
rum ki, bugün yüzde 18, yüzde 19 düzeylerinde olan bu vergi yükü, daha çok, varlıklı insan
lardan, kurumlardan, kuruluşlardan, firmalardan almak suretiyle yüzde 25, yüzde 26 düzeyle
rine yükseltilebilir de, Türkiye bütçesi, gerçekten, bu borç yükünü taşımaktan hiç değilse göre
li olarak kendini kurtarabilme şansını elde eder. Eğer yapılan vergi düzenlemeleri başarılı olur
sa ve vergi yükü gerçekten birkaç puan artırılabilirse, zannediyorum, önümüzdeki yıllarda bu 
sürece devam edilerek, vergi yükünü, gelişmiş Avrupa ülkelerindeki mükelleflerin taşıdığı dü
zeye yükseltme imkânı doğacaktır." 

Değerli arkadaşlarım, enflasyon neden düşürülemedi? Tabiî, pek çok şey söylenebilir. Ma
zeret olarak da söylemiyor ve tekrar altını çizerek ifade ediyorum ki, enflasyon, küçük de olsa 
düşürülebilmiş olsaydı, bu Hükümetin birinci yılında, çok zor koşullarda gösterdiği perfor
mans, gerçekten çok daha fazla takdire değer bir performans olurdu. 1991 yılı, seçim yılı oldu
ğu için, o seçim yılının getirdiği pek çok özel koşul, kendini 1992 yılında belli etmiştir, örne
ğin, çok*doğal olarak, seçime gidildiği için çeşitli ürünlerin zamları sürekli olarak ertelenmiş 
ve bu zamlar 1992 yılına intikal etmiştir. 

Bunun dışında şunu da ifade etmek isterim ki, enflasyon oranının bütçe açıkları kanalıyla 
düşürülmesi konusunda en önemli unsur, faiz oranlarının düşürülmesidir; ancak, faiz oranla
rının düşürülmesinde, sanıyorum, Hükümet sorumlularının önemli bir sıkıntısı oldu ve faiz 
oranları düşürülemedi. Düşürülebilmiş olsaydı, sanıyorum, Hazinenin açığı, kamu kesiminin 
borçlanma gereği daha düşük olacak ve enflasyon oranı da buna koşut olarak daha düşük ola
caktı. Ancak, zannediyorum, uzun bir süredir Türkiye'de olan ve halen de akışı çok yüksek 
dozlarda bulunan döviz tevdiat hesaplarının, bu yüksek faiz nedeniyle gelmiş olmaları Türki
ye'ye ve aniden faizlerin düşürülmesi halinde, bu döviz tevdiat hesaplarının kaçması ihtimali 
ve buradan, küçümsenemez ölçüde bir döviz sıkıntısının doğabileceği endişesi, faiz oranları
nın indirilmesi yolundaki gayretleri önemli ölçüde engelleyici bir faktör olmuştur diye düşü
nüyorum. 

* 
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Kuşkusuz, bunun dışında, çok özel nedenler de sayılabilir; ama, Sayın özal Başbakanken 
bunu çok yaptığı için söylemek istemiyorum "İşte, Erzincan yıkıldı, orayı yaptık, ondan enf
lasyon yükseldi" demiyorum; ancak böyle çok özel koşulların da, enflasyonu istediğimiz dü
zeye çekememekte küçümsenemez bir rol oynadığını ifade ederek geçmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, değerli arkadaşlarım; bu bütçeye doğru yaklaşmak lazım. Bu bütçe, 
ne müthiş bir atılım bütçesidir, ne de yeryüzündeki bütün sömüren unsurlara Türkiye'yi peş
keş çeken bir sömürü bütçesidir. Bu bütçe, "Bana zaman tanıyın, bana süre verin; kendimi 
derleyip toparlamak ihtiyacındayım, yeni birtakım düzenlemelere, yeni birtakım kurumlara ih
tiyacım var" diyen bir bütçedir. 

ALİ ER (İçel) — Kaç yüz gün?! 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Yüz günle ilgili olarak da şunu söyleyeyim : 

Buraya gelmeden önce Koalisyon Protokolüne baktım, bizim kendi parti programımıza bak
tım, ayrıca birçok demeçleri inceledim; hiçbir yerde, enflasyonun -yazılı olarak ya da bağlayıcı 
bir biçimde- 500 günün sonunda belli bir noktaya indirileceğine dair bir ibareye raslamadım. 
-benim izlediklerimde- Koalisyon Protokolünde görmedim, bizim parti programımızda gör
medim ve rastlamadım. Bu "yüzde 10'lara inecekti" sözünün nereden kaynaklandığını da, doğ
rusunu isterseniz, bilemiyorum. 

ALt ER (İçel) — O zaman Türkiye'de yoktun sen : 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Ayrıca, yüzde 10'a indirmek gibi bir hülya bize 

söylenilmiş olsaydı, bu hülyanın gerçekçi olmadığını söyleyerek, sürenin uzatılmasını biz ken
dimiz talep ederdik. 

M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — Siz takip etmediniz bazı şeyleri. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Söyleyin öğreneyim; kim söylediyse, ne zaman 

söylendiyse. 
ALI ER (tçel) — Sayın Demirel söyledi, siz söylemediniz. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sayın Demirel söyler, söyleyip söylemediğini... 
Sayın milletvekilleri, bu bütçenin birtakım olumsuzlukları ve birtakım olumlulukları var

dır. Bütün olumluluklarını ve bütün olumsuzluklarını tek tek saymak istemiyorum; ama, ka
mu kesimi borç gereğinin 1992'de yüzde 12'ye düşürülmüş olması ve 1993'te yüzde 9'a düşürü
lebilirce şansının doğmuş olmasını, çok küçümsenmez bir başarı sayıyorum. Tekrar altını çize
rek ifade edeyim ki, bence, -biraz sonra değineceğim- bir yanlış optikten bakıyoruz enflasyo
na. Enflasyonu, yalnızca ve yalnızca kamu kesimi borçlanma gereği ve Hazine açıklarıyla açık
lamaya çalışmak, enflasyonun karmaşıklığını anlamamak anlamına gelmektedir. Bence, enf
lasyon, bütün bunlar düzeltilse dahi, eğer başka nedenler varlığını sürdürüyorsa -ki onlara 
değineceğim- Türkiye'nin gündeminde "kalmaya devam edecekti. Amacımız, bütçe açığı ve ka
mu kesimi borçlanma gereğinin küçültülmesi, mümkünse yok edilmesi yanında, enflasyonist 
olabilecek diğer etkenleri, özellikle kurumsal çerçevedeki etkinlikleri, Türkiye ekonomisinin 
genel işleyişindeki etkinlikleri de, ortadan kaldırmak zorundayız. Yoksa, bütçe açığını kapat-
sak da, kamu kesimi borçlanma gereğini çok azaltsak da, bence, enflasyon yine sürebilir. Nite
kim, geçmiş yıllarda bütçe açığının olmadığı, çok düşük olduğu kamu kesimi borçlanma gere
ğinin çok az olduğu yıllarda da enflasyon pekâlâ olagelmiştir. 

Bunu, şunun için söylüyorum. Enflasyon sorununu eğer istediğimiz rahatlıkta aşamıyor-
sak ve basit önlemlerle ortadan kaldıramıyorsak, aslında, hem Türkiye ekonomisine hem Türk
iye'ye hem toplumumuzun dokusuna hem devletimizin işleyişine hem ekonomimizin yönetim 
biçimine bir bütüncüllük içinde bakmamız gerektiğini,vurgulamak için söylüyorum. 
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Sayın milletvekilleri, 1992 bütçesi uygulaması sonucunda, uzunca bir süredir sürekli bir 
biçimde artan iç borç stokunun gayri safi millî hâsılaya oranı dondurulmuştur, sabitleştirilmiş
tir, artması ve1 artışı önlenmiştir. Bence, bü da, gelecek için önemli bir olumluluktur. 

Fonların bütçeye alınmasını, Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim ve bilgilenme ola
nakları açısından olumlu karşılıyoruz. 

Vergi gelirleri, hem ilk dokuz ayda, kesinleşen rakamlara göre, hem de oniki aylık dönem
de yüzde 73-74 dolaylarında bir artış göstererek, enflasyonun üzerinde bir artış sağlamış ola
cak ve vergi gelirleri reel olarak da artmış olacaktır. . 

Eğitim ve sağlığa bütçeden daha fazla pay ayrılmış olmasını doğru buluyoruz ama, bu 
ayrılan payı da çok yetersiz kabul ediyoruz. Sanıyorum ki, eğitim ve sağlığın, gerek organizas
yonu bakımından, gerek "niteliği bakımından, gerek örgütlenmesi, gerek kurumlaşması bakı
mından, yeniden, çok ciddî bir biçimde projelendirilmesi ve ona göre bütçeden kaynak tahsis 
edilmesi gereklidir. Bence, Türkiye'nin eğitim ve sağlık sorununu, Hazine ödeneklerini artır
mak suretiyle tek başına çözebilme şansımız ve çağdaş toplumların eğitim vesağlık standartla
rına yaklaştırmamız mümkün olamayacaktır. 

özellikle eğitim konusunda, gerçekten, hem kaynak tasarrufu sağlayan, hem etkin eğitim 
veren, hem de nitelikli eğitim veren özel bir projeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çün
kü, eğitim, dün de çok önemliydi, kuşkusuz, bugün de çok önemli; ama, yarın, bence, yaşam
sal bir öneme sahip olacaktır. Bundan böyle, iyi eğitmediğimiz, çok iyi eğitmediğimiz , farklı/ 
bir biçimde eğitmediğimiz, birtakım üstün niteliklerle donatamadığımız insanımız, toplumda 
yalnızca bir et yığını muamelesi görecektir. 

Eğer bugünden önlemlerimizi alıp-, üstün nitelikli insanlar, farklıllâşmış insanlar yetiştir
mek gayreti içinde olmazsak, eğitimimizi, bu alışageldiğimiz sistemin dışında toplumun, çağın 
ve teknolojinin getirdiği yeni gereksinimlere yanıt verecek bir biçimde yeniden düşünmezsek, 
zannediyorum, biraz daha fazla bilgili; ama, özü itibariyle yine de işgücü sayılamayacak et 
yığınları üretmek gibi bir yanlışlığın içine düşebiliriz diye korkuyorum. 

1992 yılı bütçesi, ANAP hükümetleri bütçelerinin aksine, samimî bir bütçe olmuştur. Baş
langıç ödenekleriyle yıl sonu ödenekleri birbirini tutmuştur ve ek bütçe istenmemiştir. ANAP 
hükümetleri döneminde ek bütçe çıkarmak bir gelenek haline gelmişti ve başlangıç ödenekle
riyle yıl sonu ödeneklerinin hemen hemen hiçbir irtibatı kalmamıştı. 

Bu, bence, devletin kendi sorumluluğuna, devletin kendi ciddiyetine bakış açısının olum
lu olarak değişmesi yönünde çok iyi bir adımdır. -

Bütçe açığının, gayri safî millî hâsıla içindeki oranı büyütülmeden; yani, oransal olarak 
aynı kaldığı halde, bütçede devlet harcamaları payının yüzde 29,3'e çıkmış olmasını çok sevin
dirici ve çok önemli bir adım sayıyorum. 

Tekrar altını çizerek söylüyorum, bütçe açığının oransal olarak büyümemesine rağmen büt
çenin kendisinin büyümüş olmasını, harcamalarının yüzde 29,3 dolaylarına ulaşmış olmasını, 
çok önemli bir adım sayıyorum; çünkü, bu, geçmişteki ANAP hükümetleriyle bugünkü Hü
kümetin görevlerine bakış açısı ve anlayışları yönünden iki farklı görüşü yansıtmaktadır. 

özellikle 1983, 1984 ve 1985 yıllarında, Anavatan Partisi, var gücüyle, bütçeyi küçültme
ye, bütçe harcamalarını küçültmeye, yüzde ll'e, yüzde 12'ye, yüzde 13'e sıkıştırmaya çalışıyor
du; ama, bunu hiçbir zaman başaramadı. Gayri safî millî hâsılanın sadece yüzde ll'i, 12'si, 
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13'ü düzeyinde harcama yapan bir bütçeye, Türkiye'yi ve Türkiye ihtiyaçlarını sığıdıramazsı-
nız; ama, ideolojik bir hırsla ve ideolojik bir yaklaşımla, devleti küçültmek ve en önemlisi, 
devleti tüm sosyal işlevlerinden kopartıp almak amacıyla bu, çok büyük bir hırsla denendi; 
fakat başarılamadı; çünkü, Türkiye sığmadı ve demokrasi mekanizmaları doğru yolu gösterdi
ler. Onlar da zaman içerisinde artırdılar; ama, gayri safî millî hâsıla içinde bugün ulaştığımız 
yüzde 29,3'Iük harcama oranı, eğer üstümüzde çok yüksek bir faiz yükü olmamış olsaydı, ger
çekte büyük bir orandır ve ileride, bu faiz yükünün azaltılması imkânr doğduğunda, belki ger
çekten bir sosyal devleti inşa açısından küçümsenemez bir şans verecektir. 

Yüzde 12'lerle, yüzde 13'Ierle bir sosyal devleti inşa etmek mümkün değildir; ama, gayri 
safî millî hâsılanın 1/3'üne yakınını devlet harcarsa, harcama yetkisini ve imkânını elde eder
se, bunun içine, Türkiye'nin çok ihtiyaç duyduğu sosyal devleti sıkıştırmak mümkündür. Bu 
noktada, Anavatan Partisiyle; artık, bilmiyorum, hangi Anavatan Partisiyle diyeyim... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Ne demek oluyor bu?.. Çok ayıp, size yakışmıyor! 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Hayır, kötü niyetle demedim. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Bakın, görüyorsunuz, Anavatan Partisi burada. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Peki, affedersiniz; o zaman, "Anavatan Partisi" 

değil de "Sayın özal" diyeyim; halen daha, sosyal devlete şiddetle karşı çıkıyor ve modern 
devletin, sosyal bir devlet olmadığını ifade ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, devletin küçülmesi işleviyle birlikte; yani, özellikle, devletin, eko
nomiden elini çekmesi, devletin, yurttaşın, bireyin kendisine ait özel işlerinden elini çekmesi, 
bu anlamda da küçülmesiyle birlikte, ekonomiden, işletmecilikten ayrılmasıyla birlikte, çağ
daş Batı Avrupa toplumlarında, en liberal çağdaş toplumlarda dahi, bütçe harcamaları, önle
nemez bir biçimde artış göstermektedir, çünkü, gelişmeyle birlikte, insanların, bir toplum için
de yaşamaktan doğan en doğal haklarını dile getirmeleri nedeniyle, devlet, kaçınılmaz bir bi
çimde sosyalleşmektedir. 

Zaman zaman, eğitime ya da öğretime, imkânları dahilinde bazı insanların para veriyor 
olması, bu sosyalleşme niteliğini bozmamaktadır, çünkü, sosyalleşmenin temel amacı, her şe
yin bedava olması değil, her ihtiyacın -paralı olsun veya olmasın, gerçekten toplumca karşılan
masında zorunluluk sayılıyorsa- karşılanması gereğidir. İnsanlar, bir toplum içinde yaşıyorlar
sa, güven sahibi olmak hakkına da, yani korkusuz yaşamak, gelecekten koYkmamak, hastalık
tan korkmamak, okuyamamaktan korkmamak, kazadan korkmamak hakkına da sahiptirler. 
Bu, bireyle toplum arasında yazılı olmayan bir akittir. Toplum, bireyden yararlandığı gibi, onun 
yeteneklerinden, onun üretiminden yararlandığı ve pay aldığı gibi; onun, en temel ihtiyaçların
dan biri olan yaşam korkusunu silmek, ona asgarî güvenceler sağlamak yükümlülüğünü de 
üstlenmek zorundadır. En liberal geçinen Batı Avrupa toplumlarında dahi, bu nedenle, kamu 
harcamaları sürekli bir biçimde artmakta ve bundan yirmi ya da otuz yıl önce bireyles ihtiyaç 
gibi düşünülebilecek pek çok şey, artık, bir anlamda, herkesin hak sahibi sayılabileceği bir top
lumsallığa kavuşmakta ve güvence kapsamı içine alınmaktadır. Onun için, belli odaklara daha 
fazla kaynak ayırabilmek için, "Sosyal devlet kalkmıştır, ölmüştür. Devlet dediğiniz, yüzde 10-12 
ile geçinir, bu kadar harcama yapar" anlayışı, hiç gerçekçi değil, hiç çağdaş değil; ayrıca, hiç 
de gerçekleştirilebilir değildir, (SHP sıralarından alkışlar) Onun için, bütçedeki bu artışı, gele
cek artışların bir başlangıcı sayıyor ve selamlıyorum. 
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Konsolide bütçe vergi yükünün biraz yükseldiğini görüyoruz, örneğin, 1990 yılında vergi 
yükü yüzde 11,4 iken -yalnızca konsolide bütçeye akan vergi yükünü söylüyorum-1992 yılında 
yüzde 13,5'e çıkmıştır ve 1993 yılında da yüzde 14,2'ye çıkacaktır. Bu, Türkiye'deki, daha çok 
vergi alabilme haklı talebine uyarak, Hükümetin, ekonomiyi de fazla sarsmadan, yatırımları 
ürkütmeden, ihtiyaç duyulan finansman kaynaklarına saldırgan bir tavırla yaklaşmadan, ver
gi yükünü zaman içinde artırmak hedefini göstermektedir. 

Değerli arkadaşlarım, memur ve işçi kadroları, zaman zaman söylendiği, iddia edildiği 
ve yayıldığı gibi, asla ölçüsüz bir biçimde artmamıştır, Anavatan Partisinin iktidar dönemle
rinde artırmış olduğundan çok daha az ölçüde yeni memur ve işçe kadrosu kullanılmıştır. Bu
nu da bir olumluluk sayıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu bütçe bu kadar kalsa mükümmel bir bütçe diyebilirsiniz... Onun 
için, olumsuzlukları üzerine de birkaç şey söylemek istiyorum. Bunu başka konuşmacılar da 
söylediler; birlikte itiraf etmek zorundayız, Hükümeti taşıyan bir grup olarak, gerçekten, bu 
bütçe, bir yatırım bütçesi değildir. Bu bütçe yatırım bütçesi de olamazdı; şu nedenle olamazdı 
: Eğer bütçe açığını kapatmak istiyorsanız, kamu kesimi finansman ihtiyacını küçültmek isti
yorsanız, bir yerlerden mutlaka geçici bir kesintiyi yapmanız gerekliydi. 

Faiz yükleri ellenemeyecek bir durumdadır. , 
Memur maaşları, bizim sosyal yükümlülüğümüz nedeniyle, verdiğimiz vaat nedeniyle el

lenemeyecek bir büyüklüğe ve artaşı kavuşmak zorunda. 

Personel giderlerini elleyemiyorsunuz, cari giderleri elleyemiyorsunuz, faiz giderlerini el
leyemiyorsunuz... tç ve dış borç yapılmış, yığılmış; faizi, kapısına gelmiş; neyin pazarlığını ya
pacaksınız?.. 

Belki biraz faiz oranlarını düşürebilme şansı olsaydı, oradan bir miktar hareket alam elde 
ederdiniz; ama o da, biraz önce açıklamaya çalıştığım nedenlerle, geçtiğimiz yıl içinde söz ko
nusu olmayınca, yapabileceğiniz tek şey, kamu kesimi Hazine açıklarını küçültme sürecine de
vam edebilmek için, yatırımlardan -bu yıla mahsus olmak üzere- kısmî bir fedakârlık göster
mektir. 

Yalnız, burada, mahallî idare yatırımlarında, olağan kesintilerin ötesinde, çok büyük bir 
daralmanın yaratılmış olmasını, doğrusunu isterseniz, selamlayamıyorum. Mahalliî idaredeki 
unsurların büyük bir çoğunluğunun Partimize mensup olması nedeniyle değil, asla o nedenle 
değil; ama kentlerin yaşanmazlığını gördükçe, kentlerin ihtiyacını gördükçe, mahallî idare ya
tırımlarında bu nispî daralma keşke olmamış olsaydı demek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, genel ekonomik durumdan da birkaç şey söyleyip, başka bir nokta
ya geçmek istiyorum. Gerçekten, genel ekonomide birtakım olumluluklar söylenebilir. Nega
tiften aldığınız bir büyüme hızını yüzde 5,4'e çıkarmış olmak, küçümsenemez bir başarıdır; 
eğer, 1993 ve 1994 yılında da bu büyüme artarak sürdürülebilirce. Ama, biz geçmiş yıllarda 
çok yaşadık; büyümedeki istikrarsızlık da çok önemli bir sorun olmakta ve büyüme, istikrarlı 
bir biçimde sürdürülememektedir. Onun için, 1993 bütçesinde öngörülen yüzde 5'li.k büyüme
nin gerçekten gerçekleştirilmesinin önemsenmesini istiyorum ve ayrıca, yüzde 5'in altına düşe
cek her büyüme oranının, her büyümenin, Türkiye'ye çok büyük sorunlar getireceğini de ha
tırlatmak istiyorum. 

İhracatın ithalattan daha hızlı akması, sevinilecek bir durumdur. 
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Reel ücretlerin, maaşlarını ve taban fiyatlarının ılımlı bir biçimde artmış olması sevinile
cek bir durumdur. 

Turizm gelirlerinin yüzde 50 oranında yükselmiş olması çok sevinilecek bir durumdur. 
Yabancı sermaye girişlerinin hızlanıyor olması çok sevinilecek bir durumdur; yalnız, bu

rada bir noktaya da dikkati çekmek isterim: Yabancı sermaye, daha çok, doğrudan yatırımlar 
yerine, spekülatif portföy yatırımlarına yönelmekte veya Türkiye'deki olağanüstü cazip yük
sek faizlerden yararlanabilmek için Türkiye'ye gelmektedir. Bunlar, kalıcı değildir; bunlar, eko
nominin istikrarını tehdit edici unsurlardır. Onun için, özellikle bu tür yabancı sermaye akışla
rının, istikrar açısından son derece tehlikeli ve kontrol altına alınması gerekli unsurlar olduğu
nu ifade etmek istiyorum. 

Bu yıl döviz tevdiat hesaplarındaki olağanüstü artışın; döviz rezervlerimizin artırılması, 
cari ödemeler dengemizin sağlanması açısından sağladığı yararı görmekle birlikte, bu artışı çok 
hayırlı bir gelişme saymadığımı ve gelecekte çıkarabileceği sorunlardan çekindiğimi ifade et
mek istiyorum. 

İşsizlikte çok hafif, söyemeye dahi değmeyecek ölçüde bir azalma olmuştur; ama, işsizlik 
sorunu, halen daha, bütün boyutuyla bu Hükümetin ve bu Meclisin önündedir. 

Kuşkusuz, bu bütçenin en olumsuz tarafı, genel ekonominin en olumsuz yanı, enflasyonu 
istediğimiz gibi önleyememiş olmamızdır. 

Ayrıca, ekonomideki genel yatırım azlığının da, gerçekten bu yılla sınırlı kalırsa, çekilebi
lir, taşınılabilir bir gereklilik olduğunu kabul ediyorum; ama, bu yatırım azlığının önümüzdeki 
yıllarda da sürmesi halinde, bunun, Türkiye'nin, bence en temel sorunu olan büyüme sorunu
nun, en temel sorunu olan kalkınma sorununun ertelenmesi anlamına geleceğini düşünüyor 
ve bunu içime sindiremediğimi ifade etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, değerli arkadaşlarım; enflasyon üzerinde çok konuştuk; ama bence, 
Türkiye'nin en büyük sorunu enflasyon değildir. Çünkü, enflasyon -tabiî, zararları olmamalı
dır; enflasyon sineye çekilmelidir demek istemiyorum- zararları göreli olarak gedirelebilecek 
olan bir olgudur ve enflasyonu önleyebilirsiniz. 

Değerli arkadaşlarım, bence Türkiye'nin en büyük sorunu, büyüme yetmezliği sorunu
dur. Bu sorunun üzerinde -izin verirseniz- çok önemle durmak ve Yüce Meclisimizin ve Sayın 
Hükümetimizin dikketlerini bu noktaya çekmek istiyorum. Enflasyon sorununu önemsemek 
durumundayız; ama, bence ondan çok daha önemli ve çok daha yapısallaşmış bir başka so
run, çok uzun bir süredir Türkiye'nin büyüme hızının bir yetmezlik içine düşmüş olmasıdır. 

Sayın milletvekilleri; 1963-1977 yılları arasında, Türkiye'de kalkınma hızı yüzde 6,5'tu. 
Nüfus artışını düşerseniz, Türkiye, her yıl, kişi başına yüzde 4,1 oranında gelişiyordu. 1963-1977 
arasındaki bu onbeş yıllık periyot onbeş yıllık ekonomi, kişi başına yüzde 4,1 refah artışı, üre
tim artışı, tüketim artışı sağlamıştı. 

Sonra, 1978-1992 periyodunu alırsak, büyüme hızının yüzde 4,1'e düştüğünü; kişi başına 
büyüme oranının yüzde 1,7'ye düştüğünü görüyoruz. Yani, 1963-1977 arasında, her kişiye, her 
yıl yüzde 4 oranında daha fazla tüketme imkânını sağlayan bir ekonomiden, bugün, 1978-1992 
yılları arasında, "her kişiye ancak yüzde 1,7 oranında bir tüketim ve refah artışı sağlayabilecek 
kadar gelişen bir ekonomiye gelmiş bulunuyoruz, özellike, son onbeş yılda, büyüme oranla
rındaki hem alçaklık, hem düşüklük hem de bunun istikrarsızlığı, Türkiye'yi, büyüme hızı ba
kımından çok kritik bir noktaya getirmiştir. Türkiye kişi başına yüzde 1,7 ile büyürken, 
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birçok Avrupa ülkesi yüzde 2,5-3'le büyümektedir. Eğer, biz bu düşük büyüme hızını gidere-
mezsek, gelişmiş Avrupa ülkelerine görünebilir bir gelecekte yetişme şansımız, hemen hemen 
hiç kalmayacaktır. Eğer gerçekten Avrupa ülkelerine, onların refah düzeyine, üretim ve tüke
tim düzeyine -diyelim ki kırk yılda, diyelim ki elli yılda- erişmek istiyorsak, yüzde 4'lük bir 
büyüme hızı yerine, sürekli yüzde 7'lik ve 8'lik bir büyüme hızını sağlama zorunluluğumuz vardır. 

Diliyor ve umuyorum ki, 1992 yılındaki kısmî enflasyon başarısızlığından sonra, 1993 yı
lı, gerçekten bir istikrar yılı olur ve 1994'ten itibaren, Türkiye, her yıl, kendisini yüzde 7, yüzde 
8 düzeyinde, oranında büyüten bir ekonomiye varır, varabilir. 

Değerli arkadaşlarım, enflasyonu yenemiyoruz... Büyüme hızı -matematiksel olarak söy
lüyorum ve Yüce Meclisin gerçekten önemsemesini arzu ediyorum- bu, yüzde 4'ler, yüzde 5'ler 
düzeyinde kalırsa, bir süre sonra Avrupaya yetişmek, teorik olarak da mümkün olmayacaktır. 
Onun için, büyüme hızının kronikleşmiş bir kalkınma problemimiz olduğunu, kronikleşmiş 
bir enflasyon problemimiz olduğunu, millî gelir bölüşümünün düzenli bir biçimde iyileşmek 
yerine, yıprandığını, coğrafî dengesizliklerin ekonomide giderek arttığını ve giderilemediğini 
rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Değerli arkadaşlarım, bundan yirmi yıl önce, Güneydoğu Anadolu ile istanbul arasındaki 
çeşitli sosyoekonomik farklar bu ölçüde uçurumsal değildi; birbirlerine çok daha yakınlardı. 
Şimdi, Güneydoğu Anadolu ve ülkenin başka yöreleriyle zengin bölgeler arasındaki sosyoeko
nomik gelişmişlik farkı, bir uçurum haline gelmiştir. - - • . . , 

O halde, bunlar oluşturduğumuz kurumların, ekonomideki işleyiş yöntemimizin, biçimi
mizin, bizim bazı sorunlarımızı çözmemize yetmediğini göstermektedir. Sürekli istikrarsızlık 
yaşıyoruz; işsizlik kronikleşmiştir ve altını çizerek söylemek istiyorum ki, eğer, gerçekten, sü
rekli yüzde 7, yüzde 8'lik bir büyüme hızına Türkiye kavuşmazsa, var olan bu işsiz stokunu, 
görünebilir bir gelecekte eritme şansımız da yoktur ve bu, yıllardan beri de sürmektedir. 

Bunun yanında, büyük bir kent sorumuzun olduğunu ve bunu çözemediğimizi ifade et
mek istiyorum. Tarih varlıklarımızı, kültür varlıklarımızı mavheden bir yaşayış biçimi içinde 
olduğumuzu ifade ediyorum. O sanayinin gerektirdiği ölçüde^ o ölçünün çok ötesinde çevreyi 
yok ettiğimizi, kentin doğal çevresini, kırın doğal çevresini, denizin doğal çevresini ciddî bir 
biçimde, sürekli bir biçimde tahrip ettiğimizi söylüyorum. (. 

Bütün bunları niçin söylüyorum, biliyor musunuz?.. Bütün bunları, bir enflasyon soru
nuna boğulup kalmamız için söylüyorum. Diyorum ki, biz, artık, Türkiye'de, kendi işleyiş bi
çimimizi, kendi kurumlarımızı, kendi değer yargılarımızı, kendi yaklaşım biçimlerimizi çok ciddî 
bir biçimde gözden geçirmek zorundayız. 

Her şeyi -bugün olduğu gibi- aynen sürdürürsek, aynı kurumları muhafaza edersek, aynı 
yaklaşım biçimlerini muhafaza edersek, aynı örgütlenme biçimiyle gidersek, Türkiye, bu say
dığım çok önemli sorunların girdabında boğulup kalabilir. 

"Türkiye'nin boğulacağı çok söylenmiştir; ama boğulmuyor" deniliyor... Hayır, boğulu-. 
yor. Bundan yirmibeş otuz yıl önce, gelişmiş bir Avrupa ülkesiyle Türkiye'nin arasındaki fark 
belki 2-3 bin dolarken, bugün 17-18 bin dolara çıkmıştır ve yarın 40 bin dolara çıkacaktır, öbür 
gün ulaşılamayacak bir noktaya varacaktır. Onun için, boğulmamak, ölmemek, sadece nefes 
almaktan ibaret değildir; başkalarının ulaşabildiği yerlere ulaşabilmeyi de gerektirir. 

Onun için, diyorum ki, devlet örgütlenme biçimimizden başlayarak, ekonomiyi yönetim 
biçimimizi gözden geçirerek -bu kadar savruk bir ekonomi yönetimiyle bir şey yapılabileceğine 
inanmıyorum ben- kaynak... (ANAP, RP ve CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar(!) 
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Hükümetimizi kasdetmiyorum; boş yere alkışlamayın... 
Ben, çok çeşitli kurumlan; yani, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret, Mer

kez Bankası, Yüksek Planlama Kurulu, Maliye Bakanlığı gibi, çeşit çeşit ve birbirinden kopuk 
kurumlaşmayı kastediyorum... Bunu gözden geçirmek zorundayız. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Yani, düzen bozuk Sayın Gürkan!.. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Ayrıca, sayın milletvekilleri, bütün bu saydı

ğım sorunların çözümünü millet bir tek yerden bekler; siyasetten bekler, siyasal partilerden 
bekler ve Meclisinden bekler. Çünkü, en yüksek karar odağında olan, bu saydığımız noksan
lıkları ve eksiklikleri giderebilme yetkisiyle donatılmış olan, onlardır ve görüyoruz ki, eğer bu 
sorunlar kronikleşmişse, bugüne kadar çözülememişse ve çözülebilmesi -böyle' giderse- müm
kün olmaktan çıkmışsa; o zaman, çok açık bir biçimde söylüyorum, siyasetin de, siyasal parti
lerin de, siyasî kadroların da, siyasî işleyişlerin de yenilenmesi, mutlaka gerekir; bu sorunların 
altında boğulup kalmayan yeni kadrolar, yeni siyaset işleyişleri, yeni siyasal partiler, yeni"siyasî 
yaklaşımlar mutlaka gündeme gelir. (ANAP, CHP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar(!) 

Sizi kastetmedim; herkesin yenilenmesi gerek. Yepyeni bir bütçe anlayışına ihtiyacımız var. 
Sayın Başkan, bundan yirmi yıl önce, otuz yıl önce, bütçenin değiştirilmesini Türkiye cid

dî olarak tartışıyordu. Bu, gelenekselleşmiş ve sadece matematik hesabına döndürülmüş bütçe 
anlayışıyla, Türkiye'nin, gerçekten, rasyonel, akılcı, etkin bir bütçe yapması, kaynaklarını et
kin bir biçimde kullanması mümkün değildir; ama, "böyle gelmiş, böyle gider" denirse, ol
muyor maalesef. Yepyeni bir bütçe yapmak gerekir. 

Devlet, savurganlığın, etkinsizliğin büyük odağı haleni dönüşmüştür. Bunu pek çok baş
ka arkadaşımız da söyledi; bunlara yürekten katılıyorum ve bunları daha da önce söylemiş ol
maktan ötürü de, bir parça kıvanç duyuyorum. Gerçekten, devlet organizasyonumuz üstünde 
yeniden düşünmemiz lazım. Merkezî hükümet-yerel yönetim dengelenmesini, yerinden yöne
tim dengelenmesini, gerçekten, yeniden gözden geçirmemiz lazım. 

Pevlet, bu haliyle, ekonomiyi yönetmek bir yana, doğrudan doğruya kendini ekonomiye 
taşıtan bir büyük ahtapot haline gelmiştir. 

Toprak kullanma biçimini, tarımsal ve kentsel alanlarda, yenilemek lazımdır. Toprağın bu 
kadar kuralsız kullanıldığı bir toplumun, hızlı ve sürekli bir kalkınmayı sağlaması mümkün 
değildir. 

Finans sektörü, bu haliyle, bence, Türkiye'nin sırtına bir yük olma eğilimini taşımaktadır. 
Finans sektörü, kendi içinde trilyonlarla oynayan; ama, reel sektörle, yatırım sektörüyle üre
tim sektörüyle bağı olmayan, hatta o sektörlerden (üretim sektöründen, reel sektörlerden, ya
tırım sektöründen) kendine kaynak aktaran, onlara kaynak aktarmak yerine, kendine kaynak 
aktaran bir işleyiş içindedir. Onun için, bu sorun daha fazla büyümeden, finans sektörünün 
de gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyorum. 

Sayln Ba$kan, zannediyorum sürem dolmak üzere... 
BAŞKAN — Sayın Gürkah, 5 dakikanız var. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım... (ANAP sıralarından 

"Devam et" sesleri) 
Değerli arkadaşlarım, çok önemli saydığım Kürt sorunu üzerinde bir şeyler söylemeden 

bir bütçe konuşmasını kapatma, bence, Türkiye'nin sorunlarına sırt çevirmek anlamına gele
ceği için, içime sindirmiyorum. Eğer, Türkiye'nin bugün, her yerinde, her ocağında, her 
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evinde, her kalpte, bölünme korkusu, insanların birbirini kırma korkusu, ülkenin boyutlu ve 
kalıcı bir çekişme ve kopmanın içine düşebileceği korkusu yaşanıyorsa; bir bütçe görüşmesin
de, parlamento kürsüsünde bunun dile getirilmemesi, parlamentonun bu sorunları görmezlik
ten geldiği anlamına gelebileceği için, bununla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, daha önce de söylenildiği ve kabul edildiği üzere, bu sorun, hükümet 
sorunu değildir. Bu sorun, çok büyük ölçüde, milletin kendisinin ve onun temsilcilerinin yani 
parlamentonun sorunudur. Bu sorunda şimdiye kadar sağlayabildiğimiz en temel mutabakat, 
silahlı mücadele götüren ve bu yolda çok acımasızlıklar gösteren ayrılıkçı terör örgütüne karşı, 
güvenlik güçlerini, bütün imkânlarımızla, ödünsüz bir biçimde, canı yürekten, severek, saya
rak desteklemektir. Bu bir mutabakatımızdır; temel mutabakattır ve doğru bir mutabakattır; 
ama, yalnızca bu mutabakatla sorunu çözemeyeceğimiz korkusunu taşıyorum, kuşkusunu ta
şıyorum, daha doğrusu, karabasanın içine düşüyorum. 

ORHAN DOĞAN (Şırnak) — Düşme, düşme(!..) 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bu mücadele içinde, silahlı terör örgütünün, 

geçici zayıflamaları atlattıktan sonra, yeniden güçlenmesi yeniden direnme gücünü sağlaması, 
meseleye başka boyutlardan da bakmamız gerektiğini bana hatırlatıyor. 

1980'li yıllarda söylenen, 147 tane terörist olduğuydu ye bunların isimleri de tek tek sayı
labiliyordu "şu, şu, şu, şu şurada, şurada, şurada, surda" deniliyordu. Devletin gizli istihbarat 
örgütleri bunların hepsini biliyordu ve oradan, binlerin ve onbinlerin, söylediğine göre, kendi
ni adadığı bir başka platform doğmuştur. 

Olay genişlemekte ve büyümektedir. Burada asıl mesele, o konuyla ilgili insanları, yani 
Kürt insanını kim kazanacaktır sorunudur. Silahımız, sopamız, arzımız, öfkemiz ne olursa ol
sun, eğer o kitleyi kazanabilme becerisini gösteremiyorsak; bu mücadeleden, istediğimiz te
mizlik içinde, istediğimiz barış yolu içinde çıkma şamsımızın çok yüksek olduğunu sanmıyo
rum. Onun için, Koalisyon Protokolünde de öngörüldüğü üzere, gerçekten, o insanları bize 
kazandıracak adımları korkusuzca atmamız gerektiğine yürekten inanıyorum. Bir yurttaş nite
liğimle, bu ülkenin bütünlüğünün bozulacağı korkusunu bir karabasan gibi yaşayan bir insan 
niteliğimle, gerçekten, güvenlik güçleri önlemlerine ek önlemlerin (sosyal önlemler, ekonomik 
önlemler de yetmez- başka geniş kapsamlı önlemlerin) alınması gerektiğine inanıyorum. 

Orada gerçekten PKK bir tuzak kurmuştur. O mücadele içinde birtakım insanları tehdit 
etmekte ya da gönüllerini kazanmakta, kendine katmaktadır. Sonra, güvenlik güçleri oraya git
mekte, o insanın -ya tehditle ya da kandırılarak katılmış insanın- alilesini çeşitli nedenlerle baskı 
altına almakta, soruşturmakta, sorgulamakta, niçin yaptığını tahkik etmekte -kendine göre haklı 
nedenlerle olabilir- amu bu p boyutlara varmaktadır ki, devletle silahlı terör örgütü arasında 
sıkışmış olan insanlar, en sonunda, ya kızgınlıkları ya öfkeleri ya da devletten daha şefkatli 
olacağı umudu ve varsayımıyla PKK'ya sığınıyorlar ve sayıları artıyor. 

Güneydoğu Anadolu'da, gerçekten, silahlı örgüte karşı mücadele nasıl kararlılıkla götü
rülüyorsa ve arkasında bir milletin nasıl tüm desteği varsa; insan haklarının ihlal edilmesi ko
nusunda da aynı kararlılığı göstermek ve Yüce Meclisin kararını bu hakkın ardına takmak zo
runluluğumuz vardır. Onun için, umuyor ve diliyorum ki, önümüzdeki bütçe yılında Türkiye, 
çok çeşitli sorunlarından biri ve belki de en önemlisi olan bu sorundan kurtulmanın, tekrar, 
iç barışını, iç kardeşliğini, ayrılmazlığını ve bütünselliğini kanıtlamış olmanın, onu yaşayabil
miş olmanın coşkusuyla yeni bir bütçeyi tartışır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyor, sabrınız için teşekkürleri
mi sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

. BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydın Güven Gürkan. 
Değerli arkadaşlar, söz sırası, şimdi, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mesut Yılmaz'da. 
Buyurun Sayın Yılmaz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA A. MESUT YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının tümü üzerinde Anavatan Partisi Grubunun 
görüşlerini dile getirmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Sözlerimin başında, Yüce 
Meclisi ve bu şeffaf Hükümetin bütün engellemelerine rağmen, sekiz aylık bir aradan sonra, 
bu geleneksel yayın sayesinde ilk defa bizi doğrudan izlemek imkanını bulan bütün vatandaş
larımı saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bütçeler, bir Ülkenin idaresinde izlenen politikaların yeniden göz
den geçirilmesine, değerlendirilmesine imkân veren çok önemli belgelerdir. Bütçeler, âdeta bir 
hükümetin yıllık karnesi gibidir. Bundan önceki bütçe görüşmelerinde olduğu gibi, bu bütçe 
görüşmesinde de, biz, şimdi, bu Hükümetin bir yıllık icraatını değerlendireceğiz; yani, millete 
verdiği sözlerin, seçim beyannamesindeki vaatlerinin, koalisyon protokolündeki vaatlerinin, kendi 
programındaki vaatlerin 385 günlük icraat döneminde ne ölçüde yerine getirildiğinin, vaatler
le gerçekler arasındaki ilişkilerin ne olduğunun değerlendirmesini yapacağız. 

Bu bütçe görüşmesinin bir faydası daha var. önümüzdeki 1993 yılında, bu Hükümetin 
huzurunuza getirdiği bütçeyle nasıl bir gelecekle karşılaşabileceğimizin de tahminini de yapacağız. 

Değerli arkadaşlarım, bütçeler, sadece hükümet için bir sınav değildir; bütçeler, aynı za
manda muhalefet partileri için de bir sınavdır. 

Sayın Baykal, biraz önce buradan, bu Hükümetin bir yıl içerisindeki başarısızlığını, bece
riksizliğini haklı olarak, doğru olarak dile getirdi; ama, kendisine hatırlatmak isterim : Bu ge
lişmeler kendisi için sürpriz olamaz. Bir sene önce bu Hükümete verilen güvenoyunda kendisi
nin de oyu var. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Anavatan Partisi olarak, bir sene önce bütçe görüşmelerinde ne söylemişsek, hepsinin bu
gün aynen gerçekleşmiş olmasından -sevinç falan duymuyoruz- bu ülke adına, bu millet adına 
üzüntü duyuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, müsaade ederseniz, bütçe hakkındaki, Hükümetin icraatı hakkın
daki görüşlerimi dile getirmeden önce bir başka noktaya temas etmek istiyorum. 

Türkiye, bir açık rejimdir; Başbakan hep söyler; Türkiye, demokrasiyle idare edilen bir 
ülkedir. Açık bir rejimle idare edilen bir ülkede, demokrasinin hâkim olduğu bir ülkede, o ül
kenin bütün vatandaşlarının, o ülkede olup bitenleri anında ve en doğru şekilde öğrenme hak
kı yârdır. Bu hakkı inkâr eden, demokrasiyi inkâr ediyor demektir. 

Peki, vatandaş, bu hakkını nasıl kullanacaktır?.. Yani, iktidarın söylediklerini söylemek 
vatandaşın hakkıdır, yaptıklarını bilmek de hakkıdır; ama bunlardan belki daha da önemlisi 
hükümetin yapmadıklarını, yapamadıklarını öğrenme hakkı var vatandaşlarımın, hükümetin 
görüşlerinin karşısında muhafeletin görüşlerini öğrenme hakkı var. Vatandaş, bu hakkını nasıl 
kullanacak?.. ' 
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Vatandaş, bu hakkını, en başta devletin, tarafsız olması gereken radyo ve televizyonundan 
öğrenecek, onu kullanarak öğrenecek. (DYP sıralarından gürültüler) 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Genel Müdürü siz atadınız!.. 
, BAŞKAN — Arkadaşlar, dinleyin!.. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Müsaade ederseniz, görüşlerimi söyleyeyim. Bana mü
dahale ederseniz bu, Başbakana güvenmiyorsunuz anlamına gelir. Başbakan gelip bu kürsü
den konuşmalara cevap verecek; yanlış söylüyorsam, bütün doğruları dile getirecek. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Yani, Başbakanın, sizin laf atmanıza ihtiyacı olduğunu 
hiç sanmıyorum; kendisi demagoji üstadıdır! (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bu görüşmeleri -bir gelenek olduğu için, her sene tekrarlandığı için-
şu kameraların tespit ettiği görüntüleri millete yayınlamak mecburiyetinde kalan TRT, bugün, 
devletin kurumu olma vasfını kaybetmiştir, tarafsız olma vasfını kaybetmiştir. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Genel Müdürü kim atadı?!. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bugün TRT, muhalefeti yok sayan bir tutum içine 
girmiştir. Bugün TRT, sadece bu Koalisyon Hükümetinin bir aleti haline gelmiştir. Buna hiç 
kimsenin hakkı yoktur. (ANAP sıralarından alkışlar, DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, dinleyelim... 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bakın, bunu ben söylemiyorum... Ben, muhalefetim, 
ben tarafım; TRT'den her zaman şikâyetçi olmak hakkına sahibim; ama bunu söyleyen, sizin 
seçtiğiniz Meclis Başkanıdır, bu oturumu yöneten Sayın Meclis Başkanıdır. Yasama yılının so
nunda yaptığı basın toplantısında, bu iktidarın TRT'yi kullanma biçiminin demokrasiyle bağ
daşmadığını, hiç bir tereddüde mahal bırakmayacak kadar açıkça ortaya koymuştur. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Eğer Meclis Başkanı doğru söylüyorsa, siz yanlış söylü
yorsunuz. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)— Sen de doğru söylüyorsun; ama biz TRT'ye karışa
mıyoruz! 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bakın, bunu söyleyen sadece Meclis Başkanı değil
dir; Radyo Televizyon Yüksek Kurulu, TRT Yönetim Kuruluna gönderdiği raporda, "TRT'nin 
siyasî partiler arasında tarafsızlık görevini yerine getirmediğini" ifade etmiş, bu ayırımcılığın, 
bu farklılığın giderilmesini istemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün TRT'nin haber bültenlerinde tüm muhalefet partilerine ay
rılan süre, iktidara ayrılan sürenin dörtte birinden daha azdır. Siyasî partiler arasında tarafsız
lık, TRT'nin, sadece demokrasinin gereği olarak üstlendiği bir yükümlülük değil; bu, aynı za
manda bir yasa emridir. TRT Kanunu, "TRT'nin siyasî görüşler arasında taraf olamayacağını" 
yazar, "Hiçbir partinin le'hine yayın yapamayacağını, çoğulcu bir toplumun oluşması için kat
kıda bulunma görevi olduğunu" yazar. Bugünkü TRT yönetimi açıkça suç işlemektedir; bu
günkü TRT yönetimini suç işlemeye zorlayan da bu Hükümettir. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Bu Hükümetin TRT'yi kullanma biçimi, demokratikleşme konusundaki samimiyetsizliğinin 
en bariz ispatıdır. 
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HÜSEYİN BALBALI (Balıkesir) — Biz kullanmıyoruz... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — TRT'yi böyle kullanan bir Hükümet demokratik ola

maz. TRT konusunda, devletin radyosu-televizyonu konusunda şeffaf olmayanlar, hiçbir ko
nuda şeffaf olamazlar. 

Sayın Başbakan, geçen sene bu kürsüde bir dil sürçmesiyle, "biz şeffafçı bir Hükümetiz" 
dedi. 

Aslında, doğruyu söyledi; o dil sürçmesi, bir.gerçeğin ifadesiydi. Ne demek şeffafçılık?.. 
Hükümet şeffaf olur; ama, tıpkı demokrasi gibi, tıpkı insan hakları gibi, tıpkı devlet idaresin
de dürüstlük gibi, şeffaflık da bu Hükümet için bir ideal filan değil; sadece siyasî prim için, 
sadece siyasî istismar için kullanılan değerlerdir. (ANAP sıralarından alkışlar) 
v • •' • . • 

Sayın milletvekilleri, bakın, işler nereye kadar varmış!.. Sayın Başbakanın Japonya seya
hati sırasında, haber bülteni içinde bir mülakat yapılıyor; TRT'nin bir elemanı, Başbakana, 
"Siz, bu kadar çok çalışıyorsunuz; bu tempoya nasıl dayanıyorsunuz?" diyor; Sayın)Başbakan 
da bütün tevazuuyla cevap veriyor ve bu da haber bülteni içinde yayınlanıyor!.. 

Sayın milletvekilleri, böyle şikeli bir yayın, bugün dünyada artık, diktatörlükle idare edi
len Afrika ülkelerinde bile yapılmaz! (ANAP sıralarından alkışlar) TRT işte bu durumdadır. 
TRT'yi bu duruma getiren de sizsiniz! . 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sizsiniz... TRT'yi boşuna mı bastık?!. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Ayıp, ayıp! Semra Hanımı yıllarca hangi,televizyon gösterdi?!. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, bırakın, hatip konuşsun. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bir dakika beni dinleyin sayın milletvekilleri. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, siz Meclise hitap edin, şahıslara hitap etmeyin. 

. • ' . ' ' - . ' • - ' 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, geçen sene Hükümeti devreder
ken Sayın Başbakanla yaptığımız görüşmede kendisine şunu sordum; "benim beş aylık Başba
kanlığım döneminde (seçim dönemini de içine alan devrede) TRT'nin yayınlarından harhangi 
bir şikâyetiniz oldu mu?" dedim. Dedi ki, "Hiçbir şikâyetim yoktur." Bana söylediği budur. 
Eğer ben yanlış hatırlıyorsam, gelir buradan söyler. 

Ben bu Hükümetten, kendisinin vaat ettiği kadar değil, benim kadar demokrat olmasını 
istiyorum... (ANAP sıralarından alkışlar) Sadee benim kadar demokrat olmasını istiyorum... 
(DYP sıralarından gürültüler) 

KADÎR BOZKURT (Sinop) — Yasakları savunan sen değil misin?.. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Siz "no no" cusunuz; "no no"cu!uğu bırakıp demokrat 

mı oldunuz?!. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, dinleyelim; hatibin sözünü kesmeyin! 
Devam ediri Sayın Yılmaz. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Ne zaman demokrat oldunuz? 

BAŞKAN — Sayın Balyalı, bağırmakla netice alamazsınız. Bu mesele, bu Meclisin mese
lesidir. Bütçe konuşulacak, muhalefet bütçeyi tenkit edecek, iktidarı tenkit edecek; bundan ta
biî bir şey yok. Tahammül edemeyen çıkar. 
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HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Gerçekleri söylesin. 
BAŞKAN — Sakin olursanız sonuç alacağız ve bugünkü programı gerçekleştireceğiz. 
Buyurun Sayın Yılmaz; devam edin. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bu müdahaleleriniz beni hiç rahatsız etmez; ama, 
korkarım ki, bu görüşmeleri izleyen vatandaşlarımız sizin bu rahatsızlığınızı, suçluluğunuzun 
delili olarak yorumlayacaklardır. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen Meclise hitap ediniz, bir grubu hedef almayınız. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sonuç olarak, TRT ile ilgili söylemek istediğim şu : 

Bizim sesimizi TRT'de kısarak, keserek gerçekleri değiştiremezsiniz, siyahı beyaz yapamazsı
nız, kendi beceriksizliğinizi milletten gizleyemezsiniz. 

AHMET SAYIN (Burdur) -— Sen çok beceriklisin değil mi; çarpmada çırpmada!.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Şimdi, bakın, 20 Ekim seçimlerinde bu Koalisyonun 

toplam oy desteği, halkoyu desteği yüzde 48'di; yani, iki partinin aldığı toplam oy yüzde 48'di. 
Sayın Başbakan, hükümet programı üzerindeki müzakerede, böyle büyük bir halk desteğinin 
ilk defa bir hükümete nasip olduğunu vurguladı. Doğruydu, yüzde 48 önemli bir destekti... 
7 Haziranda mahallî seçimler yapıldı. Mahallî seçimlerde, biz, Sayın Başbakanın geçen dö
nemde yaptığı gibi, "Biz devletin greyderleriyle, biz devletin kadrolarıyla yarışmayız" diye se
çimi boykot etmedik. (DYP şıralarından gürültüler) 

Bir dakika... Dinlemiyorsunuz ki, anlamıyorsunuz ki... Biz, seçimleri boykot etmedik, gir
dik; sizinle falan da mücadele etmedik, greyderlerle mücadele ettik, buldozerlerle mücadele 
ettik, devletin, kadrolarıyla mücadele ettik! 

O seçimlerde gösterdiniz ki, siz devletin imkânlarını kullanmakta bizden fersah fersah ile
risiniz ve çok güzel netice aldınız; yüzde 58'e çıktı oy desteğiniz, 7 Haziran seçimlerinde Koa
lisyon partilerinin oy desteği yüzde 58'e çıktı. 7 Hazirandan sonra, hem Sayın Demirel hem 
de Sayın İnönü koşa koşa basın toplantısı yaptılar ve "Bizim desteğimiz, kamuoyu desteğimiz, 
artık, seçimde aldığımız yüzde 48 değil, 7 Haziran seçimlerinde aldığımız yüzde 58'dir" dedi
ler. O seçimlere 500 bin kişi katıldı, yani 500 bin kişi oy. kullandı. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — 6-0 ne oldu?.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Aradan beş ay geçti, Hükümetin bir yılı doldu, bu 

sefer 600 bin kişinin katıldığı bir seçim oldu; bu seçimde Hükümetin, yani koalisyon partileri
nin aldığı oy oranı yüzde 36'nın altında... 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — 6-0 ne oldu?.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Şimdi, ben, kendim; yeni bir mantık üretmiyorum, 

yeni bir mantık kullanmıyorum... 

ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum)— Yok ki, kullanasın! 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — ... Sayın Başbakanın ve Sayın Yardımcısının haziran 

seçimlerinden sonra kullandığı mantığa a*ynen itibar ediyorum ve diyorum ki, bu Koalisyon 
Hükümetinin bugünkü halk desteği yüzde 36'mn altındadır. Sayın Başbakan, 20 Ekim seçim
lerinden çök kısa bir süre önce, "Eğer yüzde 36 destek sağlayamazsam hükümeti kurmam, 
seçime giderim" demişti. Bugün yüzde 36 destekle orada gayet güzel oturuyor! (DYP sırala
rından gürültüler) . 
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Bakın, bir şey daha var : Sayın Başbakan göreve başladıktan sonra, biraz da, millete, de
ğiştiğini ispatlamak için kamuoyu araştırmalarına aşırı itibar etti, her hafta kamuoyu araştır
ması yaptırdı; yaptırmakla kalmadı, basın toplantılarında, kalktı, ciddî ciddî bu kamuoyu araş
tırması sonuçlarını, Hükümete verilen kamuoyu desteği gibi takdim etti, "Bizim kamuoyu des
teğimiz şu anda yüzde 60'ın üzerine çıkmıştır" dedi; bunu sırf kamuoyu araştırmalarına daya
narak söyledi. 

Değerli milletvekilleri, aynı kamuoyu araştırmaları bugün de yapılıyor; ama Sayın Başba
kan, aylardan beri, kamuoyu araştırmalarından hiç söz edemiyor; çünkü, bu Koalisyon Hükü
metinin bugünkü kamuoyu araştırmalarındaki desteği yüzde 30'a inmiştir; yüzde 60 olan des
tek yüzde 30'a inmiştir. (ANAP sıralarından alkışlar) ' 

AHMET SAYIN (Burdur) — Siz kaç parçaya bölündünüz?.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ve hem kamuoyu araştırmalarının hem de son yapı

lan kısmî yerel seçim sonuçlarının ortaya koyduğu bir gerçek var : Sayın Demirel bugün artık 
yüzde 18'lik Başbakan durumundadır. (ANAP sıralarından alkışlar; DYP ve SHP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen dinleyelim... . 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bir hükümetin kamuoyu desteği 

neden düşer ve acaba bu Hükümetin kamuoyu desteği niye düştü?.. Kamuoyu araştırmalarına 
göre yüzde 60'dan yüzde 30'Iara, seçim sonuçlarına göre yüzde 48'den yüzde 35'lere bu Hükü
met nasıl, indi? . 

Bakın, bunun birinci sebebi; bu Hükümeti bugün hâlâ ağırlığı altında ezen, hesapsız ki
tapsız ve kaynaksız vaatlerdir. Bu aşırı vaatler, işte bu Hükümetin kamuoyu desteğini kaybet
mesinin .birinci sebebidir. 

Sayın Başbakan göreve başladıktan sonra, tabiî ki ilk önce bu sözlerine sahip çıktı. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Yengene bile ihanet ettin sen!.. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, laf atmayınız. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, siz müdahale etmezseniz, ben cevap 

veririm. 
BAŞKAN — Siz devam edin efendim. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Devam edemem Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, halkımızın önünde bir müzakere yapıyoruz. Meclis İçtü

züğü, "temiz bir dil" diyor... Yerinden laf atanlara da hitap ediyorum... 
Beni, İçtüzüğün ilgili maddelerini kullanmaya mecbur etmeyin. Halkımız bu müzakereyi 

dikkatle, özenle ve ümitle takip ediyor. 
Buyurun Sayın Yılmaz. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ama, yaptığı vaatlerin gerçekleşmeyeceğini kendisi 
de anlayınca, bu sefer enkaz edebiyatına başladı; yaşanan bütün sorunların, bütün kötülükle
rin, kendisinden önceki yönetimden kaynaklandığını iddia etmeye başladı... 

AHMET ARIKAN (Sivas) — Onun için ödünç oy istedi!.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ama, enkaz edebiyatıyla, öyle, iki üç sene hükümet 

etmek mümkün değildir. Türkiye'de koalisyonların ortalama ömrü 429 gündür; bu Hükümet 
385 gününü tüketmiştir. îlanihaye enkaz edebiyatıyla o koltukta oturmak mümkün değildir. 
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AHMET SAYIN (Burdur) — O, 1980'den önceydi... 

III. — DİSİPLİN CEZALARI 

1. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'a uyarı cezası verilmesi 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Sayın, size ihtar cezası veriyorum. (ANAP ve RP sıralarından 

alkışlar) 

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

1. — 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/460) 
(S. Sayısı : 211) (Devam) 

2. —1991 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygun
luk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Kesinhe-
sap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/439, 3/649) (S. Sayısı :223) (Devam) 

3. — Katma Bütçeli İdareler 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/461) (S, Sayısı: 212) (Devam) 

4. — 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İda
reler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/440, 3/650) (S. Sayı
sı: 219) (Devam) ' v 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Yılmaz. 
ANAP GRUBU ADINA A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Şimdi, birkaç aydan beri, 

Sayın Başbakanın kullandığı yeni bir slogan var, diyor ki: "Bir sene içerisinde Türkiye'de hiç
bir şeyi daha kötü yapmadık." < 

Sayın milletvekilleri, bu lafa kargalar bile güler. Hükümetler, bir şeyi daha kötü yapma
mak için değil, her şeyi daha iyi yapmak için göreve gelirler. (ANAP sıralarından alkışlar) Eğer 
bir Başbakan, "Ben bir senede hiçbir şeyi daha kötü yapmadım, her şeyi olduğu gibi muhafa
za ettim" diyorsa, aslında aczini ikrar ediyor demektir ve bu "hiçbir şeyi daha iyi yapamadım" 
demektir. 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu) — "Daha iyisini yaptım" diyor. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Aslında bu söylenen de doğru değildir; yani, hiçbir 

şeyi daha iyi yapmadığı doğru; ama, hiçbir şeyi daha kötü yapmadığı doğru değildir. Bakın, 
Sayın Başbakanın örnek olarak gösterdiği, ikide bir tekrarladığı tek hadise, ekonominin büyü
me hızıdır. Sayın Başbakan, "Ben sıfır büyüyen bir ekonomi devraldım, şimdi ekonomi yüzde 
5,4 büyüyor" demektedir. 

Değerli milletvekilleri, 1991 yılında Türk ekonomisinin büyüme hızının binde 3 olduğu 
doğrudur; yani yüzde 0,3 olduğu doğrudur; ama, sadece 1991 yılındaki büyüme hızını alarak, 
geçen dönemi değerlendirmek yanlıştır; çünkü, 1991 yılı, özelliği olan bir yıldır; 1991 yılı, bir 
Körfez Savaşının yaşandığı, bu Körfez Savaşının Türk ekonomisi üzerindeki bütün olumsuz 
etkilerinin ortaya çıktığı bir yıldır. 1991 yılındaki büyüme hızını alıp, Anavatan İktidarı döne
minin büyüme yönünden başarısız bir dönem olduğunu iddia edemezsiniz... (DYP sıraların
dan "Hibeler, ne oldu?.." sesleri) 
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Bakınız, aslında 1991 yılında, Körfez Savaşından en fazla ve en olumsuz etkilenen ülke
lerden birisi olduğu halde, Türkiye'de büyümenin yüzde 0,3 gerçekleşmiş olması, Türkiye'nin 
bu büyük olayı asgarîjzararla göğüslediği anlamına gelir. Peki, Sayın Başbakana soruyorum : 
Neden, 1990 yılında, yani bir önceki yıl, büyüme hızının yüzde 9,2 ile geçmiş dönemin en yük
sek büyüme hızı olduğundan hiç söz etmiyor?.. Neden bunun Anavatan döneminde gerçekleş
tiğini milletten gizlemeye çalışıyor?.. Bakın, unutmayın, bu büyüme hızı tartışmasına girilirse, 
Sayın Başbakan mahcup olur; çünkü, onun idaresinde, 1979 yılında büyüme değil, ekonomi, 
binde 4 gerileme yaşadı; 1980 yılında yine büyüme değil gerileme yaşandı, ekonomideki gerile
me yüzde 1,1 gerçekleşti. ,. 

Şimdi, bir de Anavatan dönemine bakın : 1984'te büyüme hızı yüzde 5,9; 1985'te büyüme 
hızı yüzde 5,1; 1986'da büyüme hızı yüzde 8,1; 1987*de büyüme hızı yüzde 7,5; 1988'de büyü
me hızı yüzde 3,6; 1989'da büyüme hızı yüzde 1,9; 1990'da büyüme hızı yüzde 9,2 ve 1991 yı
lında da yüzde 0,3 olmuştur. 

„' AHMET SAYIN (Burdur) — Başbakan Mesut Yılmaz! •• ' 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Böylece, sekiz yıllık Anavatan İktidarının büyüme 

hızı ortalaması yüzde 5,2'dir. • ; 

ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) — Senin şahsî döneminde ne kadar?.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — SHP sözcüsü Sayın Gürkan benden önce bu kürsü

den ifade etti; 1963 yılından 1977 yılına kadar Türkiye'de gerçekleştirilen büyüme hızının orta
laması yüzde 4,1; sekiz yıllık Anavatan İktidarının ortalaması yüzde 5,2... (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

1963 yılından 1977 yılına kadar geçen sürede Sayın Başbakan da var ve ortalaması yüzde 
4,1; ama bizim ortalamamız yüzde 5,2; Körfez Savaşına rağmen yüzde 5,2. Körfez Savaşını 
çıkarırsanız, ortalama yüzde 5,9 oluyor. 

YILMAZ OVALI (Bursa)— Onun için mi kaçtın?.. 
KADİR BOZKURT (Sinop) — Hibeler ne oldu; onlardan bahset. 

, A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bakın, merkezi Cenevre'de bulunan Dünya Ekono
mik Forumu ile, merkezi Londra'da bulunan Uluslararası İşletme Geliştirme Enstitüsünün or
taklaşa hazırladıkları Dünya Rekabet Gücü Araştırmasına göre, aralarında Amerika'nın, Ja
ponya'nın, Almanya'nın da olduğu 22 OECD ülkesi içerisinde, 1984-1990 dönemi arasında en 
yüksek kalkınma hızını gerçekleştiren ülke Türkiye, yüzde 5,9'luk kalkınma hızıyla Türkiye 
lider ülke ve o dönem Anavatan iktidarı dönemi, beğenmediğiniz dönem... 

YILMAZ OVALI (Bursa) — Öyleyse niye vazgeçtin? 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sen içeriye bak, içeriye. 
BAŞKAN ,'-r Arkadaşlar, dinleyelim. 
Sayın Yılmaz, lütfen devam edin. 
NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu) — Biraz da terlik ihracından bahsetsene! 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Söylediğim rakamlar, bizim İktidarımız döneminde 

ekonominin sürekli ve hızlı bir büyüme gösterdiğini, 1991 yılındaki, geçici nitelikte olan ve ne
deni herkesçe bilinen özel durumlardan kaynaklanan düşük büyüme hızının, allandırılıp pul
landırılıp istismar edilmesine hiçbir gerek olmadığını ortaya koymaktadır. Bunun, bu Hükü
metin başarısızlığının mazereti olarak ileri sürülebilmesi de mümkün değildir., 
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Bakın, 1992 yılında ulaşılacağı ifade edilen yüzde 5,4'Iük büyüme hızı, aslında 1991 yılı
nın düşük bazı esas alındığı için fazla bir anlam ifade etmez ve daha önemlisi, Sayın Başbakan 
enflasyonun yükünü hep bize yüklemeye çalışıyor, "bu, geçmiş dönemdeki politikaların 
sonucudur" diyor. Peki, enflasyonu bize yüklerken büyümeye nasıl sahip çıkıyor?!. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Yani, kendisi acaba bugüne kadar bu büyümeyi sağlaya
cak ne yaptı, hangi politikaları izledi, hangi kararı, hangi, tedbiri aldı ki yüzde 5,4'lük büyüme 
hızına sahip çıkmaya çalışıyor?.. 

ı -Sayın milletvekilleri, 1992 yılında büyüme hızının yüksek çıkmasının iki tane sebebi var
dır : Bir tanesi, bazın düşük olmasıdır; yani, 1991 yılında, söylediğim sebeplerden dolayr kal
kınma hızının düşük olmasıdır. İkinci sebebi, özel tüketim harcamalarındaki artıştır. Unutma
yın, yatırımlarda hiçbir artış söz konusu değildir, yatırımlarda gerileme var; ama, özel tüke
timdeki artıştan kaynaklanan bir büyümeyi, şimdi, allayıp pullayıp, "başarı" diye bize yuttur
maya çalışıyorlar. 

Bakınız, yatırımlara bir göz atalım... 

NAZMİ ÇtLOĞLU (Bolu) — Terlik ihracı, terlik... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bugünkü Hükümet, işe başlarken, ekonomide bü

yük bir üretim ve atılım hamlesine girileceğini şaşaalı reklamlarla ilan etti. Şimdi, bu şekilde 
yola çıkan bu Hükümetin, sabjt sermaye yatırımlarının hem dağılımında hem de miktarında 
hiçbir iyileşme sağlayamadığını'iddia ediyorum ve bunu kendi görüşüm olarak filan değil, şimdi 
huzurunuza getirilen yıllık programa ve bütçeye dayanarak söylüyorum. Şilakis, kamu sabit 
sermaye yatırımlarında gelecek yıl yüzde 1,2 oranında reel azalma öngörülmektedir. 

Üretimi artırıp ekonomideki darboğazları aşmak iddiasıyla yola çıkan bu Hükümet, ima
lat ve enerji yatırımlarında hiçbir artış öngörmemiştir. Sıfır artışlarla bu hedeflere varılabilme
si mümkün değildir. 

Maliye ve Gümrük Bakanı, sunuş konuşmasında, yatırım hamlesine şevk kazandırıcı, top
lumda tasarrufları artırıcı politikalara ağırlık verdiklerini söyledi. Nerede bu politikalar? Bu 
tedbirler, hangi tedbirlerdir? Bunlardan hiç söz yok. 

Bakın, konsolide bütçe toplamı içinde yatırım ödeneklerinin payı hızla azalmaktadır. Bu
nu, herhangi bir siyasî kaygıyla söylemiyorum; sizin sorumluluk taşıdığınız bu Hükümetin ka
çınılmaz akıbetini bugünden sizlere bildirmek için söylüyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Enerji yatırımlarının sabit sermaye yatırımları içindeki payı yüzde 9,3'ten yüzde 7,3'e dü
şürülmüştür. Enerji yatırımları, öyle hemen gerçekleşen yatırımlar değil; enerji yatırımı yaptı
ğınız zaman, bunu tamamlamak için dört beş seneye ihtiyacınız var. Türkiye'nin her sene 2 
bin megavatlık enerji tesisini mutlaka gerçekleştirmesi lazım. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Kişi başına mı?!. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — 1992 yılında, bu Hükümet zamanında, bu Hüküme

tin bir yıllık döneminde temeli atılan, sadece bir tane enerji tesisi var; Çankırı'daki Orta enerji 
tesisi. Onun kapasitesi, sadece 245 megavattır. Türkiye'nin ihtiyacı 2 bin megavat, bu Hükü
metin bir yılda temelini attığı, sadece 245 megavat. O Orta santralı da, finansmanı filan çö
zümlenmemiş bir projedir; sadece temelini atmışlardır, öyle yürüyen bir proje filan değildir. 

Sayın milletvekilleri, bakın, geçmişte Sayın Demirel döneminin simgesi, enerji kısıtlama
larıydı. Korkarım ki, bu gidişle Sayın Demirel, bu şöhretini tekrar haklı çıkaracaktır. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 
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Bugünden söylüyorum: 1992 yılı, enerji yatırımları açısından sıfır bir yıldır; 1993 yılında 
da hiçbir ciddî yatırım gözükmüyor. Bu gidişle, 1995 yılında, Türkiye, yeniden karanlığa mah
kûmdur, yeniden enerji kısıtlamasına mahkûmdur. 

SELAHATTÎN KARADEMlR (Kahramanmaraş) — Sen bilmezsin onları, bilmezsin; gör
müyorsun!.. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, dinleyelim... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bakın, başlangıç ödenekleri itibariyle, konsolide bütçe 

içerisinde yatırımların payı, 1987 yılında, bizim dönemimizde yüzde 16,8,1988'de 16,6, 1989'da 
16,1,1990'da 15,2, Körfez savaşının yaşandığı 1991 yılında bile 13,3; 1992 yılında bu oran 12,9'dur. 
Bu, başlangıç ödeneği; nasıl gerçekleşeceğini hep birlikte göreceğiz; ama, getirdikleri 1993 büt
çesinde bu oran 12,8. 

Sayın milletvekilleri, işin doğrusu şudur : Yatırımlar ve işsizlik konusunda büyük vaatler
le işe başlayan bu Koalisyon Hükümetinin, bir yıllık dönemde, bu alanda yaptığı tek iş, bizim 
tamamladığımız yatırımları hizmete açmak olmuştur, kurdele kesmek olmuştur. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Bakın, Sayın Başbakan, tabiî, Sayın Yardımcısıyla birlikte, 4 Eylül 1992 günü Sivas'a git
ti; demir-çelik işletmelerinin çelikhanesini hizmete açtı, Mursal Barajının açılışını yaptı, tıp 
fakültesi hastanesinin açılışını yaptı. 

Sayın milletvekilleri, bu yatırımların hiçbirisini bu Hükümet yapmadı, hepsini biz yaptık! 
(ANAP sıralarından alkışlar; DYP sıralarından gürültüler) 

Tamam, bu Hükümetin hakkını yemeyeyim; o çelikhane 100 milyon dolara mal oldu; 98,5 
milyon dolarlık kısmını biz yaptık, 1,5 milyon dolarlık kısmını da onlar yaptı!.. 

SELAHATTlN KARADEMlR (Kahramanmaraş) — Sen bilmezsin onu, bilmezsin; çün
kü görmüyorsun!.. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ark ocağını biz yaptık, pota fırınını biz yaptık, bina
larını biz yaptık, çevre düzenlemesini de onlar yaptı! (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bakın, bu durumdan şikâyetçi falan değilim. Bir günlük hükümet 
bile olsa, hükümet kimse, açılışı da o yapar. O açılışı yapılan tesisin temelini kim atmış, yatırı
mını kim tamamlamış, onlar önemli değil. Aslında, 1986 yılında o haddahanenin temelini biz 
atmışız, 1987 Eylülünde haddehaneyi hizmete açan biziz, 1987 Temmuzunda Başbakanın açtı
ğı çelikhanenin temelini de yine biz atmışız. 

Elbette ki, devlette devamlılık esas; elbette ki, başbakan kimse, o tesisi, o açacak; ama, 
sayın milletvekilleri, bizim yaptığımız, yüzde 98,5'ini tamamladığımız bir tesisi dokuz ay son
ra hizmete açtıktan sonra, eğer çıkıp da millete, "Anavatan İktidarı döneminde hiçbir şey ya
pılmamıştır, çivi bile çakılmamıştır" derseniz, bu, milletimizin adalet duygularını zedeler. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu millet, bunu içine sindiremez. Haksızlık yapılmıştır, insafsızlık yapılmıştır, adaletsiz
lik yapılmıştır ve hepsinden önemlisi, vefasızlık yapılmıştır. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Senin gibi!.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sizden öncekilere bugün vefasızlık yaparsanız, yarın 

aynı vefasızlığa siz muhatap olursunuz; 
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4 Temmuzda Sayın Başbakan, tabiî, gene Sayın Başbakan Yardımcısıyla birlikte, İzmir'e 
gitti, tzmir-Urla otoyolunu hizmete açtı!.. 

Sayın milletvekilleri, tzmir-Urla otoyolunun 2 Kasım 1989'da ihalesini yapan biziz, 13 Kasım 
1989'da sözleşmesini imzalayan biziz, 10 Aralık 1989'da o projeyi başlatan biziz ve bu Hükü
mete devrettiğimiz zaman, İzmir-Urla otoyolunun yüzde 80'i gerçekleşmişti. 

YILMAZ OVALI (Bursa) — Niye kaçtın? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — 28 Ekim 1992 günü Sayın Başbakan, tabiî, gene Sa

yın Başbakan Yardımcısıyla birlikte, Ankara-Gerede otoyolunu hizmete açtı. Aynı kurdelenin 
bir tarafından Başbakan kesti, bir tarafından Başbakan Yardımcısı kesti!.. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ankara-Gerede otoyolunu 10 Ekim 1986'da ihale edön biziz, 16 Aralık 1987'da sözleşme
sini yapan biziz, 25 Ocak 1987'de o projeyi başlatan biziz ve bu Hükümete devrettiğimiz za
man, Ankara-Gerede otoyolunun fizikî gerçekleşmesi yüzde 85'ti. 

Bir şey daha söyleyeyim : Eğer biz iktidarda olsaydık, bu saydığım otoyollar, öyle tem
muzda, ekimde değil, nisan ayında açılacaktı. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Niye kaçtın? 
BAŞKAN — Arkadaşlar, dinleyin. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Keşke nisan ayında açılsaydı. Bakın, sadece Gerede-

Ankara otoyolunda, nisan ayından ekim ayına kadar geçen altı ay zarfında, bu gecikmeden 
dolayı, haklı hiçbir nedeni olmayan bu gecikmeden dolayı 874 kazada hayatını kaybeden 48 
vatandaşımız, yaralanan 868 vatandaşımız, belki bu akıbete uğramayacaklardı. (DYP sırala
rından gürültüler) 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Niye kaçtın? 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, soğakkanlı olun; iktidar Partisi Grubuna soğukkanlılık 

yakışır. ' 
Buyurun. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, kısaca söylemek istediğim şu : 
Bir yılda bir sürü hastane açtınız, bir sürü okul açtınız, yol açtınız, fabrika açtınız; ama, bun
ların hiçbirini siz yapmadınız. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Bırakıp ğitmeseydin, belki erken açardın, bu ka
dar kaza da olmazdı. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bugün Türkiye, sadece turizm geliriyle, petrol fatura
sının tamamını ödüyor; yani, turizmden kazandığı dövizle, petrol ithalatının tamamını karşılı
yor. 1980 yılında Türkiye'nin bütün ihracatı, petrol ithalatına yetmiyordu. 

Unutmayın; turizmde bugün gelinen noktada da bu Hükümetin hiçbir katkısı filan yok, 
Türkiye'de turistik belgeli yatak kapasitesini 65 binde devralan, sekiz yılda 200 binin üzerine 
çıkaran, işte, o. beğenmediğiniz Anavatan İktidarıdır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Biz iktidara geldiğimiz zaman, Türkiye'nin elektrik tüketimi 24,5 milyar kilovat/saatti; 
bunun 1.5 milyar kilovat/saatini de Bulgaristan'dan ve Sovyetler Birliğinden ithal ederdik. Size 
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teslim ettiğimiz Türkiye'nin kurulu gücü 64 milyar kilovat/saattir; 23 milyar kilovat/saatten 
64 milyar kilovat/saate çıkarmışız. 

Bununla kalmamışız, Türkiye'nin en ücra köşesine kadar elektrik götürmüşüz. Eğer hiç 
kimseden korkmuyorsanız, Allah'tan korkun. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu mudur enkaz?.. 
Bizim devraldığımız Türkiye'de, öyle milletlerarası falan değil, şehirden şehire telefonla 

konuşmak mümkün değildi. 1 milyon 790 bin telefon hattı devraldık; devrettiğimiz telefon hattı 
9 milyonun üzerindedir ve hem de dijital sisteme geçtik; oto telefonu gibi, çağrı cihazı gibi, 
faks sistemleri gibi yeni sistemler kurduk. 

Bu mudur enkaz?!, 

İSMET ATTtLA (Afyon) — O zaman, niye kaçtın?.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Devraldığımız Türkiye'nin bir kilometre otoyolu yoktu. 

Sayın Başbakan, "Var" diyor; Türkiye'nin bir kilometre otoyolu yoktu, istanbul çevre yplunu 
söylüyor. Şehirlerarasında bir kilometre otoyol yoktu. Îstanbul-Gebze arasındaki otoyola baş
ladınız, on senede bize sadece yüzde 30-40 gerçekleşmeyle devrettiniz, on senede!.. 

ALt ESER (Samsun) — Çarpılırsın!.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Şimdi sizin, parti parti, gösterişli törenlerle hizmete 

açtığınız 1 500 kilometrelik otoyol şebekesini biz başlattık. ~ •. 
Tek kanallı ve siyah-beyaz olarak devraldığımız televizyonu, bugün 12 kanallı ve renkli te

levizyona biz çıkardık. 
Otomobil üretimini sekiz yılda 4 katına, beyaz'eşya üretimini 5 katına, organize sanayi 

bölgelerini 3 katına biz çıkardık. 

Eğer, bütün bunların ve bunlar gibi daha nice işlerin yapıldığı bir döneme, "Hiçbir şey 
yapılmamıştır, çivi bile çakılmamıştır" demeyi içinize sindiriyorsanız; eğer, adalet duygusun
dan bu kadar yoksunsanız; buyurun gösterin marifetinizi; ama, bir yılda, gösterecek bir tek 
marifetiniz yok. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Devri iktidarınızda, bir yıldan beri devam eden devri iktidarınızda, gösterebildiğiniz bir 
tek meziyet yok; ama, millete çektirdiğiniz çok eziyet var... (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

HASAN NAMAL (Antalya) — Sayın Yılmaz, çiftçi paralarını ne yaptınız?.. (DYP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Namal, lütfen... 
Sayın Yılmaz, Meclise hitap ederek devam etmenizi rica edeceğim. 
Arkadaşlar, sakin olunuz, eleştirilere tahammül ediniz; muhalefet partisi konuşacak, Sa

yın Başbakan da cevapları verecek; siz dinleyin. 
Buyurun efendim. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bir yıllık iktidarınızda millete 
çektirdiğiniz eziyetlerin en büyüğü, enflasyondur, hayat pahalılığıdır. [DYP sıralarından gü
lüşmeler ve alkışlar (!)] 
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Bakın, Sayın Başbakan, göreve geldiği zaman birçok vaatlerde bulundu. Hükümet prog
ramındaki vaatlerin hepsinin dökümünü yaptım; tam 156 tane somut vaadi var; bir yılda, bun
ların içerisinden sadece 10 tanesini gerçekleştirebilmiş!.. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Daha dört yılı var. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Şimdi onu söyleyeceğim. 
Doğru olan, yerinde olan, isabetli olan, gerekli olan vaatlerin hiçbirisini gerçekleştireme

miş, yanlış olan vaatleri gerçekleştirmiş; ama, daha önemli bir şey var : Sayın Başbakan, her 
kürsüye çıktığında, "benim vaatlerim, seçimden seçime yapılan vaatlerdir" diyor. Aslında,.doğ
rusu da budur. Yani, bir iktidar, bir seçim dönemine göre millete taahhütte bulunur, programı
nı ona göre hazırlar; ama, işte o noktada, Sayın Başbakan, otuz yıllık bir politikacıya yakış
mayan bir hata işledi : Enflasyon konusundaki vaatlerine vade verdi; "vermedi" diyebiliyor 
musunuz? Vade koydu : "Birinci yılın sonunda, enflasyonu yüzde 30'larâ indireceğim" dedi. 
Televizyondaki açık oturumda Başbakana sordum : "Vaadiniz geçerli mi? "dedim, "vaadim 
geçerlidir" dedi. Vaadi, 500 günün sonunda enflasyonu yüzde 10'a indirmekti... "Vaadi böyle 
değil" diyebiliyor musunuz? (ANAP sıralarından alkışlar) Eğer, diyorsanız, millet de görsün... 
(DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen Yüce Meclise hitap edin. 
Dinleyelim arkadaşlar. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Şimdi bir yıl geçti. Birinci yılın sonunda enflasyonu 

yüzde 30'Iara indireceğini vaat eden Sayın Başbakanın, enflasyon konusundaki bugünkü kar
ne notu sıfırdır. Enflasyonu bizden devraldığı zaman, 1991 yılı kasım sonu itibariyle on iki 
aylık enflasyon oranı yüzde 66 idi. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Sayın Yılmaz, sen daha talebesin; not verecek duruma 
gelmedih. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Tüketici fiyatlarıyla yüzde 66 idi. Bir yıl sonra, yüzde 
30 olarak vaat fertiği enflasyonu getirdiği nokta, yüzde 68,6'dır. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Sayın Yılmaz, çiftçi paralarını ne yaptınız? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Toptan eşya fiyatları endeksine göre, bizden devraldı

ğı enflasyon oranı yüzde 56 idi; on'iki aylık enflasyon yüzde 56 idi; bugün getirdiği oran yüzde 
62'dir. 

Haziran ayında, sebze ve meyve üreticisinin sefaletini istismar etti. Sebze ve meyve üretici
si, ürününü satamadığı için perişan olurken, üreticinin domatesi, üreticinin ürünü tarlada ka
lırken, Sayın Başbakan, bunu, enflasyon konusundaki başarısı gibi takdim etti. Ekonomiyle 
ilgili Bakan, televizyona çıkıp, "işte bakın, enflasyonu böyle indiririz" dedi, "ağustos ayından 
itibaren enflasyon daha da düşecek" dedi ve "500 günün sonunda enflasyon oranı eğer yüzde 
10'lara inmezse, o zaman istifa ederim" dedi. (DYP sıralarından, "hayda!.." sesleri) Evet, evet... 

Sız bilmiyorsunuz; ama, Uluslararası Ekonomi Forumunda, hem de Ankara'da, Sayın Baş
bakan, "bizim taahhüdümüz 500 günlüktür; 500 günün sonunda enflasyonu indiremezsek, gi
deriz; yerimize, indirecek olanlar gelir" dedi. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ekonomiyle ilgili Sayın Bakan, TÜSIAD'da yapılan bir toplantıda, bir an için, Bakan ol
duğunu unutup, oradakilere ders verir gibi, "bizim taahhüdümüz sadece bir vaat değildir; bu, 
bilimsel bir gerçektir; enflasyon, yılın sonunda yüzde 30'Iara, 1993 Nisanında da yüzde 10'lara 
inecektir" dedi. . 
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HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Hangi Bakan efendim? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bütün bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Tersine, enf

lasyon bugün yüzde 70'lere dayandı; ama, haziran ayında, mayıs ayında, üreticinin sefaleti pa
hasına, enflasyonda kendilerini başarılı ilan edenler, bugün enflasyonun sorumluluğunu bir
birlerinin üstüne atmaya çalışıyorlar. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bakın, daha kötü bir şey var : Bu Hükümet zamanında, enflasyonu aşağı indirebilmek 
için alınmış bir tek akılcı tedbir-yok. 1993 yılı, enflasyon açısından daha karanlık bir yıl. Dü
şünebiliyor musunuz : Bu Hükümet, geçen sene, yüzde 42 enflasyon hedefiyle geldi; bütçesine 
koyduğu ve UDÎDEM denen o programdaki -eğer o program hiç olmasaydı, herhalde bundan 
daha kötü olamazdı- enflasyon hedefi yüzde 42 idi; bütçe ona göre yapıldı. Yıl sonunda geli
nen enflasyon oranı yüzde 70 ve 1993 yılı bütçesinde öngörülen enflasyon yüzde 47; yani, hü
kümet, başarısızlığını kendisi kabul etmiş!.. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Kim bıraktı onu? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bir yılın boşa geçtiğini kendisi kabul ediyor. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Kim bıraktı onu? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — 1993 yılı için öngördüğü hedef, 1992 yılı için öngör

düğü hedeften daha yüksek; ama, bakın, ben, burada, milletin huzurunda ilan ediyorum : Yüzde 
47 hedefine ulaşmaları mümkün değil. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Oku bakayım!., 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — 1993 yılında enflasyon, bugünkünün çok daha üs

tünde olacak, korkarım ki bu gidişle üç rakamlı olacak. ' 

AHMET SAYIN (Burdur) — Senin aklın ermez!.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Şimdi, Sayın Başbakan, Başbakan olmadan önce ay

nen şöyle söylerdi : "Enflasyon varsa, ekonominin iyi olması mümkün değildir. Eğer enflas-
yon yüksekse, ekonomi iyi olamaz. Enflasyonu birkaç ayda indirecek olan biziz." Bunu söyle
yen, Sayın Başbakan. Şimdi bugün, Sayın Başbakan, 500 bin liralık banknot bastırmaya ha
zırlanırken, halkın gözünün içine baka baka, "enflasyon dışında, ekonomideki gidiş gayet iyidir" 
diyebilmektedir!.. (ANAP sıralarından gülüşmeler, alkışlar) 

Say^n milletvekilleri, devlet idaresi, bu kadar çelişkiye dayanamaz. Asıl endişemiz şudur : 
Bütçe uygulamasıyla, yani antienflasyonist politikanın en önemli aracı olması gereken bütçe 
uygulamalarıyla, hükümet programında ifade edilenlerin tam tersine, ekonomik dengeleri sağ
layıcı değil,'ekonomik dengeleri büsbütün bozucu bir nitelik getirilmiştir. 

Hükümet, "denk bütçe kuralı, bizim temel amacımızdır" diye işe başlamıştı. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Sayın Yılmaz, çiftçi paralarını ne yaptınız, bir de onu 
anlatın? ' 

A, MESUT YILMAZ (Devamla) — Ona da geleceğim; ama, müdahale etmezseniz gele
bilirim. 

Sayın milletvekilleri, bakın, vergi gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranı bu yıl yüz
de 62'ye düşmüştür; ama, daha önemli bir şeyi söyleyeceğim : Şu, denk bütçeyi savunan, denk 
bütçe konusunda büyük iddialarla işe başlayan Hükümetin bir yıllık döneminde, bütçe açığı
nın yurt içi gayri safî millî hâsılaya oranı, cumhuriyet tarihinde hiçbir yıl rastlanmayan bir ora
na, yüzde 7,8'e yükselmiştir. 
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İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Ekmek kaç para, söyle bakayım!.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Tarhuncu Ahmet Paşadan beri en yüksek orana ulaş

manın şerefi, Sayın Başbakana aittir!.. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Körfez savaşının yaşandığı 1991 yılında bile, bütçe açığının gayri safî millî hâsılaya oranı 

yüzde 7,3'tü. 1992 yılında, denk bütçeyi savunan bu Hükümetin geldiği oran, yüzde 7,8'dir. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Kalkınmayı söyle bakayım; oku bakayım kalkınmayı. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — 1993 yılı için bu Hükümetin huzurunuza getirdiği 

bütçede öngördüğü açık 55 trilyon liradır; ama, ilk hesap edilen açık 95 trilyon liraydı. Gider
leri sunî olarak düşüren ve gelirleri sunî olarak şişiren bir gayretkeşlik içerisinde, bu açığı hu
zurunuza, 55 trilyon lira olarak getirdiler. İşte, iddia ediyorum ki, sene sonunda gerçekleşecek 
açık, en az 95 trilyon lira olacaktır ve 100 trilyon lirayı aşması da çok büyük ihtimaldir. Tıpkı, 
geçen sene getirdikleri bütçe açığının samimî olmadığı gibi; 32 trilyon lira olarak öngördükleri 
bütçe açığının 60 trilyon lirayı geçeceğini bugün kendileri kabul ettiği gibi ve korkarım ki, yıl 
sonunda açığın 70 trilyon liraya ulaşacağı gibi; 1993 yılı için önünüze getirilen bütçe açığı da 
samimî değildir; bu bütçe samimî değildir. 

HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) — Siz samimî değilsiniz! , 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bu Hükümetin daha kötüye gö

türdüğü, yani devraldığından daha kötü duruma götürdüğü tek şey, enflasyon değil, yatırımlar 
değil, bütçe açığı değil; bunun dışında, bu Hükümet zamanında, maalesef, bugünkü bütün 
çalışan kesimlerin geleceğinin güvencesi olan sosyal güvenlik sistemi tahrip edilmiştir, sosyal 
güvenlik sisteminin temeline dinamit konulmuştur. 

Anavatan İktidarı döneminde, bütün siyasî riskini üstlenerek, emekliliği yaş sınırına bağ
lama uygulamasını getirdiğimiz halde, kademeli olarak bu uygulamayı gerçekleştirdiğimiz hal
de; bu Hükümet zamanında, sadece yapılan vaatleri gerçekleştirmenin en kolay yolu olduğu 
için ve zararları, sadece kendi dönemlerine değil, kendilerinden sonraki dönemlere de inhisar 
edeceği için, sosyal güvenlik sistemini dejenere etmişlerdir. Bugün, maalesef, bütün sosyal gü
venlik kuruluşları, aktuarya dengeleri tamamen bozulmuş, gelecekleri ipotek altına alınmış, 
devlet bütçesinden sübvansiyon yapılmazsa ayakta duramayan kuruluşlar haline getirilmişler
dir. Bunun bütün sorumluluğu bu Hükümetin omuzlarındadır. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Bir yıl içinde mi?!. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Evet, sosyal güvenlik sisteminin tahribinin sorumlu

su bu Hükümettir; çünkü, erken emekliliği hesapsız kitapsız getiren, dünyadaki uygulamala
rın tam tersine, Türkiye'de, çalışan nüfusun taşıyamayacağı bir yükü onun üzerine tahmil eden 
bu Hükümettir; çünkü, Tahkim Yasasını aylarca diline doladığı halde, bugün hâlâ uygulamaya 
geçirmediği için, belediyelerin ve kamu kuruluşlarının Sosyal Sigortalar Kurumuna olan prim 
borçlarının ödenmemesinin sorumlusu bu Hükümettir. 

Sayın milletvekilleri, bu kafayla, Türkiye'nin sosyal güvenlik sistemini ayağa kaldırabil
mek mümkün değildir. Maalesef, bunun sıkıntısını, yaşlılarımız ve emeklilerimiz çekecektir, 
çekmeye başlamışlardır. Dün kendileri istismar edilen emekliler, bugün devletin namusu de
mek olan, devletin taahhüdü demek olan vergi iadelerini, ancak üç dört aylık gecikmeyle ala
biliyorlar. Emekli maaşlarını alabilmek için banka önünde kuyruklarda bekleyen emekliler, 70 
yaşında insanlar, can veriyorlar. İşte, bu Hükümetin, emeklimize, yaşlımıza reva gördüğü budur. 
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Bırakınız vergi iadelerinin geç ödenmesini; bakın, bu Hükümet zamanında yaşlılarımız 
ve emeklilerimize 1993 yılı bütçesinde vergi iadesi için öngörülen artış sıfırdır. Yani, bu Hükü
met, yaşlılarımızın, emeklilerimizin, çalışanlarımızın vergi iadelerine göz koymuştur; enflas
yon yüzde 70 olduğu halde, vergi iadesinde hiçbir artış öngörmemiştir. 

Bütçede vergi iadesinde öngörülen hiçbir artış yoktur ve kendi uygulamaları sonucunda 
Emekli Sandığına devlet bütçesinden aktarılması gereken kaynak 6 trilyon lira olarak öngörül
müştür; bizim zamanımızda bu miktar 1,5 trilyon liraydı. 6 trilyon lira olarak öngörülmüştür; 
ama, 6 trilyon uranında yetmesi mümkün değildir. Emekli Sandığının 1993 yılında Hükümet
ten ihtiyaç duyacağı ek kaynak, asgarî 7 trilyon liradır. 

İlaç parasını, doktor parasını alamayan emeklilerimiz, yaşlılarımız, korkarım ki, 1993 yı
lında Hükümetin bu politikası devam ettiği takdirde, aylıklarını dahi alamayacak duruma dü
şeceklerdir. ' ' 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — özal sana niye "nankör" diyor Sayın Yılmaz?!. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri... (DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen devam ediniz. 
Arkadaşlar, siz de laf atmayın lütfen. 
Devam ediniz Sayın Yılmaz. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bu Hükümet zamanında daha kötüye giden, daha 
iyiye gitmek bir yana, iddialarını gerçekleştirmek bir yana, bizim devrettiğimizden daha kötü
ye giden, sadece sosyal güvenlik sisteminden de ibaret değildir. Bizim zamanımızdaki iç borç 
stoku da, dış borç stoku da bu Hükümet zamanında artmıştır. İç borçlardaki artış, neredeyse 
bir katına çıkmıştır. Dış borçları 48 milyar dolar olarak devretmiştik; sene sonundaki rakam, 
korkarım ki, 52 milyar dolar olacak. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Kalkınma ne oldu? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — KİT'lerin açıkları, yani KİT sisteminin 1992 yılında

ki toplam zararı 16,5 trilyon liradır. 16,5 trilyon liralık zararın 15 trilyon lirası, sadece 4 tane 
KİT'ten kaynaklanmaktadır. Bunlar, Türkiye Taşkömürü İşletmeleridir, Türkiye Demir Çelik 
İşletmeleridir, Türkiye Elektrik Kurumudur ve Devlet Demiryollarıdır. Bu 4 kuruluşun zararı, 
bütün KİT zararlarının yüzde 90'ına ulaşmaktadır. Sorunun çözümü, özelleştirmedir. 

Bakın, Sayın Başbakan, seçimlerden önce TÜSİAD'a gittiği zaman, özelleştirme konu
sunda kesin bir vaatte bulundu ve vaadi aynen şöyleydi: "Biz iktidara geldiğimiz zaman, dü
zeltilemeyecek olan KİT'leri kapatacağız, düzeltilebilecek olanları düzelteceğiz, satılabilecek 
olanları da satacağız." Bütün KİT'leri üç kategoriye ayırdı. Bugün, en çok zarar eden bu 4 
KİT'in, özelleştirmede öncelik taşıması zorunluluğu vardır; çünkü, devletin sırtından bu kam
burların mutlaka atılması lazımdır. Bugün Türkiye'de, maalesef, devlet, milleti sömürmekte
dir, özelleştirme, geçmişte bizim başlattığımız bir uygulamaydı, size rağmen başlattığımız bir 
uygulamaydı. 

HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) — Beceremediniz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Aradan geçen zaman içerisinde, özelleştirmeye dün

yada ilk başlayan ülkelerden biri olduğumuz halde, Türkiye için taşıdığı bütün risklerin bilin
ciyle bu uygulamayı başlattığımız halde, maalesef bugün Türkiye, dünyada özelleştirme uygula-
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ması yapan 40'a yakın ülke içerisinde en geri duruma düşmüştür; çünkü, Sayın Başbakan, özel
leştirmeyi, "işçileri kapının önüne koymak" olarak anlamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, özelleştirme, devletin milleti sömürmesi uygulamasını tersine çevir
mek demektir, özelleştirme, devletin küçültülüp, ekonominin büyültülmesi demektir. Bugün, 
özelleştirme dışında hem devletin giderlerini azaltıcı hem de devletin gelirlerini artırıcı bir fonk
siyon taşıyan hiçbir alternatif politika yoktur. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Sayın Başkan, süre doldu. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bugün, bu Hükümetin kararsızlığıyla, bu Hüküme

tin yaklaşımıyla, Özelleştirme konusunun çözümü mümkün değildir. 

BAŞKAN—Sayın Genel Başkan, beş dakikanız kaldı. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Bu Hükümetin, bir yıl zarfında daha kötüye götürdüğü bir uygulama da, maalesef, bü

rokrasideki kıyımdır. Türkiye'de, şimdiye kadar hiçbir Hükümet zamanında bu kadar büyük 
memur kıyımı yapılmamıştır; hiçbir dönemde, ama hiçbir dönemde, kamu iktisadî kuruluşla
rı, bu kadar, arpalık olarak kullanılmamıştır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Beyefendi, kaç bin kişi? • 
BAŞKAN — Arkadaşlar, dinleyelim lütfen. .. .' 
Sayın Genel Başkan, beş dakika vaktiniz kaldı, lütfen toparlayın. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bu koalisyon Hükümeti, "be

nim köylüm" dediği çiftçiyi, köylüyü perişan etmiştir. (DYP sıralarından "Allah, Allah!" ses
leri) Perişan etmiştir... 

ALİ ER (tçel) — Doğrudur. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Ödemediğin buğday paralarını bu Hükümet 

ödüyor! -

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bizim, bu Hükümete devrettiğimiz buğday stoku 7 

milyon 221 bin tondur. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Parasını ödemediniz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bugünkü buğday stoku 2 milyon tondur. Bizim dev

rettiğimiz arpa stoku 1 milyon 386 bin tondu; bugünkü arpa stoku sadece 620 bin tondur. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Pancar kaç para, pamuk kaç para, söyle bakayım! 
BAŞKAN — Arkadaşlar, dinleyelim lütfen, zaman kaybediyoruz. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Çayı söyle bakayım, çayı... 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Onun için bırakıp kaçtınız işte. 
BAŞKAN — Sayın Mahramlı... Arkadaşlar... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Çiftçinin emeğinin karşılığını, çiftçinin alın teri ku

rumadan ödeyeceğini vaat eden bu Hükümet, iki aydan beri şeker üreticisine 3 trilyon lira borç
ludur; pamuk üreticisine, fındık üreticisine 2 trilyon lira borçludur. (ANAP sıralarından alkışlar) 

HASAN NAMAL (Antalya) — Senin borçlarını ödedik. 
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BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, sükûnetle dinleyin. Bir parlamentoda hatibi tekzip mü
essesesi var mı? Hatibe cevap müessesesi var. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Konuşması sıfır puan!.. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — O soruyor, biz de cevap veriyoruz. 

* BAŞKAN — Efendim, siz tekzip etmeyin; Sayın Başbakan çıkacak, cevabını verecek -teknik 
konuları söylüyor- yanlış rakam söylüyorsa, düzeltecek. Oturduğunuz yerden buna nasıl mü
dahale edeceksiniz? Seçmeniniz de duymuyor; boşuna gayret. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Devam edin Sayın Yılmaz. 

HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) — Yanlış değil Sayın Başkan, yalan! 
BAŞKAN — Devam edin Sayın Yılmaz; lütfen bağlayın. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Köylüye hizmet götürmesi gereken Köy Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü, bugün sadece cari giderlerini karşılayarak ayakta duran, hiçbir yatırım ya
pamayan bir kuruluş durumuna düşmüştür. Bizim dönemimizde yapılan yatırımların Köy Hiz
metleri bütçesi içerisindeki payı yüzde 28'di, bugün buoran yüzde 15'tir. Köylüye götürülen 
hizmetleri yarıya indirdiniz; ama, öngörülen hizmeti dahi yapamadınız. 

SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) — Çağlayancerit'e yol yapılacaktı, altı 
sene geçti... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, Yüce Meclise hitap ederek bağlar mısınız... (DYP sıralarından 
gürültüler) 

Değerli arkadaşlar, sakin olun; böyle müzakere olmaz ki... Böyle bir müzakere mümkün 
mü? Var mı İçtüzükte böyle bir hüküm? Ayrıca, müdahale ettiğiniz zaman, bir zekâ parıltısı, 
bir bilgi birikintisi olsun; oradan bağırıyorsunuz, duyulmuyor ki, bir şey! (ANAP sıralarından 
alkışlar) Müdahaleniz, müzakereye bir değer kazandırsın. " * 

Devam edin efendim; sürenizi üç dakika uzatıyorum. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Benden önce konuşan sayın parti sözcüleri de ifade 
ettiler; bu Hükümetin, köylüye yaptığı bir başka vaat de mazot fiyatıyla ilgiliydi. Sayın Başba
kan, meydanlara çıkar "800 liraya mal olan mazotu 1 500 liraya satmak günahtır" derdi. Şim
di, bir yıldan beri 12 defa günaha girdi!.. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Günahkâr baba! 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bugün, mazot, bizim bıraktığımız fiyatın 2 katını geçti. 
ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) — Kaç lira? Fiyatını söyle bakayım! 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, sizJütfen bağlayın. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Siz, daha, mazot fiyatının şehirden şehire değiştiğini 

bile bilmiyorsunuz! 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, ikili muhavere yapmayalım. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bakın, Anavatan İktidarı olarak, toplu konutta yeni 

bir sistem getirdik. Toplu Konut Fonu bizden önce dd vardı; ama, bütçe içinde bir fondu; işle
meyen, atıl bir fondu. Toplu Konut Fonunu, bütçenin dışına aldık, yeni bir yönetmelik çıkar
dık. Sonunda, sekiz yıllık Anavatan İktidarı döneminde, Toplu Konut Fonundan, 846 bin yeni 
konuta kredi sağladık, 846 bin konuta kredi sağladık. 
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ALİ ER (İçel) — Doğru. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — 846 bin konuttan 542 bini, bizim dönemimizde ta

mamlandı, 42 bini de bu Hükümetin ağustos ayı sonuna kadar geçen döneminde tamamlandı. 
Peki, bu Hükümetin, 1992 yılında kredi verdiği yeni toplu konut ünitesinin adedi nedir bilir 
misiniz? Yani, Anavatan İktidarının sekiz yılda 846 bin konuta kredi vermesine karşılık, bu 
Koalisyon Hükümeti, 1992 yılında acaba kaç konuta kredLverdi, merak eden var mı?.. 12 bin!.. 
12 bin!.. 

ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) — Erzincan'da üç ayda 3 bin konut yaptık. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Erzincan, sizin başka bir ayıbınızdır; ama ne yazık 

ki, onu dile getirmeye sürem yeterli değil; bütçenin kapanış konuşmasında onu geniş olarak 
işleyeceğim. Ama, unutmayın; 5 Eylülde bir kanun yayımlandı. Ben bu kürsüden teklif ettim 
ve "Erzincan'daki depremzedelere, Gümüşhane'deki, Tunceli'deki depremzedelere ilaveten, Şır-
nak'tâki, Hakkâri'nin Çukurca İlçesindeki terör olaylarından zarar gören vatandaşlara da dev
letin yardım yapmasını öngören bir kanun çıkartalım" dedim. Hükümet katıldı, siz katıldınız 
ve 5 Eylülde kanun yayımlandı. Beyler, bugün aralık ayının 10'u; o kanunda öngörülen yönet
meliği, hâlâ, bu Hükümet çıkarmadı; Şırnak'a da, Çukurca'ya da, hâlâ, o kanunda öngörülen 
yardım yapılmadı. Bu mu sizin güneydoğuya olan dostluğunuz? Şırnak'ta insanlar, hâlâ, pen
cereleri camsız evlerde yatıyorlar; Çukurca'da, hâlâ,, evler tamir edilmedi... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ayıp, ayıp; yazıklar olsun! 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Başbakanla görüştüm; rica ettim; bana, "Yardımlaş

ma Fonundan 1 milyar lira para gönderdiğini" söyledi. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Şırnak'ın plaka numarasını söyle bakayım! 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Siz, Sayın Başbakanın Bandırma'ya verdiği plaka nu

marasını biliyor musunuz?! (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Başbakan, Bandırma'ya yaptığı seçim konuş

masında, "21 Ekimde yeni plaka numaranızı takın" dedi. Başbakana güvenip de plaka numa
rası takanlar, bugün hapishaneyi boylarlar!.. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, bütün süreleri geçmiş bulunuyorsunuz; sözünüzü bağlar mısınız? 
ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) — Sayın Başkan, saygılarını sunsun ve insin 

artık! 
A. MESUT YILMAZ (Devamla)— Bağlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Evet, buyurun. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Söyle bakayım; çay kaç lira?! 
BAŞKAN — Biraz daha bağır; buradan duyulmuyor!.. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Yılmaz, lütfen sözünüzü bağlayınız efendim. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bu Hükümet, geçtiğimiz bir yıl 
içerisinde, söz verdiklerinin hiçbirisini yapmamıştır, hiçbirisini yapamamıştır. Yaptığı şeylerin 
hepsi, mevcut dengeleri daha da bozan, mevcut sıkıntıları daha da artıran şeylerdir; ama, bu 
Hükümetin hâlâ yapabileceği bir şey var; bu Hükümetin, memleketin hayrına yapacağı bir şey 
var : , • . . ' . / ' 
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Sayın milletvekilleri, Sayın Gürİcan "Türkiye'nin en önemli sorunu büyümedir" dedi. Tür
kiye'nin en önemli sorunu, ne enflasyondur ne büyümedir; Türkiye'nin en önemli sorunu, bu 
Koalisyondur! (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Çünkü, bu Koalisyon işbaşında 
olduğu sürece, bu sorunların hiçbirisinin üstünden gelebilmek mümkün değildir. Onun için, 
bu Koalisyon Hükümetinin şimdi yapabileceği, memleketin hayrına, milletin hayrına yapabi
leceği bir şey var; o da, bir an önce çekip gitmektir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başbakan, söylediğiniz hiçbir şeyi yapamadınız. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Hiç olmazsa ihanet etmedik!.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ama, hiç olmazsa, arkanızda halk desteği filan ol

madığının farkına varın; bu kafayla Türkiye'nin hiçbir sorununu halledemeyeceğinizi artık id
rak edin. 

Türkiye'nin yapılması gereken önemli işleri var, Türkiye'nin halledilmesi gereken hayatî 
sorunları var; ama sayın milletvekilleri, şu en ciddî görüşmede bile buradan en galiz şekilde 
laf atmakla bu sorunlar çözülmez. 

SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) — Hani Çağlayancerit yolu için söz ver
miştiniz?! 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) f— Mecliste çiğköfte partileri düzenlemekle hiçbir şey 
yapamazsınız, hiçbir sorunun altından kalkamazsınız! (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, sözlerinizi bağlar mısınız! 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Yapmanız gereken bir tek şey var... 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Hasbahçenin güllerini, papatyaları ne çabuk unuttunuz! 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, bir son cümleyle sözlerinizi bağlar mısınız lütfen! 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Hasbahçenin güllerini, papatyaları ne çabuk unuttunuz! 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, bu böyle sürüp gidecek, sözlerinizi bağlar mısınız! 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Yapmanız gereken şeyk sizin de yapılmasını savundu

ğunuz işleri yapacak olanlara Türkiye'yi devretmektir. 
Türkiye, öyle, bir eli yağda, bir eli balda bir ülke değildir. Türkiye'nin daha çok sıkıntıları 

olacaktır. Türkiye'yi size hiç sıkıntısız devrettiğimizi söylemiyorum. Eğer, vaktinden bir yıl ön
ce seçime gittiysek, milletin hakemliğine gitme cesaretini gösterebildi ysek; bu, sadece, o yükün 
altına girebilmek için, o yükü kaldırabilmek için, milletten yeniden 
güven tazelemek ihtiyacımızın eseridir. 

yetki tazelemek, yeniden 

Sayın milletvekilleri, besbelli olmuştur ki, bu memleketin meseleleri, bu Hükümet için ağır 
gelmiştir. Bu Hükümetin, bu yükü kaldırması mümkün değildir. Bu Hükümetin, bu yükten 
kurtarılması lazımdır; bu Türkiye'nin, bu Hükümetten kurtarılması lazımdır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, teşekkür ederim. -
Saygıdeğer milletvekilleri, Hükümet söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Başbakan. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar; SHP sıra

larından alkışlar) 
Değerli arkadaşlar, yerlerimize oturalım lütfen. 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (İsparta) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
televizyonları başinda sabah saat 10.00'dan beri Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türk Devle
tinin en büyük müessesesini, Türk demokrasisinin kalbini dinleyen ve bu müessesenin asil sa-

. hibi, aslî sahibi değerli Türk vatandaşları; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sanıyorum ki, yapılan tartışmalar, yapılagelen tartışmalar, birçok güzel şeyleri ortaya koy

muştur. Tabiî ki, hükümetler Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne gelirken eleştirilecekler
dir, eleştirilmeleri doğaldır. Bu eleştirilerden dolayı, Hükümet olarak, en ufak bir tedirginlik 
duymadığımızı ifade edelim. 

Bunların içerisinde, alınabilecek müspet unsurlar vardır; onları alır, Ülkenin yararına çevi
ririz. Bunların içerisinde, yanlışlar vardır; onları düzeltmeye çalışırız. Bunların içerisinde, bi
zim yapmayacağımız şeyler vardır "yapın" diye bize konduğu halde; onları yapmamızı da ta
biî ki, bizden, kimse isteyemez. 

Nihayet, hükümetler, bir siyasî müessesedir; programları vardır, muayyen bir doğrultuda 
işlerini göreceklerdir. 

,Gönül ister ki, bu kürsüdeki üslup, sadece "sen şunu yaptın, ben bunu yapmadım; vak
tiyle ben bunu yapmıştım, sen şimdi bunu açıyorsun" gibi, böyle çok kısıtlı kalmasın; gerçek
ten Türkiye'nin önündeki yıllarda neye ihtiyacı varsa, onların dile getirilmesi istikametine gi
dilsin. Mamafih, ben burada, kimsenin, ne söyleyeceğini tayin edecek değilim. 

Yalnız, sanıyorum ki, bu teledemokrasi devrinde hepimiz -Hükümet dahil- değerli siyasî 
partilerimiz -ki,* demokrasinin ayrılmaz parçalarıdır- siyasî partilerin kapatılmasından duydu
ğumuz ezayı, onları yeniden açarak giderebildik. Demokrasinin... 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Halkın Emek s Partisinin durumu ne olacak Sayın 
Başbakan? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Dur be kardeşim! Çok ciddî bir iş 
bu. Dur, ne olursun yani! Bir dakika dur! Daha, ne söyleyeceğimi bilmiyorsun. 

OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya)— Sizinkiler laf. atarken, ciddî değil miydi konuşu
lanlar?! 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Bizimkiler laf atarken yanlış yapı
yorsak, o, size, yanlışlık yapma hakkı verir mi? 

OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Bir, iki, üç değil, devamlı laf attılar. 
BAŞKAN — Sayın Asil tür k... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Verir mi size yanlışlık yapma hakkı?.. 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk... 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) — Yanlışlık bize değil, o tarafa aittir Sayın Başbakan. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Biz konuşurken laf atılacak, Sayın Başbakan ko

nuşurken susulacak!.. Her şey karşılıklı... Bana saygı göster, ben de sana saygı göstereyim. 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk... Sayın Asiltürk... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Canım, laf atın; Parlamentoda laf 

atılmaz olur mu?! Atın... Atın laf, haydi bakalım. Parlamentonun güzelliği, laf atılmasında-
dır; kim istiyorsa atsın laf!.. v 
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BAŞKAN — Sayın Asiltürk... Sayın Asiltürk... Lütfen... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Değerli milletvekilleri, burada tabii 

ki, ben, üslup itibariyle, Türkiye'nin büyük meselelerinin konuşulmasını... Bu kürsüden sade
ce bize dönüp "Hükümet olarak orada niye oturuyorsunuz? Türkiye'de en önemli mesele, ne 
enflasyondur ne kan dökülmesidir; kalkın gidin, siz kalkın gidin..." Canım, biz buraya, kendi
miz, böyle elimizi kolumuzu sallayarak ve tesadüfen gelmiş oturmuş değiliz; bir. (DYP sırala
rından alkışlar, gülüşmeler) 

İkincisi : Siz burada otururken, biz böyle, Albay Thero'nun İspanya Meclisinde yaptığı 
gibi, gelip, "kalkın buradan, biz oturacağız" demiş de değiliz! (DYP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar ve gülüşmeler) 

Şimdi bu büyük müessesede, oyunu, kaidelerine göre oynayacağız; oyun, kaidelerine göre 
oynanacak. 

20 Ekim 1991'de yapılan seçimler, şu Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde hiçbir partinin 
tek başına iktidar olamayacağı gibi bir oy bölünmesine götürmüş Türkiye'yi. 

Ne olacaktı?.. "Efendim, bu Meclisin içerisinden hükümet çıkmıyor, kim ne yaparsa yapsın" 
diyebilir miydi Türk siyasetçisi? Diyemezdi. Ne yaptı?.. İki büyük parti, senelerce birbirine tez 
ve antitez olmuş ve birbirine alterasyon (alteration); yani, birisi gidip, birisi gelecek... Demok
rasi o... "Gitsin" dediğinizin yerine birisi gelmeli. Yani, birisi gelmediği takdirde, "gitsin" de
menin bir anlamı yok. Birisi gidip, birisi gelecek; o hale gelmiş. Türk demokrasisinin acıları, 
ıstırapları ve sızıları, Türk Milletinin kalbine inmiş. Sonra, bu iki büyük parti, çok zaman bir
birine selam vermeyen tabanlara sahip iki büyük parti bir araya gelmiş ve bu iki büyük parti
nin Genel Başkanları, yönetim kurulları, grupları, teşkilatları, Türkiye'nin büyük meseleleri
nin altına iki büyük partinin girmesine karar vermiş. 

Beyler, şimdi eğri oturun, doğru konuşun... Bu, Türkiye de büyük bir hadisedir, Türk si
yasetinde büyük bir hadisedir ve bu, aslında Türk demokrasisinin olgunluğunu (maturatesini) 
göstermek bakımından, Türkiye'nin sahipsiz kalmayacağını ve aylarca, yıllarca sürecek birta
kım ihtilafların içerisine itilemeyeceğini göstermesi bakımından ve siyasî iktidar müessesesini, 
siyasî parti müessesesini, parlamento müessesesini küçültmemek bakımından fevkalade önemli 
hadisedir. 

İki büyük parti, kendi siyasî programlarında, tek başına iktidar olsaydı ne yapacaktı, onu 
bir kenara atmış; "iki parti bir araya gelip ne yapabilir!" bunun üzerinde uzlaşmaya varmıştır. 

Devir, uzlaşma devridir. Uzlaşmayı beceremeyenlerin hiçbir yere varması mümkün değil
dir ve bu, bir onurlu uzlaşmadır; yani, "şunu yapacağız, şunu yapacağız" diye bir araya gel
mişlerdir. 

Şimdi, bu iki büyük partinin, bir Koalisyon Protokolü, bir Hükümet Programı-vardır ve 
bunun üzerine de Türkiye'nin büyük meselelerini yüklenmişler, bu büyük meselelerin nelerden 
ibaret olduğunu ve bu büyük meselelerin kökünde yatan şeyleri teker teker ortaya koymuşlar 
ve bunları çözmeye girişmişlerdir. 

Milletlerin hayatında, hükümetler gidince, eğer meseleler de, sorunlar dâ onlarla beraber 
gitseydi, yüzde 71 enflasyonu bize bırakıp gitmezdiniz, onu alır götürürdünüz!.. (DYP.sırala-
rından alkışlar) 
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EKREM PAKDEMÎRLİ (Manisa) — Yüzde 66, niye yüzde 71 oldu?!. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Eğer, devletlerin hayatında sorun

lar hükümetlerle beraber gitseydi, 5 milyon işsizi bize bırakıp gitmezdiniz!.. 

EKREM PAKDEMtRLÎ (Manisa) — Siz 8'e çıkardınız! 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Onu da beraber alır götürürdünüz!.. 

Eğer, hükümetlerin hayatında sıfır kalkınma, giden hükümetle berabar gitseydi, onu da alır • 
götürürdünüz, bize kalmazdı!.. 

Demek istediğim şey şu : Biz, Türkiye Cumhuriyeti devletini devraldığımız zaman, yani, 
sizin bıraktığınız yerde devraldığımız zaman, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir kısmı sizin 
kusurlarınızdan; bir kısmı, dünya şartlarından; bir kısmı, sizin ülkeyi idare etmekte göstere
mediğiniz beceriden veya liyakatsizliğinizden; bir kısmı... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Bir kısmı da sizin devrinizden!.. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Sadece size söylemiyorum bunu; yani, 

genelde, bırakan-devralan bakımından söylüyorum ve... 

ŞADAN TUZCU (istanbul) — 6 defa bırakıp gittiniz! 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Dur bakalım... 6 defa bıraktım; ama, 

7 defa geldim! (Gülüşmeler) Dur bakalım... Siz ne yapacaksınız? (DYP sıralarından alkışlar) 
Daha birincisindesiniz, birinci!.. Daha siz alfabe noktasındasınız, "Ali, topu at" noktasında!.. 
Dur bakalım!.. (DYP, SHP sıralarından alkışlar, gülüşmeler) 

Şimdi benim söylemeye çalıştığım şey, Türkiye'nin sorunları... Keşke Türkiye'nin sorunla
rını sen-ben çekişmesi çözse, şimdiye kadar çözerdik. 

M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — Niye söz verdiniz? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Türkiye'nin sorunlarını sen-ben çe- .,. 

kişmesi çözmez. Evvela sorunların köküne inmek, bunun altında ne var, ona bakmak lazım 
ve gayet tabiî ki,, bence hırçınlığa da gerek yoktur. Bir miktar iktidarda bulunan siyasî partiler, 
eğri veya doğru bir şeyler yapmışlardır; kimse gelip, "şunları doğru yaptın'" demez adama, 
yanlış yapılmış şeyler varsa onları söyler veya işte, "bunları yanlış yaptınız" diyebilmek duru
mu varsa, kimsenin kimseye merhameti yoktur, halkın önünde onları söyler ve puan kazanma
ya çalışır; bu da normaldir, doğaldır. 

Yalnız, tabiî ki, bunları yaparken, ülkenin büyük meseleleri askıda kalmamalıdır. Mesela 
ne gibi?.. Enflasyon olayı, bir günün olayı değil ki... (ANAP sıralarından gülüşmeler) 

BURHAN KARA (Giresun) — Niye söz verdiniz o zaman? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Bu enflasyon... (ANAP sıraların

dan gülüşmeler) 
Beyler, keşke gülüşmekle falan bu meseleler hallolsa!.. 
Bakın, hükümetler bugün vardır; yarın yoktur. Eğer, biz, bu enflasyonu çözerek gidebilir-

sek mutlu oluruz. 
"Ne oturuyorsunuz burada?" filan... 
"Haydi, öyleyse biz gidiyoruz" desek, siz mi gelip oturacaksınız buraya!? Siz mi gelip 

oturacaksınız buraya?! (ANAP sıralarından "seçime gideriz" sesleri) Otursanız ne yapacaksı
nız!.. Oturdunuz da ne yaptınız?.. (DYP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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A. MESUT YILMAZ (Rize) — Sizin kadar kötü yapmazdık. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Şimdi, mesele şudur : Enflasyon, 

bizim sebep olduğumuz bir olay değil. Zaten, bir hükümet, bir ülkeyi ne kadar kötü idare etse, 
yüzde 71 enflasyon yapamaz, yüzde 68 de yapamaz. (ANAP sıralarından "Yüzde 107 var" 
sesleri) Şimdi, iyi ya; demek ki, bu işin bir tabanı var! Yani, hızla giden trene atlamışsınız veya 
hızla giden otobüse atlamışsınız; otobüsün direksiyonu bozuk, bu direksiyonu katlanamıyor
sunuz; bir yere çarpmadan acaba otobüsü kurtarabilir miyim kaygısı içindesiniz... 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Şoförün ehliyeti yok!.. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Muslukları açık bırakmışsınız, evi 

su basmış ve su, eyi basmakla kalmamış, alt katlara da inmiş... 
Şimdi, biz geldik, muslukları kapatmaya, evi kurutmaya, alt kattaki komşuların eşyaları

na olan zararları ödemeye gayret ediyoruz. , 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Peki, siz ne yaptınız? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Şimdi buraya gelip, "büyüme şu, 

enflasyon şu" diye birtakım şeyleri söylediniz... İyi de; yani, seçim olsa, siz mi olacaksınız ik
tidar?! (ANAP sıralarından, "Evet" sesleri) 

Ne yüzle, ne hakla olacaksınız, evvela onu soralım! Yüzde 46'yla iktidar olmuşsunuz, 4 
sene sonra inmişsiniz yüzde 36'ya, 2 sene sonra inmişsiniz yüzde 21.75'e!.. Nasıl olacaksınız?.. 
Olmuşsunuz!.. (ANAP sıralarından "siz yüzde 16'ya indiniz" sesleri, gürültüler) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Onun içindir ki... 
YUSUF PAMUK (İstanbul) — Yüzde 27»den yüzde 16'ya düştünüz Sayın Başbakan. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, hatibi dinleyelim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Binâenaleyh, bu lafları ederken, bi

raz dikkat edin. 
Aslına bakarsanız, ben burada sizlere cevap vermekten ziyade, sizin sözleriniz hiç dikkate 

alınmamış gibi bir intiba hâsıl olmasın diye bunları söylüyorum. Çünkü, ülkenin büyük mese
lelerini, anlatabildiğim kadar, zamanın yettiği kadar, ülkeye, ülkenin insanlarına, vatandaşları
mıza anlatacağız. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Her gün televizyonda anlatıyorsunuz. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Yani, bizim, bakınız, bu konuşma

lardan, benim konuşmamdan, diğer hatiplerin konuşmasından, yani bu kürsüye gelen herke
sin konuşmasından vatandaş bir şey öğrenmelidir, bir; vatandaş, karnının şişini indirmelidir, 
iki. Biraz da ümit olmalıdır. 

Siz, şimdi sadece ikincisine hizmet ediyorsunuz. Birinci ve üçüncüyü atlıyorsanız, o za
man bu kürsünün hakkını vermiş olmayız gibi bir endişe bende var. Ben istedim ki, bu kürsü
nün üslubunu, ülke meselelerini daha iyi konuşabilir hale getirmek bakımından, biraz daha 
meseleleri derinine tetkik ederek buraya gelmekle gerçekleştirebiliriz demek istedim. 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) — Palavra! 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Mesele nasıl derinine araştırılır, ba

kılır?. .Şimdi, buraya gelinir, denir ki, "Efendim, 1963-1977 yılları içerisinde Türkiye'deki bü
yüme 4,2'dir, halbuki 1983-1991 arasında 5,2'dir." 
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Şimdi, böyle diyene birisi bir şey der; o da benim. Çünkü, ben buraya geldim; sadece sizin 
yanlışınızı, doğrunuzu bulmak değil benim işim. Benim işim, meselelere ne kadar ciddî bakı
yorsunuz, onu şu televizyon marifetiyle halkımıza anlatmaktır. 

Bu, bir müsabakadır; bu, bir rekabettir; bu, bir yarıştır. Binaenaleyh, ben de o görevi ya
pacağım. 

Şimdi, diyorsunuz ki, 1963-1977 arasında yüzde 4.2 Türkiye'deki büyüme? Öyle mi? 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Gürkan Bey diyor. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Gürkan Bey onu söylerken, nüfus 

artışını çıkarmış ondan. (Gülüşmeler) 
Sizin söylediğinizden nüfus artışını çıkarırsanız 2.3 kalır. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Hayır, o zaman bizim ki de 8 olur. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Siz, ilave ediyorsunuz; çıkaracaksı

nız. Bir yanlışlık yapmayın. 
Bakın ne diyorsunuz : "Nitekim, 1963-1976 döneminde ortalama yüzde 6,5 olarak ger

çekleşen gayri safî millî hâsıla artış hızı dünyada örnekleri nadir görülen kalkınma hızları ara
sında sayılmaktadır." Bu söz benim mi?.. 

BURHAN KARA (Giresun) — Kim yazmış? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bu sözü birisi sahiplenecek. Eğer 

hafızalarınızı tezeleyebiliyorsanız, bu sözü hatırlamanız lazım. Bu sözü hatırlamazsanız da, 
biraz ayıp olur. (DYP sıralarından gülüşmeler ve alkışlar, SHP sıralarından gülüşmeler) 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) — 500 gün, benim sözüm mu?! 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Merak etme, sizin değil bu söz. Bu 

söz, 19.12.1983 tarihinde Sayın özal tarafından okunan hükümet programının, benim elimde
ki kitapta, 28 inci sayfasında yer alıyor. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Onu aştık. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Belli de, şimdi burada bir beyanda 

bulunuyorsunuz, "Anamuhalefet Partisiyiz" diyorsunuz; "Ne oturuyorsunuz orada, kalkın sizin 
yerinize oturalım" diyorsunuz; "Seçim olsa bu olur" filan diyorsunuz. 

Siz, böyle mi olacaksınız iktidar?! Yani, kendi söylediğinizi, en önemli bir meselede bil
meden mi olacaksınız iktidar?! (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, değerli milletvekilleri, aziz vatandaşlarım; keşke şu, "Efendim, yüzde 18'Ie oturu
yorsunuz, 19'la oturuyorsunuz, 35'le oturuyorsunuz" lafları açılmasaydı... (ANAP sıraların
dan "yüzde 16 oyla oturuyorsunuz" sesleri) 

16 ile!.. 
Keşke o laflar açılmasaydı. 
Şimdi bakın, bu laflar, birtakım başka lafları, ister istemez çeker. Günah benden gitmiş

tir, eğer ben şimdi söyleyeceğim lafları söylersem. (DYP sıralarından gülüşmeler ve alkışlar; 
SHP sıralarından gülüşmeler) 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) — Artık memleket meselelerini konuşalım. 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Çünkü, bakın, 20 Ekim tarihinde 
yapılan seçimlerde iki siyasî partiye; yani Doğru Yol Partisiyle, Sosyaldemokrat Halkçı Partiye, 
halkımız yüzde 48 oy vermiş. Şimdi diyorsunuz ki, "Bu bir sene zarfında bu yüzde 48 oy gitti 
arkadaş." Nereye geldi diyorsunuz? Yüzde 36'ya... öyle mi?.. 

EKREM PAKDEMİRLÎ (Manisa) — 35,9*a. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — 35,9'a. Tabiî, tabiî, Ekrem Hoca gayet 

prestijedir; yüzde 35,9'a. Peki, bu 35,9'la, bu iki parti burada oturuyor; diyelim öyle... Sizler, 
yüzde 36 ile 290 milletvekiliyle burada 4 sene oturmadınız mı?! 

EKREM PAKDEMÎRLt (Manisa) — Siz kabul etmediniz ama... 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Siz kabul etmediniz ama... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Etti, etmedi meselesi başka. Yüzde 

36'yla 290 milletvekiliyle 4 sene oturmadınız mı burada?! Oturdunuz... 

M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) — Siz şikâyet ediyordunuz... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başbakan, ANAP'a söyleme. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — ANAP'a söyleme Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — Ben ne yapayım, istediniz bunu!.. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, dinleyelim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bitmedi, bitmedi, biraz dinle, söy

leyeceğim başka şey de olur canım, bir parça dinle... 
Ve netice itibariyle, 1989 Martında, bütün Türkiye'de, iki bin yerde yapılmış bulunan Be

lediye ti Genel Meclisi seçimleri, ki genel seçime millet iradesini vermeye yeter; çok yakın olan 
odur, yakın olan odur. Seçim yapılan bu iki bin yer ve Türkiye'nin 73 tane, 74 tane ilinde yapı
lan seçimlerde sizler 21,75 oy alıp gelmediniz mi buraya?.. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Siz bari söylemeyin bunu Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Geldiniz. 21,75 eğer; bakınız şimdi, 

yüzde 36, eğer bir siyasî iktidarın buradaki kıstası ise, yüzde 21,75 neyin kıstası?.. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — O zaman "işgal" diyordunuz ama... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — O zaman "işgal" diyordunuz ama... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Müsaade buyurun;.. Bu yüzde * 

21,75'le Sayın özal'ı Çankaya'ya çıkarmadınız mı?.. Epeyce de iş açtınız yani; iş... Hem mille
tin başına, hem de herkesin başına... (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Yılmaz, zatıâlihiz, bu 21,75'le, 3 ay bile olsa, Başbakanlık yapmadınız mı?.. 

A. MESUT YILMAZ (Rize) —Sayın Başkan, cevap verebilir miyim? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — Canım, ne sorusu soracaksınız? Ben 

burada oturdum böyle, söylediğiniz lafları içerek dinledim, biraz da siz dinleyin bakalım. Da-' 
ha çok dinleyeceksiniz, çok... 

BAŞKAN — Dinleyelim arkadaşlar, dinleyelim. 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Ama, soru soruyor Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bu 36'yı da 

bir vuzuha kavuşturalım. 7 Haziranda yapılan seçimler 243 yerde yapılmıştır. Bunun içerisinde, 
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Van gibi, Urfa gibi büyük şehirler vardır; Nazilli gibi, Ünye gibi büyük kasabalar, büyük ilçe
ler vardır ve küçük kasabalar da vardır. 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — İstanbul gibi... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Bu 7 Haziran seçimlerinde koalis

yon partileri yüzde 58 oy almışlardır. Biz demedik ki, evet, bu mahallî seçimdir; ama, yani 
eğer düşük alınsaydı, bu istismar edilirdi; çok alınmış olması da anlamsız değildir, işte bir an
lamı vardır, bir nabızdır, anket gibidir falan; güvenoyu filan değildir. 

Şimdi, geliyorsunuz 1 Kasımda yapılan seçimlere. 1 Kasımda yapılan seçimler 23 yerde 
yapılmıştır. * 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — İstanbul'da da... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Müsaade buyurun efendim. 23 yer

de yapılmıştır... İstanbul, Türkiye'nin bir parçası da, Kars'ın Damalı'sı Türkiye'nin bir parçası 
değil mi? İğdır'ın Karakoyunlu'su Türkiye'nin bir parçası değil mi? Nazilli'nin Isâbeyli'si Türk
iye'nin bir parçası değil mi? Sivas'ın Akıncıları Türkiye'nin bir parçası değil mi? Kayseri'nın 
Gegi'si Türkiye'nin bir parçası değil mi? 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Evet, evet... 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Evet, evet.v. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Değil mi? Öyle değil mi? Denizli'

nin Başpınar'ı Türkiye'nin bir parçası değil mi? 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen dinleyelim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Öyleyse, gelin, şimdi ben böyle 35,9 

falan, bunları peşinde değilim; bakın size neyi anlatmaya çalışıyorum... İzmir'de 4 yerde seçim 
yapılmış, ikisini Doğru Yol Partisi, birisini SHP adayı kazanmış ve İstanbul'da 6 yerde seçim 
yapılmış... "6-0; var mı bize yan bakan! 6-0..." 

Ondan sonra 6-0 diye ortaya çıkanlar... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Muhalefet 6, Hükümet (0). 
BAŞKAN — Arkadaşlar, dinleyelim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla)— Efendim... 
EYÜP AŞIK (Trabzon)— Muhalefet 6, Hükümet (0). 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Netice itibariyle "6-0'' deyip, 2'ye 

inmişler. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başbakan, muhalefet 6, Hükümet (0). 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Tümüne bak... Tümüne baktığımız 

zaman, iktidar 17, muhalefet 6. 
Şimdi, bunları tartışmakta yarar yok, bunlar zaman kaybıdır, yani bunlara verdiğiniz ağırlık, 

zaman kaybıdır. Hem, size demezlermi ki, hem size Anavatan Partisi olarak, "Hadi, iktidar 
iktidardı, yaptığı yapamadığından dolayı yıprandı ve ondan dolayı oyu düştü; siz muhalefetti
niz, muhalefet olarak oyunuz niye düştü?" demezler mi size?.. (DYP sıralarından alkışlar) 

METİN EMİRÖĞLU (Malatya) — Dördüncü parti oldımuz canım! 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Onun için dedim, eğri otursanız bi

le doğru konuşun diye. 
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Şimdi, gelin, bakınız ne oluyor Türkiye... 
Binaenaleyh, şimdi buraya gelip, "kamuoyu desteğiniz gitti, şöyle oldu böyle oldu" falan 

demenin bir manası yok. 1994'ün Martında Türkiye'de... 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) — Vakit doldu. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Nasıl doldu! Daha bir şey demedik 

ki!.. Daha epey laf var yani; sıkıldıysanız, ayrı mesele! 
1994'ün Martında Türkiye'de yerel genel seçimler yapılacaktır. Bu yerel genel seçimlere 

gelirsiniz, koalisyon; yani, aslında koalisyon bu yerel genel seçimlerde başarısız olur, sizin 1989'da 
düştüğünüz gibi, 21.75'e düşerse... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — 22'ye düşerse... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Hayır, hayır, efendim müsaade edin, 

üslup bu; 21.75'e düşerse veya böyle bir duruma düşerse... Anlatabildim mi! O zaman biz Mec
listen aldığımız bu emaneti, yeni sahip bulsun diye, aynı gün akşamı Meclise iade ederiz. Ta
mam mı?.. (DYP sıralarından alkışlar) 

EYÜP AŞIK (Trabzon)—Böyle yapmazsınız. 
, • HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Vallahi billahi yapmazsın. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, dinleyelim lütfen. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — 500 gün gibi olmasın Sayın Başbakan! ' 
BAŞKAN — Eyüp Bey, sen de çok laf atıyorsun, dur bakalım. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — TRT eleştirileri var. l 

Tabiî, TRT, dünyanın her tarafından eleştirilmiştir; yani,'devletin radyo ve televizyonu varsa, 
dünyanın her tarafında eleştiriliyor; Fransa'da da eleştiriliyor, İngiltere'de de eleştiriliyor... 

EYÜP AŞIK (Trabzon)— Fransa'da TRT var mı? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Onun içindir ki, bu özel televizyon

lar, yani devletin televizyon tekelini ortadan kaldırması hali, bu eleştirilere bir cevaptır. 
Şimdi, ben burada gelip, "Efendim, ben az çıkıyorum, çok çıkıyorum, beni az veriyorlar, 

çok veriyorlar" tartışması yapmayacağım. Neden?.. Çünkü, sizin bugün yaptığınız şikâyetleri, 
geçmişte biz aynen yaptık. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Şimdi, neden yapmışız?.. Mesela temmuz ayı içerisinde Sayın Mesut Yılmaz Başbakan olarak 
139 dakika 40 saniye konuşmuş; Demirel de 27 dakika 30 saniye konuşmuş. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Doğru mu bu?.. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bakanlar 248 dakika 20 saniye ko

nuşmuşlar ve Sayın Mesut Yılmaz, ANAP Genel Başkanı olarak da 41 dakika 40 saniye konuş
muş, böylece Sayın Mesut Yılmaz 180 dakika konuşmuş; 6 saat, yarım saate karşı. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Doğru mu?.. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Canım, doğru-eğri tartışması ya

pan yok... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Niye düzeltmiyorsunuz? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Biz diyoruz ki, buraya geliyorsu

nuz, bu şikâyetleri yapıyorsunuz, bu şikâyetleriniz, hani, etme bulursun dünyası, misillu cins
ten... (ANAP sıralarından gürültüler) Durun canım, ne dediğimi anlamadınız ki!.. 
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Evet, açıklıkla söyleyelim ki, televizyona çıkan ben değilim, televizyona çıkan Sayın Me
sut Yılmaz da değil; olaylar, içinde bulunduğunuz olaylar... Sizi, aman bu çok görünüyor,diye 

- televizyon ekranından çekip çıkarıp olayı oraya koyamazsın. Binaenaleyh, öyle durup durduğu 
yerde, televizyon hevesi vesaire falan bizde aramayın; ama, eğer hakikaten... (ANAP sıraların-

. dan gürültüler) 

HALÎT DUMANKAYA (istanbul) — Sayın Başbakan, 30 kişinin öldüğü haberi onuncu 
haber olarak veriliyor! , 

BAŞKAN — Arkadaşlar dinleyin. Sayın Başbakan cevap veriyor; dinleyin... Dinleyin ar
kadaşlar. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Şimdi bakınız, bu ülkede fevkalade 
önemli olaylar oluyor. Gönül isterdi ki; biraz evvel de söyledim, ülkenin büyük sorunları üze
rinde, kısaca da olsa, düşüncelerinizi söyleyebilseydiniz... 

Evvela, bu Büyük Meclise şükranlarımızı sunarız/.Hükümet olarak; Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti Başbakanı olarak da şahsen ben ve arkadaşlarım adına. Çünkü, Türkiye'nin büyük 
meselelerinde her çeşit tartışmayı yapıp, sonunda, büyük meselelerin istikametinde hareket et
meyi her zaman başarabildik. Bunu, bu büyük müessese için fevkalade değerli sayıyorum. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizin bir köşesinde kan dökültiyor ve fevkalade üzücü olaylar 
cereyan ediyor ve bu olay 8 senedir devam ediyor. 8 senedir devam eden bu olayda... 

M. RAUF ERTEKIN (Kütahya) — Hep 8 sene!.. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Öyle de ondan; yani, hemen alın

ganlığa girmeyin. "Daha önce vardı, daha önce yoktu" da bir şey değil; ama bu olay 8 senedir 
devam ediyor. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — 8 sene evvel Artvin'e, Çorum'a, Maraş'a girilmiyordu... 
BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen!.. 
Sayın Başbakan, buyurun. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Ve bu olaylarda, sadece bu sene 

850'ye yakın vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — 8 seneye eşit. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Ve 600'e yakın güvenlik mensubu

muz da şehit olmuştur. 

A. MESUT YILMAZ (Rize) — Daha fazla... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla).— Kesin rakamları istiyorsanız vere

yim; yani şey değil. Ve geçen sekiz, dokuz sene zarfında da, takriben sivil-asker 5 bine yakın 
vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bunların içerisine teröristler dahil değildir. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)— Son 8 seneye eşit. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Şimdi, bu olay, fevkalade büyük bir 

olaydır ve Türkiye'yi rahatsız eden fevkalade önemli bir olaydır. Türkiye, enflasyonun da hak
kından gelir, büyümeyi de sağlar, yatırımları da yoluna kor. Yalnız, Türkiye Cumhuriyeti Dev
leti, demokrasinin içerisinde, yani demokrasiyle, yani demokrasinin gücüyle, demokratik dev
letin gücüyle, bu ülkede kanun ve nizam hâkimiyetini sağlamalıdır ve kanun ve nizam hâki-
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miyetini sağlarken de, suçlu ile suçsuzu ayırdetmelidir ve bunu yaparken de, mahallî halkı ra
hatsız etmeyecek şekilde hareket etmelidir ve bölge halkına şefkatle muamele etmelidir. Bütün 
bunlar yapılırken, hukukun üstünlüğü mutlaka korunmalıdır. 

Biz böyle işe başladık. Bunun yanlış hiçbir tarafı yoktur; böyle de uyguladık, geliyoruz. 

M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) — Biz de destek olduk; SHP'ye söyle. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Evet, hepinize teşekkür ediyorum, 

buna destek olduğunuz için. Bakınız, sizin zamanınız, bizim zamanımız olayı değil olay. Olay, 
Türkiye, böyle bir olayla karşı karşıyadır; binaenaleyh, siz bunu bırakmış gitmişsiniz, biz dev
leti devralmışız; "Nemize lazım, onların işiydi bu" dememişiz, üstlenmişiz; devletin güçlerini 
kullanarak bu meselenin altından kalkmaya çalışıyoruz ve devlet kalkmaya çalışıyor ve bura
daki en önemli husus, dikkatinizi çekerim, Türkiye'nin içeride, dışarıda pek çok düşmanı var
dır ve şu anda bu olay, Türk Devletinin, halkına karşı giriştiği bir olay gibi görünmüyor; öyle 
göstermek isteyenler vardır! İçeri de... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — İçeride Çekiç Güç... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — içeride, Türkiye'nin basını, Türki

ye'nin siyasetçisi, Parlamentosu ve halkın kahir çoğunluğu da, bu olayı, devletin halka karşı 
giriştiği bir olay değil; aksine, halkını, hudutlarını, toprağını ve bayrağtnı korumak için girişti
ği bir olay görüyor. Binaenaleyh... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Bütçeye gel Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — İşte bu, bütçe, bütçe bu... Yani, yoksa, 

sen açtıydın, ben kapattıydım değil bu; olay bu. 
İşte burada, bu vesileyle bütçe, sadece, bir hükümetin, icraatını gözden geçirmesi değil, 

bir ülkenin tüm sorunlarının değerlendirilmesi fırsatıdır. Binaenaleyh, Hükümet bunda taraf
tır gayet tabiî. Bütçe, hükümet tarafından hazırlanır gelir; ama, devlet bütçesidir, devletindir. 
Çünkü, gelirleri, vergi geliridir; giderleri, kamu hizmetidir. Bu, devletin işidir. Ifoni, bu, hangi 
siyâsî partiye mensup olursa olsun, herkesin yararlanacağı, herkesin külfetine katlanacağı bir 
olaydır. Onun içindir ki, Güneydoğu Anadoluda meydana gelen bu olayların etkisiz hale geti
rilmesi ve halkımızın orada rahata kavuşturulması için girişilen bu mücadeleyi yapanları, bü
tün tepeden tırnağa, yöneticisinden, bugün eksi 8-12 derecede Cilo Dağlarının eteğinde kahra
manca hudutlarını bekleyen, bu ülkenin askerlerini, subaylarını, assubaylarını, polisini, tümü
nü huzurunuzda kutluyorum ve kendilerine Hükümet Başkanı olarak teşekkürlerimizi, şük
ranlarımızı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, bu olayın içine girdiğin zaman, bakınız neler var olayın içerisinde... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — İyi ama, bütçe ne oldu?.. 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Enflasyona gelelim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bu, enflasyondan önemli; bu, her-

şeyden önemli, bu, seçimden de önemli, her şeyden önemli beyler. Türkiye'nin bölünmez bü
tünlüğü üzerinde titrerken ve bakın, Bitlis'in Cevizdalı Köyüne gelip de, Cevizdalı Köyünde 
38 vatandaşımızın şehit edildiğini dünya bilmiyor ve bu 38 vatandaşımız, Bitlis Cevizdalı Kö
yünün halkıdır. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)— Ama, onu, 10 uncu haber olarak veriyorsunuz!.. 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Çatak'ın bir yaylasına gidip de, orada 
9 aylık çocukla beraber, bir kadının 7 çocuğuyla beraber şehit edildiğini de çok kimse bilmi
yor... Otobüslerin durdurulup, insanların indirilip kurşunlandığını da bilmiyor... 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Hükümet ne yapıyor?! 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — İşte, bunları bilsinler diye söylüyo

ruz. Dünyada, sanki, Türk Devleti, kendi halkına karşı bir icraata girişmiş gibi bir havayı do
ğurmaya çalışanlar var. 

Bunların karşısında olmak, sanıyorum ki, sadece benim değil, sadece Hükümetimizin de
ğil, sadece iktidar partilerinin değil; ama, hepimizin görevi. Burada olan olayın, aslında, ma
sum, kimsesiz, öldürülen sivil insanları korumak için devletin işin içine girmesi olduğunu her
kese anlatmalıyız. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Biz Hükümete bu desteği hep verdik. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — Veriyorsunuz, teşekkürlerimi söyle

dim ve siz Hükümetken de biz hep verdik, her zaman verdik. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Doğru. Ortağınıza söyleyin... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — "Siz hükümetken, biz Hükümetken" 

meselesiW il; "onlar bunlar" meselesi de değil; gelin, hepimiz bu ülkenin çocuklarıyız ve ba
şımızı ellerimizin arasına alalım... Diyoruz ki, işte, ülke meselesi budur ve bu siyaset üstü bir 
meseledir. Bunun siyaseti-yok mudur? Vardır. Bunun siyaseti vardır; ama, evvela bu işin, yani 
devletin bu mücadelesine halkın büyük çoğunluğunun, basının, Parlamentonun büyük çoğun-

. luğunun, hemen hemen ekseriyetinin destek vermiş olmasını devam ettirmekte sayısız yararlar 
görüyoruz. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara)— Ortaklar dahil... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Şu hususu tekrarlayayım ki, "Bu 

mücadele nasıldır?" diye kimse sormadı. Keşke sorsaydınız... Yani, "Burada ne oldu?" diye 
sorsaydınız, Hükümetten bilgi isteseydiniz diye düşündüm ben; ama, ben gene şu cevabı vere
yim : Bakın, bu Örgütler, İran, Irak ve Suriye içerisinde dağılmış örgütlerdi ve bunların esas 
gücü Irak sınırındaydı. Irak sınırında aşağı yukarı 7 bine yakın bir güç mevcuttu; eğitilmiş bir 
güçtü ve silahlıydı, iyi silahlıydı. Türkiye'nin içerisinde de -16 Mart 1992 tarihinde, yine bu 
kürsüden söylediğim gibi- dağında taşında, mağarasında, her tarafında vardılar. Netice itiba
riyle, bunları tesirsiz hale getirmek, bir taraftan bataklığı kurutmakla ancak mümkündü. Bir 
taraftan, devletin güvenlik güçleri, hukukun içinde kalarak, hukukun üstünlüğüne riayet ede
rek bu mücadeleyi Türkiye içinde yaparken, öbür taraftan da, hudut dışına taşmak mecburiye
tiyle karşı karşıya kalmışlardır. 

Size şunu beyan etmek isterim ki, bu 7 bin kişilik güç, bugün hemen tamamıyla diyebile
ceğimiz şekilde, tesirsiz hale gelmiştir. Binaenaleyh, bu, bizim kahraman askerlerimizin, silahlı 
kuvvetlerimizin, polisimizin, güvenlik güçlerimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güvenlik 
güçlerinin bir büyük başarısıdır ve inşallah bundan sonraki kısmını da, yani bu ülkenin dağına 
taşına yerleşmiş olup da, masum insanları, çoluk çocuk demeden, sadece korkutmak gayesiyle 
kan döken insanları tesirsiz hâle getirmeyi başaracağız. -

Burada halkımıza şu dilekte bulunmak istiyorum : Türkiye'de kimse, 921 senedir kardeş 
olarak yaşadığımız insanları birbirinden ayıramaz. Yani, bu harekete bakarak da, Türkiye'nin 
başka yerlerinde veya Türkiye'nin o bölgesinde bir nifak sebebi olmasın bu hadise. 
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Devlet, bu hadiseyi yapanlan nasıl olsa tesirsiz hale getirecektir. Onun için, üç gün evvel 
Antalya'da meydana gelen olaydan fevkalade muazzebim. Yine, Antalya'daki hemşerilerimize 
sesleniyorum : Devlet, bunları yapanları bulur çıkarır. Onun içindir ki, sükûnet istiyoruz. 

Burada şunu söyleyeyim : İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da anarşinin köküne inilmiştir, 
terörün köküne de inilmiştir. Aslında, buralarda zaman zaman birtakım şeyler oluyor ama, 

• normal rejimin içerisinde, yani olağanüstü bir rejime gitmeden mesele çözülmüştür diyebiliriz. 
Bugün Türkiye'de, üç hadise müstesna, yani terörün hâkim olduğu yerler dışında üç hadise 
müstesna, faili meçhul cinayetlerin tümünün faili bulunmuştur.. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — 270 tane! 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — "O bölge hariç" diyorum. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Ha, evet. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — İstanbul, İzmir, Ankara, Adana gi

bi; yani olağanüstü halin bulunduğu bölgenin dışında, Türkiye'de, üç hadise müstesna, bütün 
olayların failleri bulunmuştur. Devlet, bu şehirlerde suç işleyeni ya anında ya da iki gün, üç 
gün sonra bulup yakasına yapışıyor; bunu da,, normal, Türkiye Cumhuriyetinin kanunlarına 
göre yapıyor. 

Bu, çok önemli bir olaydır ve bu olayın çözüme gitmesi için vereceğiniz destek, sadece 
Hükümete değil -gayet tabiî Hükümet de desteklenmiş olabilir ama- devletedir; vereceğiniz des
tek, güvenlik güçlerinedir. Bunu verdiniz geldiniz, bu bütçe münasebetiyle de, bu desteğinizi 
yine esirgememenizi rica ediyorum. • "j ' • 

Bir diğer konu, enflasyonla mücadeleydi... Enflasyonla mücadele kolay bir olay değildir. 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) — 500 gün gibi!.. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Canım; sen dedin, ben ettim mese

lesi değil; bir dinle bakalım ne diyeceğiz, bir dinle... Yani mesele, benim yanlışımı çıkarmaksa, 
benim yanlışımı çıkarmak meseleyi halletmiyor... Anlatabildim mi?! Eğer sizin meseleniz bu 
ise, devam edin. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — O zaman bir şey bulursun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — öyleyse, bunun faydası yok kimseye. 
Değerli milletvekilleri; burada, yine Türkiye'nin çok önemli bir konusuna, bana göre gayrî 

siyasî, siyaset ötesi bir konusuna dokunmak istiyorum. 
Enflasyon işi, Türkiye'nin malî sağlıklılığını kaybetmesiyle çok yakından ilgilidir. Sayın 

Gürkan da ifade ettiler, sadece bundan ibaret değildir olay; olayın birtakım yan yönleri de vardır.' 
Yalnız, bir ülkede, kamunun borçlanma gereksinimi, borçlanma ihtiyacı yüzde 10'lar ci-

* varında seyrettiği sürece, enflasyonun, hakkından gelmek mümkün değildir; olay budur, öy
leyse, kamunun borçlanma ihtiyacını azaltma, enflasyonla mücadelenin birinci şartıdır. Aslın
da, kamunun borçlanma ihtiyacı şöyle olmuştur : 1983'te kamunun borçlanma ihtiyacı yüzde 
6'lar civarındayken, 1991'de, hibesiz yüzde 16.3'e, hibeli yüzde 14.4'e çıkmıştır. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Hoca, "Heybeli, heybesiz" dedi ona. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Efendim?.. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Hoca, "Heybeli, heybesiz" dedi ona. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Yani, Hocayla beni tutuşturmayın! 

(Gülüşmeler) 
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EYÜP AŞIK (Trabzon) — Korkuyor musun Hocadan?.. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Hibeli, hibesiz; yani 16,3'e çıkmış

tır; bütün olay bu. 1992'de bu, eğer hibeliyi alırsanız, ki 14,4'tür -ki, 1992'de pek fazla hibe 
yoktur, çok azdır- onunla kıyaslayacaksınız, 12,6'ya düşmüştür. 2 milyar dolardan geliyor; 1993'te 
ise, bunun yüzde 9'a indirilmesi programlanmıştır. Binaenaleyh, önünüze gelen bütçe, bu borç
lanma ihtiyacını yüzde 9'a indirmeyi -nereden?.. 1991'in yüzde 14,4'ünden, 1993'te yüzde 9'a 
indirmeyi- hedeflemiştir. Bu yeter mi?.. Yetmez. Yalnız, şimdi yine eğri oturup, doğru konuşa
lım; yine o kitaba müracaat edeceğim... 

OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Hem doğru oturalım, hem doğru konuşalım Sayın 
Başbakan. Niye eğri oturalım! 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN "DEMÎREL (Devamla) — Öyle yapabiliyorsanız öyle yapın, 
ona hiçbir itirazım yok. • ' • 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk, lütfen... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — "Enflasyon, dar ve sabit gelirlile

rin, orta direğin en büyük düşmanıdır... 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Mazot kaç lira? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Enflasyon, işçi, memur ve emekli

nin her yıl aldığı ücret artışlarını, hayat pahalılığı karşısında tesirsiz kılar, gerçek satın alma 
gücünü düşürür, gelir dağılımını daha da bozuk hale getirir. Esnaf, boşalan raflarını eskisi 
kadar dolduramaz; çiftçi, tarlasını işlemekte, ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeker... 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Doğrudur. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Hükümetimiz, enflasyonu çok aşa

ğı seviyelere düşürmeye kararlıdır. Bunun için şu politikalar uygulanacaktır..." 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) — O eskidendi. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Eski, yeni meselesi değil mesele. 

"İlk hedefimiz, aşırı enflasyonu kontrol altına alarak, dar gelirlinin belini büken pahalılı
ğı önlemek için, fiyat artışlarını yavaşlatmaktır. Aşırı enflasyonun olduğu her ülkede, gelir da
ğılımı hep fakirin, dar gelirlinin aleyhine gelişmiştir. Enflasyonu yüzde 10'ların altına indir
medikçe, gelir dağılımını düzeltemeyiz..." 

Ne zaman indirirsiniz enflasyonu yüzde 10'ların altına? "İki senede indiririz" Cevap da bu. 
Şimdi, bunlar bizim Hükümet Programımızda olan kayıtlar değil; bunlar, Anavatan Hü

kümetinin müstakbel hükümetindeki talepler de değil; bunlar, Anavatan Hükümetinin -Anavatan 
hükümetlerinin diyelim, çünkü Anavatan reddi miras yapamaz, .yapacaksanız ayrı mesele de-
yani... 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) — Dün dündür... (ANAP sıralarından "yapmayız" 
sesleri) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN-DEMİREL (Devamla) — Yapmazsınız canım, yapılır mı ya
ni; sonra ayıp olur! (Gülüşmeler) Bunlar, Anavatan hükümetlerinin, hükümete başladığı za
manki kayıtlarıdır. Ne yapmışlardır?.. Yani, bu orta direğin savunucuları, bugün buradan ge
lip : "Köylünün parasını vermediniz, halkı sıkıntılara soktunuz, pahalılığa ezdirdiniz..." falan 
diyenler ne yapmışlardır?.. 
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MAHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) — 1993 yılı bütçesini görüşüyoruz efendim, 1983 'ü 
değil. 

RASÎM ZAİMOĞLU (Giresun) — Hâlâ eskiyi anlatıyorsunuz Sayın Başbakan. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, dinleyelim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bazı şeyleri aydınlatmak lazım, halk 

birtakım şeyleri kafasına aldı. Acaba... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Biz onun hesabını millete verdik. 
BAŞKAN—- Değerli arkadaşlar... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Evvelallah; hem nasıl verdiniz! 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, demin, dinlenmediğiniz için şikâyet ediyordunuz, şimdi 

dinleyin. Değil mi?.. Dinleyin. Sayın Başbakan ciddî konularda cevap yeriyor. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Ve ne yapmıştır?.. 1983'ün enflas
yon nispeti yüzde 28 idi, 1991'in enflasyon nispeti yüzde 71 idi. 28'den 71'e çıkarmak suretiyle 
acaba, "Bu enflasyon 1 puan bile çıksa halkı ezer" diyenler, halkı ezmişler midir, yoksa halkı 
zenginleştirmişler midir?! 

HASAN. KORKMAZCAN (Denizli) — Siz ne yaptınız? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Şimdi bu kürsüye gelip, 28'den 71'e 

çıkaranlar bize diyor ki : "Bunu hâlâ niye indirmediniz, hâlâ ne duruyorsunuz? Indirsenize, 
niye oturuyorsunuz burada indirmeden?" 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — "İndireceğim" diye geldiniz; talip olan sizsiniz. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bunu, hani 71 gibi bir rakamı ele 

alıp da, bunu 30'lara, 25'lere indirenler olsa, "25 aldığınız halde, bunu ne yaptınız da bir sene
nin içinde 60'lara çıkardınız?" deseler anlarım. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — "Çare biziz" dediniz.., 
YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) — "500 gün" demediniz mi? 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Biz hisabımızı verdik, oradan buraya geldik efen-

dim; ama siz, "Çare biziz" dediniz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Oradan buraya geldiniz... Hadi ba
kalım, yolunuz açık olsun, gidedurun! Yâni sathı maildesiniz, aşağıya doğru... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Gitmiyoruz efendim, buradayız. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Onlar hesabı seçimde verdiler, sıra sizde. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen, lütfen... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Gene, buraya geleceksiniz, diyecek

siniz ki, "Efendim, halka verdiğiniz sözleri tutmadınız?" Biz de "Neyi tutmadık?" diye sor
duğumuz vakit... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Siz, işte onun hesabını verin, halka ne dediniz de, 
yapmadınız... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bakın, biz halka ne dedik? Halka, 
"Alın terinin, el emeğinin karşılığını vereceğiz" dedik. 
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OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Hesap sormak kolay; ama hesap verme sırası şim
di sizde. Neyin karşılığı verildi? 

ALİ ER (içel) — Mazot ne oldu, mazot? 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Ne zaman? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devanıla) — Bir dinleyin bakalım canım. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, cevaptan korkuyor musunuz, bırakın,' dinleyin, Sayın Başbakan 

cevap veriyor. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Halka dedik ki; ' Alın teri, el eme
ğinin karşılığını vereceğiz." Köylüye, alın teri, el emeğinin karşılığını verdik. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

ALİ ER (İçel) — Ne verdiniz? Köylüyü bitirdiniz siz! 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bakınız, 700.liralık buğdayı 1 400 

liraya aldı devlet... 

ALİ ER (İçel) — Sebze, meyve ne oldu?.. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Ve 3 000 liralık pamuğa 6 000 lira ' 

verdi ve 6 000 liralık fındığa 9 000 lira verdi ve 200-202 liraya satılan pancara da 330 lira verdi 
ve 700-800 liraya satılan ayçiçeğine de 2 500 lia verdi. % 

NABİ POYRAZ (Ordu) — 5 500 lira fındık nerede? 9 000 lira. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Şimdi dinleyin!.. 
ALİ ER (içel) — Dinlenecek şeyler söyle sen de... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — ister dinleyin, ister dinlemeyin! 
Ve tütün... 15 bin liralık tütüne de 38 bin lira verdi. Vermedi mi?.. Verdi. 

HALtL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Mazot... Mazotla aldınız onu. 
BAŞKAN — Arkadaşlar dinleyelim Sayın Başbakanı, dinleyelim. 
ALt ER (tçel) — Mazot, mazot ne oldu? Bir kelime söyle. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, lütfen... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — Sayın Başkan, benim ne kadar vak

tim var?.. 

BAŞKAN — Efendim, 14 dakikanız var. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — Toprak Mahsulleri Ofisi halktan bu 

sene aşağı yukarı 2,5 milyon ton buğday, 600-700 bin ton arpa ve bir miktar mısır, bir miktar 
da pirinç aldı ve mahsul bu sene geçen seneki kadar çok değildir. Toprak Mahsulleri Ofisi, 
bu mahsulü yani depolarında olan mahsulü, evvelâ, seneye girerken sattı ve aldığı parayla yeni 
mahsul alımına girdi. Toprak Mahsulleri Ofisi, eğer 1 000 liraya bir kilo buğday alıp deposuna 
koyarsa, o buğday 3 000 liraya geliyor; çünkü Toprak Mahsulleri Ofisinin, hem kendi masraf
ları var hem de üzerinde 15 trilyon banka faizi var. 

\ ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Özel bankaların?.. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Özel, güzel!.. Ama bizim devraldı

ğımız 1991 Türkiyesini söylüyorum. 
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Binaenaleyh, 4 trilyon 200 milyar lira olarak, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından, yani 
devlet tarafından satın alınan hububat, mısır ve pirincin parası ödenmiştir ye bunu verenlerin 
devlette bir tek kör kuruş alacağı yoktur, tşte burada televizyon, buna söylüyorum. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Depolardakini sattınız; ama mazota gitti paralar. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Evet, Hazreti Beygamberimizin ha

disi gereğince, teri soğumadan hak sahibine bu paralar ödenmiştir. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Mazota gitti paralar, mazota. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Canım, böyle mi değil mi?.. "Değil" 

deyin;, böyle mi, değil mi?.. . . ' . • • • > 

ALİ ER (İçel) — Mazot ne oldu?.. 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Sonuç ne oldu, sonuç?.. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — İşte, sizi halkın karşısına koydum; 

çünkü, sadece seyredilen ben değilim, hepinizsiniz. 
ALİ ER (İçel) — Halk sizi biliyor, zamanı gelecek... 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Giresun'a gelin, vatandaşı dinleyin. 
BAŞKAN — Dinleyelim arkadaşlar, sayın milletvekilleri lütfen... 
AHMET FEYZİ İNÇEÖZ (Tokat) — Sayın Başbakan, pancar paraları tam bir sene sonra 

ödendi. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Halk bize soruyor Sayın Başbakan, "Mazot ne 

oldu?" diye. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, dinleyelim efendim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Çay-Kur, bu sene 600 bin ton civa

rında çay yaprağı almıştır. 
NABİ POYRAZ (Ordu) — Fındık ne durumda Sayın Başbakan?.. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, dinleyin lütfen. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Ekim ayı içerisinde Çay-Kur'un 1 

trilyon 400 milyar liralık borcunun, 1 trilyon 200 milyarı ödenmişti. Bugün Çay-Kur'un halka 
borcu yoktur; ama "vardır" diyorsanız, ödetiriz; ama, 1 trilyon 400 milyarın 1 trilyon 200 mil
yarı ekim ayı itibariyle ödenmiştir. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Banka borcu?.. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Şimdi dönelim; 1991 Ekiminde bi

zim devraldığımız Türkiye'de hububat çiftçisine devletin 2 trilyona yakın borcu vardı, biz öde
dik. Binaenaleyh, bugünkü zamanda, devletin, aldığı maldan, hububat çiftçisine, Çay-Kur çift
çisine borcu yoktur... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Mazota gitti bütün paralar. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Ve Türkiye, 1 trilyon 400 milyarlık 

ayçiçeği satın almıştır... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Çay-Kur'un l trilyon borcu var bankaya. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) *—Banka başka mesele; "köylüye" 

diyoruz. " , 

/ ' ' ' • • » . — 117 — 



T.B.M.M. B : 38 10 . 12 . 1992 0 : 2 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Ama köylünün kredi parası!.. Bankadan faizle almış... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Canım, faizle almış, neyle almışsa 

almış; ödemiş mi?.. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, itiraz etmeyin... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Üreticinin parasını faize verdiniz... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Canım, geldiniz, burada "Alın teri

ni vermediniz, karşılığını etmediniz" dediniz; ben ona cevap veriyorum işte. "Hiçbir şey yap
madınız, sözünüzü tutmadınız..." 

EYÜP AŞIK (Trabzon) -—' 0\Çay-Kur'un parasıydı ama; ne fark eder?.. 
RASlM ZAİMOĞLU (Giresun) — Sayın Başbakan, fındığın merkezine gelin, bize gelin... 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, böyle bir müzakere usulümüz yok; bekleyin efendim... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Gelin de şöyle, panel yapalım; şöy

le dizilin hepiniz, panel yapalım canım, belki daha kolay olur panel! (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Her bütçede cevap hakkınız var. 
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Televizyonda liderler toplantısı yapalım Sayın Başbakan... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Değerli milletvekilleri, şunu bilme

niz hakkınızdır : Benim elimdeki kayıtlara göre 1 trilyon 600 milyar tutarında fındık satın alın
mıştır, bunun 1 trilyon 100 milyarı ödenmişti. Fındık üreticisine 482 milyar borcu vardır koo
peratifin; bu, peyderpey ödenmektedir; onbeş yirmi günü geçmeden ödenmektedir. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — "Tikka para" dediniz... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — TARİŞ'in, pamuk alacağı olarak 

halktan mubayaa ettiği miktar 1 trilyon 283 milyardır; ödenen kısmı 770 milyardır. Binaena
leyh, TARİŞ'in de daha 500 milyar borcu vardır. 

Çukobirlik'in, Antbirlik'in, halka borcu, hemen hemen yok gibidir. Çukobirlik'in 2 tril
yon 320 milyarlık pamuk alımı vardır; bunun 1 trilyon 460 milyarı ödenmiş, 860 milyarı da 
ödenmektedir. Buradan çıkan netice, 7 trilyon 850 milyarlık bir mubayaa, birlikler yapmış; bu
nun 6 trilyonu ödenmiştir, 1. trilyon 850 milyarı da ödenmektedir; kaynak hazırdır, ödeniyor. 
Ceman yekûn, birlikler 14 trilyon 600 milyarlık mubayaa yapmış, bunun 12 trilyon 800 milya
rını ödemiştir. İşte hadise bu... (DYP sıralarından alkışlar) 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — 2 trilyon borcu geçen seneden... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Geçen sene bu mevsimde 4,5 tril

yon borç vardı ve paralar, bu paralar değildi; paralar, bunun yarısı kadardı. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — 2 trilyon borcu vardı; şimdi de 2 trilyon borcu var! 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — Efendim, buraya geliniyor, "Me

muru ezdiniz, köylüyü ezdiniz" deniliyor, grafikler gösteriliyor; şuraya grafikler konuluyor, 
gösteriliyor... » 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Grafik demek, gerçek demektir. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Grafik işini kim olsa anlar; yani kim 

olsa anlar bu grafikten, işin en kolayıdır; çünkü, iki boyutludur. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sizin bütçenin arkasında da bir grafik var. 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Yalnız, memur maaşları olayında 
ise, buradan gösterilen grafiğin bir anlamı yok. Çünkü, isterse bana versinler o grafiği, burada 
düzeltivereyim!.. 

MUSTAFA BAŞ (istanbul) — Memur biliyor... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Biliyor, bilmiyor... 
Bakın, 1983'te 100 olan memurun reel ücretleri, 1984'te 98*e, daha sonra 88'e inmiş; 1989 

ve 1.991'de yukarı çıkmış, 1992'de 199'a çıkmıştır. Binaenaleyh, 1992'de, 1991'e göre, memur 
ücretlerindeki reel artış yüzde 15'tir ve 10 puan artarak, 1991'in 188'İne karşı, puan olarak -yani 
1983'ü 100 olacaksınız- 1992'de bu olmuştur 198. 

Şimdi, ben de gösteririm grafiği burada; grafik de bu... 

YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) —.Fosforu yok! 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Binaenaleyh, şu enflasyon, şu da 

memurun eline geçen... Böyle, Sayın Erbakan, bu işi tersinden tutmuş! 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sizin öneriniz üzerine yaptık. 
' BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Yani, başını aşağıya, ayaklarını yu

karı koymuş, "İşte görüyor musunuz falan" diye!.. Ee canım, sadece sen mi bilirsin bu çizgi 
işini?! Ah Hoca ah!.. Bak, ne kadar mahcup olursunuz; yaptığınız iş... (DYP sıralarından al
kışlar) 

NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Memur inliyor! 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — İddiamız şudur : Hükümet canını 

dişine takmış, köylüsünü ezdirmemiş, memurunu ezdirmemiş, işçisini ezdirmemiş ve 800 bin 
lira olan asgarî ücreti 1 milyon 400 bin küsur liraya çıkarmış ve yaptığı toplusözleşmelerde yüzde 
60 farkı vermiş; geçen seneden kalan farkını da vermiş, yüzde 86 olmuş. İşçiye verdiği bu. 

Efendim, bilmemTürk-lşin kongresinde şöyle olmuş da, böyle olmuş da... Bunlar, kong
re işleri. Kongre... Kongre zemininde gayet kolay o işleri ayarlamak. Ve ne yapmış bugünkü 
Hükümet işçiye, ne yapmış?.. Gelmiş... 

A. MESUT YILMAZ (Rize) — Hiçbir şey yapmamış!.. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Hiçbir şey yapmamış ha!.. Yüzde 

60 fark vermiş, artı 26, geçen seneden kalanını vermiş; 86... Neyini yapmamış?!. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Kötülük yapmamış. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Ve size şunu söyleyelim beyler : Ge

çen bir sene zarfında iki tane grev ertelenmiş; bu grevlerden bir tanesi büyük şehirlerin hayatı
nı tehdit eder hale geldiği için, bir tanesi de, 3 trilyonluk mahsul tarlada kalırsa, o tarlada kal
ma halinde, o müessese artık o insanları çalıştıramayacağı için... Ve gelmişler, anlaşmışlar... 
Bugün Türkiye'de grev de yok; yani, ufak tefek şeyler müstesna. Türkiye rahat... Evet, Türki
ye'de bir rahatsızlık yok ve seçim mücadelesinden doğan, şöyle böyle, Hükümete karşı kuvvet 
göstermek falan... O işleri ben gayet iyi bilirim, ben onları bilerek gittim oraya, ben onlardan 
hiç yılmam... 

Ben bunları orada açık açık söyledim. Ve neydi yapmadığımız şey? Evet, hastane kapıları
nı açmamışız!.. Hayır, hastane kapıları ardına kadar bu ülkenin fukara halkına açıktır; "Yeşil 
Kart" olayı odur. (DYP sıralarından alkışlar ANAP sıralarından gürültüler) 
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MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Yeşil Kart, fiyasko... 
BAŞKAN — Arkadaşlar, o attığınız laflar buradan duyulmuyor. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bizim vaatlerimizden birisi, Türki

ye'de, devleti sosyal devlet yapmaktı. Türkiye'de, devleti sosyal devlet yapma istikametinde çok 
önemli adım atılmıştır. Devlet nasıl sosyal devlet olur?.. Eğitim, sağlık ve güvenlik paylarını 
artırır. 1980-1990 arasında gayri-safi millî hâsılanın yüzde 3'ü, ancak eğitime ayrılabilmişken, 
bu rakam 1991'de yüksektir, yüzde 5'ler civarında, 1992'de de yüzde 6'ya çıkmıştır. Binaena
leyh, on sene vasatisinin iki mislini eğitime veriyorsunuz... Bu hiçbir şey mi?! Bu ne, bakın : 
Önünüze getirdiğimiz 397 trilyon liralık bütçenin 72 trilyonu... 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) — İşçi devlete güvenmiyor mu? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Savunma masrafları 50 trilyon lira, 

Millî Eğitim giderleri 72 trilyon lira ve 2 bine yakın "okulun temeli atılmış ve Orta Asya Ülkele
rinden 8 700 öğrenci getirilmiş ve bu ülkenin okullarnıda okur hale gelmiş; köprü kurulmuş; 
önemli bir köprü... (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Bunlar hiçbir şey mi?.. Ve nihayet 12 
milyar dolarlık bir savunma sanayii yürürlükte... Sadece bu sene ikinci grup F-16 uçakları için 
3,5 milyar ve onun motorları için de... Devlette devamlılık vardır. Nasıl ki, siz giderken enflas
yonu alıp götüremediğiniz gibi, siz giderken uçak fabrikasını da götüremezdiniz!.. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, son beş dakikanız. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Götüreceksiniz, hepsini götürün. 

Tamam mı!.. 
Şimdi burada, geliyorsunuz diyorsunuz ki, "elektriği şuradan şuraya çıkarmıştık..." Evet, 

doğrudur. Yani şöyle doğrudur : Türkiye Cumhuriyeti 1923'te kurulduğu zaman Türkiye'deki 
elektrik miktarı 77 milyon kilovat/saatti. 1950'de... . 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — 1 milyar kilovat/saatti. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — 789 milyon kilovat/saatti. 1960'da 

2,5 milyar kilovat/saat, 1970'de 8,5 milyar kilovat/saat, 1980'de 24 milyar kilovat/saatti. Tür
kiye'nin bugünkü elektrik üretimi 60 milyar kilovat/saat. Türkiye, 2000 yılında 250 milyara 
gelmeliydi; ancak, 110 milyara gelecektir... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — 8 yılda yüzde 50'yi karşılamışız, daha ne istiyorsun?! 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Hayır, 50 yılı karşılanmış değil; ge

ride kalmışsınız ve henüz 1 000 kilovvalt civarına gelmişsiniz. Sonra da, "şunları yaptık, bunla
rı yaptık" diye de övünüyorsunuz!.. İyi de, Hamitabat Santralı, çevrim santralı dışında, zama
nınızda temeli atılıp da, bugün işleyen bir tek santral gösterin bana! 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Atatürk Barajı... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Atatürk Barajının temeli, 4 Kasım 

1983'te -6 Kasımda seçim yapıldığına göre- temeli atılmıştır; yolu yapılmış, tünellerine girişil
miştir. Eğer 1980 müdahalesi olmasa, 29 Ekim 1980'de yapılacaktı. Şimdi, meydan okuyorum; 
bu kürsüye gelin deyin ki "işte, bu bizim övündüğümüz elektrik var ya, o elektriğin; yani 60-70 
milyarın, şu kadar milyarı- Hamitabat santralının dışında- şu santraldan geliyor..." Deyin 
bakalım!.. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Menzelet var. Kılıçkaya var... 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Şimdi, "Otoyollar konusunda, ne 
yaptınız, ne ettiniz?" diyenlere de üç beş cümle söyleyeyim. Otoyol konusu, bizim 1977-1979 
Hükümet Programlarımızda vardır. (ANAP sıralarında "Taahhütleriniz var" sesleri, gürültü
ler) Ne dediğinizi bir anlayabilsem! Laf yetiştiremiyorum... 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar... 
Lütfen devam ediniz Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Atatürk Barajını 1983 yılına kadar 
bir idare getirmiş, oraya kadar getirmiş... Siz onu bırakamazdınız ki, devam edecektiniz... Ni
tekim, biz geldik, biz de bırakmadık, devam ettik, hep beraber gittik ve açtık ve Atatürk Bara
jı, ülkemizin grıpudur, Bu eser benim değildir, bu eser, milletindir ve devletindir ve hepinizin-
dir. (DYP, SHP, CHP, ANAP sıralarından alkışlar) Otoyol olayına gelelim : Otoyol olayında... 

YüSUFNAMOĞLU (İstanbul) — Bir de şu mazota gelseniz! 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Gelmem. Niye geleyim?.. Sen iste

din diye niye geleyim!., (Gülüşmeler) 
Değerli milletvekilleri, Edirne'den İskenderun'a, bu otoyolun çıkması lazım. Edirne'den 

Gürbulak'a da çıkması lazım. Edirne - İskenderun bölümüne, İskenderun'dan, Habur sınır ka
pısına kadar da çıkması lazımdır. İzmir - Aydın, İzmir - Urla yolları, yan yollardır; ayrıca„ls-
tanbul - Bursa - Balıkesir ve İzmir'e de çıkması lazımdır. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Biz yapacağız inşallah. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Yapa yapa öldünüz yani!.. Ve 1991 

yılı sonu itibariyle, inşasına girişilmiş 2 400 kilometreye yakın otoyolun, ancak 350 kilometre
sinden geçiliyordu. Yalnız, 1992 yılı içerisinde 450 kilometre daha buna eklendi. Şu yeni ekler
le beraber, aşağı yukarı 600 kilometreyi bulacak. Bu yola, bizim Hükümeti devraldığımız za
mana kadar, 4 milyar dolar, civarında para yatırılmıştır, yalnız 1992 yılı içerisinde de 2 milyar 
dolar para yatırılmıştır. Bolu Dağı geçişi hariç, bütün gücümüzü verdik ve biz Hükümeti de-
raldığımız zaman, bu yolu yapanlara devletin 400 milyon dolar borcu vardı ve... 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) — Enkaz devraldınız!.. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Enkaz falan değil... Devlet bu; bor

cu da olacak, alacağı da olacak... 
Şimdi, biz ne yaptık?.. Hükümete geldiğimiz gün, bu yolun Edirne - Ankara arasını bir 

tamamlayalım ve işte Lüleburgaz yolu ki; 117 kilometredir Kınalı arası, daha geçenlerde kasım 
ayının 25 inde açılmıştır. Kınalı ile Selimpaşa arası daha evvel açılmış ve Sakarya'ya kadar olan 
kısmı açıktır. Bolu Dağı kısmı geç kalmıştır; çünkü, Bolu Dağına karar verilememiştir; şimdi, 
Bolu Dağı kararını da verdik. 500 milyon dolara çıkacaktır, Bolu Dağı geçiş yolu; 40 kilomet
redir, 2 tane tünelle geçilecektir. Bolu Dağı geçiş yolu yapımı 2 - 3 yıl alacaktır. 

Bolu Dağı dışında, Edirne - Ankara kısmı, gelecek senenin ortasında -hepsi- hazırdır. Bu 
sene Lüleburgaz - Edirne arası 50 kilometre ve Bolu Dağı müstesna, bu sene, yani önümüzdeki 
aylarda bu yolun hepsinden benim vatandaşlarım geçecektir. 

Evet, bu yolları açtığımız zaman, "İşte, bizim bıraktığımız yolu açıyorsunuz da..." filan... 
Biz öyel demedik. Yani, "Sizin bıraktığınız, bizim bıraktığımız" demedik. Herkes şahittir ki, 
dediğimiz şu : "Bunları başlayanlardan, buraya kadar getirenlerden Allah razı olsun." Bugün 
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de öyle diyorum; çünkü, bunu ben demezşem... Ben, çok laf yedim geçmişte; ben inkâr da 
gördüm; onun acılarını ben herkesten iyi bilirim. Onun içindir ki, "Sen yaptın, ben yaptım" 
olayı değil. Şimdi, Türkiye'nin mega projeleri var; Türkiye bu mega projelere sarılmalı ve elbi
sesini değiştirmeli. 

Şimdi, çok söyleyeceğim şey var, bu kadar yetti; ama, üç beş cümle mutlaka söyleyeceğim. 
Şöyle söyleyeceğim : "Efendim, şunu yaptınız, bunu yapmadınız..." 

Biz, aslında Türkiye'de görev aldığımız günden bugüne kadar, temel de attık, açılış da 
yaptık. Türkiye'de sanayi kabuk değiştiriyor; övüneceğiniz, güveneceğiniz çok güzel sanayi te
sisleri kuruluyor. Devlet, artık sanayi kurmayacaktır; çünkü, devlet bu sanayinin altından kal
kacak durumda değildir, mevcudun altından kalkacak durumda değildir ve dünyanın her tara
fında bu duruma gelinmiştir. 

"Efendim, özelleştirmede çabuk olmadınız; bakın, Meksika gibi, Arjantin gibi..." 
Meksika, 1 200 tane tesisinin 1 000'ini sattı; hiç, "kaç paraydı, bilmem neydi" demeden 

sattı. Arjantin aşağı yukarı aynı şeyi yaptı ve onları kurtaran, devletin zarar eden müessesele
rinden kurtulma olmuştur. Biz, henüz o ortama çok hazır değiliz ve biz de gayret sarf ediyoruz 
ve geçen beş sene zarfında 1 milyar dolarlık Özelleştirme ancak yapılabilmiş... 

HALÎT DUMANKAYA (İstanbul) — Size rağmen! 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Ama, bu sene sadece 1 milyar do

larlık özelleştirme yapılabiliyor ve... 

MEHMET CAVİT KAVAK (istanbul) — Mahkemeye gittik... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Gidersiniz tabiî, yanlış yaparsanız, 

gidersiniz. Nereye gidecektiniz, mahkemeye gitmeyip?!. Oraya gidecektiniz... 

Türkiye çok güzel yatırımlar yapıyor. Bakın, Rize'den başlamış, 300 milyon doları yatır
mış. Bakır kaç senedir var orada?.. 4 000 senedir var ve orada Rize Limanı yapılacak, Çayeli 
ile Rize arasına gayet geniş bir yol yapılacak ve Rizeli gene bize oy verecek, oy... (DYP sırala
rından alkışlar) Ona göre hesaplayın kendinizi. 

Lüleburgaz'da ilaç fabrikaları açtık; 100 milyon dolara mal olmuş... Türkiye'nin en güzel 
fabrikaları, Avrupa'nın en güzel fabrikaları ve Çan'da toprak sanayii ile ilgili fabrikalar açtık. 
Yani, sanayi şekil değiştiriyor... 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) — Siz bunları oy için mi yapıyorsunuz? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bunların hepsini, Türkiyem güçlensin 

diye yapıyoruz, Türkiyemiz güçlensin diye yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. "Bir ta
ne B.O.T. temel attınız..." Bir tane değil, bir tane daha attık; 600 bin kilovathk Berke Barajı. 
Berke... Belki siz burada yokmuşsunuzdur o atıldığı zaman; arkadaşlarınız da söylememiş! Cey
han Nehri üzerinde Berke Barajı... Daha birçok tesisler de var. Bu sene temeli atılan barajlar 
1 milyon 200 bin kilovattır. Çevrim santralleri yapacağız; bunlardan 2,5 milyon kilovathk çev
rim santralinin teklifleri önümüzde duruyor. Bu çevrim santralleri 24 ile 36 arasında çıkıyor, 
kilovatı 500 dolara falan çıkıyor. Yani, öyle çıkıyor şimdilik. Su santralleri aşağı yukarı daha 
pahalıya çıkıyor ve Birecik Barajının da, Karkamış Barajının da her şeyleri hazırdır; yap - işlet 
-devret esası üzerinden, Birecik'in hazırdır her şeyi. Hemen hazır, her şeyi hazır... 

Binaenaleyh, Türkiye'nin yatırımları durmuyor; Türkiye ilerlemeye devam ediyor; oteller, 
hastaneler... Evet, Sivas'ta 700 yataklı hastaneyi biz açtık. Biz açtık da, Sivas'ta 700 yataklı hasta-
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neyi biz yaptık, siz yaptınızı bırakın bir kenara; çünkü, 1977'de temelini ben attım. Mesele şu
rada : 1977'de temeli atılan bir tesisin 15-sene sürmesi ayıp!, 

M. VEHBÎ DİNÇERLER (Ankara) — Hoca da onu söylüyor. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — O ayıbı söyledik zaten. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Hoca diyor ki : "Benim fabrikayı 

gittin, açtın. Lalapaşa'da benim fabrikayı gittin açtın..." 
Nereden senin oluyor Lalapaşa'daki fabrika?!. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — "Hayalî" diyordun! 
BAŞKAN — Sayın Başbakan, oturum süresi de bitiyor; oturumu da kapatacağım; lütfen 

bağlar mısınız? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bağlayayım. 
Evet, bizim üçüncü vaadimiz, demokratikleşmedir. Beyler, demokratikleşme, Türkiye'nin , 

fevkalade önemli bir konusudur. Bu bir restorasyon devridir, içinden geçip geldiğimiz. Çünkü, 
kırılmış dökülmüş bir Türkiye var... Bugün, siyasetin içinde bulunduğu sancıların sebebi de 
O. Bu sancılar, gayri şahsîdir, kişilerli ilgili değildir. Siyasetin tabanındaki kayganlıktan gelen 
şeylerdir, yanlışlardan gelen şeylerdir. Bu yanlışı kim yaparsa yapsın, siyaset geniş çapta tahrip 
edilmiştir. İşte onun içindir ki, restore olacaksınız, restore oluyor. Bu restorasyon devrini iki 
büyük parti bir araya gelip ve büyük gayretlerle sizin önünüze getirmeye çalışıyor. Bir Anayasa 
değişikliği önünüzdedir. 

Bakın, bugün televizyonlardan halkın büyük şikâyeti var. Seyredin özel televizyonları, halkın 
bundan çok büyük şikâyeti yar ve başka yerlerdeki halkın da şikâyeti var. 

Yani, biz şimdi, "Avrasya" denen gerçeği ortaya çıkardık : Beş tane Türkî cumhuriyet!.. 
Bakın şu işin güzelliğine... 29 Ekim 1992 tarihinde, Türklerin tarihinde ilk defa olarak, altı 
tane Türk cumhuriyetinin cumhurbaşkanları yan yana durdu ve bunlar, "bu bayram, sizin bay
ramınız, tebrike geldik; ama, bu bayram bizim de bayramımızdır" dediler. (DYP ve SHP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bakınız demokratikleşmeye... Bugün Türkiye'nin her tarafında -terör mıntıkaları hariç-
karakoîa giden vatandaş, avukatını götürebiliyor. Bundan sonra karakolda keyfîlik falan yok. 
İşte şeffaf karakol; buyurun... "Hiçbir şey yapmadınız" diyorsunuz; bu yapılmış şeyleri kime 
vereceksiniz?! 

SIRRI SAKIK (Muş) — O bölgede hâlâ faili meçhul cinayetler var... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bakınız, tabiî bu karakollar vesai

re, devletin müesseseleri; devlet, henüz demokratik devlet olma eşiğinde ve birçok ıslahat ge
rekli. Görevleri yapanları falan da kötülemiyoruz; ama, alışılmış birtakım şeyler var. Ne kadar 
didinseniz, çırpınsanız, kurumlaştıramadığınız takdirde işin içerisinden çıkamazsınız ve dönüp 
geliyorum, diyorum ki, karakola götürdüğünüz bu adamı ne kadar tutarsınız orada? 24 saat... 
Daha fazla tutamazsınız!.. Tutukluluk haliyle, gözaltı halinin müddetleri kısaltılmıştır. Adam 
beş sene hapishanede yatıyor, sonra da "beraat ettin" deyip salıveriyorsunuz!.. Hadi kazandır 
bakalım o adamı, bu topluma?!.. Binaenaleyh, iki seneyi geçince, öyle bir ihtimal varsa, adamı 
salıvereceksiniz. Tabiî muayyen suçlarda... . 

Ayrıca, devlet güvenlik mahkemelerinin iştigal sahası daraltılmıştır. Çünkü, netice itibariyle 
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tek bir yargı... Önemli olan odur. Devlet güvenlik mahkemeleri bir önemli hizmeti görmek için 
kurulmuştur. Devlet güvenlik mahkemelerine neler verilmemiş? Nitekim, bu mahkemeler bir
çok davada görevsizlik kararı veriyor. 

Çok büyük bir ıslahat yapılmıştır ve aynı zamanda, terörle mücadele eden devlet güçleri
nin elinden de yetkiler alınmamıştır. Terör, anormal bir iştir ve dünyanın her tarafında terörle 
mücadelenin ayrı kanunları vardır. O da, yine kökünü Anayasadan alır. 

YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) — Toparla, toparla. 
BAŞKAN — Sayın Başbakan... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Nihayet, insan Hakları Bakanlığı

nın kanunu önünüzde ve Kadın Hakları Bakanlığının kanunu da önünüzde. Bunları ne kadar 
erken çıkarırsanız, o kadar memnun oluruz. 

Şimdi, çalışma hayatını tanzim eden ILO sözleşmesini siz tasdik ettiniz; Türkiye kara lis
teden düştü... 

YUSUF NAMOĞLU (İstanbul)— Şeffaflık saygıdan geçer... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Nihayet, kapatılmış siyasî partileri 

yeniden açtık. Gerek Dernekler Kanununu gerek Polis Vazife ve Salahiyet Kanununu, gerekse 
Gösteri ve Yürüyüş Kanununu yeniden tanzim eden kanun değişiklikleri önünüzdedir. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — İşçi devlete güvenmiyor Sayın Başbakan! 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Sonuç olarak şunları söyleyeceğim : 

Türkiye'de demokratik rejim, bütün kurum ve kurallarıyla işlemektedir. Türkiyenin, eksikleri 
vardır ve bu eksiklerini beraber tamamlayacağız. 

Allah'a şukur, bizim hiçbir şeyden endişemiz yoktur ve Türk demokrasisi substandart bir 
demokrasi olmayacaktır, standart bir demokrasi olacaktır. Gelin, elbirliğiyle bunu meydana 
getirelim. 

Demokratikleşme için girişilen gayretler devam edecek. Anayasanın yeniden tanzimi, rad
yo ve televizyonun tekel olmaktan çıkarılması, millî eğitim reformu, üniversite reformu, vergi 
reformu... Türkiye vergi almıyor değil, yüzde 25 vergi alıyor. Nihayet, vergi alan ülkeler de yüzde 
28 alıyor. Çok marj yok orada. 

Devletin hesabındaki sıkıntıları anlatmaya vaktim olmadı. Devletin hesabındaki sıkıntı, 
faizdir; devletin hesabındaki sıkıntı personel giderleridir. 

Türkiye, kalkınmasını ve altyapısını tamamlamaya devam edecektir. İstikrar içinde büyü
meye, ihracatı, yatırımları, yabancı sermayeyi, lurizmi, tarımı teşvik etmeye devam edecek; şe
hirleşme ve konut politikalarınıntn uygulamasına devam edecek; kalkınmamıştık farklarının 
giderilmesine devam edecek, -Güneydoğu Anadolu için burada aşağı yukarı 24 trilyonluk özel 
bir projemiz var- hukukun üstünlüğünü koruyarak, terörle mücadeleye devam edecek, enflas
yonu kontrol altına almaya devam edecek. 

Dünya tek pazar haline gelmektedir... Rekabet gücü fevkalade önemlidir, globalleşme ka
çınılmazdır; Türkiye, yeni dönemin özelliği olan, barış, demokrasi, refah ve sürdürülebilir bü
yüme, çevrenin korunması temeline dayanan dünyanın yeniden şekillenmesine, Avrupa'nın ye
niden şekillenmesine katkıda bulunmaya devam edecektir. 
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Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin önünde çok büyük fırsatlar var. Türkiye, istikrar ara
yan bir ülke değil, bozulmuş dengeleri yeniden tanzim etmeye çalışan bir ülke. Binaenaleyh, 
bu dengeleri siz bozdunuz, biz bozduk tartışmasını yaparız, Gene yapalım onu; ama, bence 
ondan önemlisi, bu dengeleri nasıl kuracagımızdır. Bu dengeleri kurmaya koyulduk. Bütün 
mesele, bir gün evvel, bir gün sonra meselesidir. 

Milletimiz ve Parlamentomuz bize inanmaya devam ederse, bu dengeleri biz kurmaya de
vam ederiz. Tabiî ki, siyaset, başarıdan anlar. Hiç kimse zannetmesin ki, hem başarısız olacak
sınız hem burada oturacaksınız! Yok öyle şey. Yani, başarısız olacağız, orada oturacağız!.. Biz 
o çeşit adamlar değiliz. Kendi muhasebemizi her gün yapıyoruz. Eğer biz, başarısız olursak, 
millete deriz ki, "kendinize başka bir idare bulun." Evvela size deriz "gelin, kendinize başka 
bir idare bulun." Bu kadar açıktır mesele, önünüzde böyle bulunuyoruz; iyi kalple, iyi gönülle 
bulunuyoruz. Türkiye'nin her hizmetine sahibiz, her şeyi biliyoruz ve her şeyin hakkından gel
meye çalışıyoruz. Sorun üretmiyoruz, çözüm üretmeye çalışıyoruz. '..'•' 

Bu bütçenin milletimize, memleketimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum; bizi televiz
yonları başında seyreden vatandaşlarımızı gönülden saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. ; 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından ayakta 
, alkışlar, SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sağ olun efendim. 
Değerli arkadaşlar, bir öneri var. Çalışma saatimiz dolmuştur; ancak, gündemimizi bitir

memiz için ara vermeksizin çalışma süresinin uzatılmasını teklif ediyor arkadaşlar. 
Bu teklifi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Devam ediyoruz. 
Söz sırası, şahısları adına söz alanlardan, lehinde, Sayın Azimet KÖylüoğlu'nda efendim. 
Sayın Köylüoğlu, süreniz 15 dakikadır; buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Başbaka
nım, Sayın Başbakan Yardımcım, değerli bakanlar, televizyonlarınnı başında bizi dinleyen de
ğerli yurttaşlarımız; hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 1993 yılı bütçesinin Yüce Ulusumuza hayırlı ve uğur
lu olmasını diliyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz buraya kolay gelmedik; toprak kavgaları, din kav
gaları, mezhep kavgaları, sınıf kavgaları yaşayarak, 200 yıllık bir uğraş sonunda Türk devrimi
ni yaparak bugünlere geldik. 200 yıllık çağdaşlaşma, aydınlanma ve modernleşme hareketleri
mizle kazandığımız, yarattığımız, yoktan var ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti Devletini emper
yalizme, oligarşiye, anarşiye ve teokrasiye teslim etmeyi kimse bizden beklemesin. Buna, her 
şeyden önce siz sayın milletvekilleri, Türkiye halkı izin vermeyecektir. Bu yüce düşünceleri, 
bu kutsal çatının altında, dost düşman herkese söylemeyi bir görev biliyorum. 

Hasta Osmanlı İmparatorluğunun külleri üzerinde kurduğumuz bu laik, çağdaş ve de
mokratik Türkiye Cumhuriyeti, Türk devriminin görkemli bir eseridir. Biz, bu nedenle, Türk 
devriminden yanayız. Eğitim yoluyla toplumun canlandırılmasını içeren, ileriye açık geriye ka
palı olan Türk devriminin ilkeleri : 

1. Laikleşme ve demokratikleşme, 
2. Çağdaşlaşma ve uygarlaşma, 
3. Ulusallaşma ve kurumlaşmadır. 
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Türk devriminin amacı, cumhuriyetçilik, laiklik ve demokrasi içinde, bilime dayalı bir top
lum düzeni kurmaktır. Atatürk devrimleri, özünde demokrasi devrimleridir. Laiklik, demok
rasinin gereğidir. Laiklik, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temelidir, eksenidir. Laiklik; akılcı
lıktır. Laiklik, barışın ve ulusal birliğin teminatıdır. Laiklik, cumhuriyetçilik, akılcılık, çağdaş-. 
lık, bilimsellik ve demokratlık demektir. 

Türkiye'nin, iktisadî ve sosyal kalkınmasının gerçekleştirilmesi, dünya insanlık ailesi için
de saygın bir toplum olarak yer alması, bir yaşam biçimi olarak demokrasinin yerleştirilmesi, 
özgürlüğün nimetlerinden yararlanılması, Atatürkçü yeni bir insan tipi yetiştirmemize bağlı
dır. Bu insanlar, Fikret'in dediği gibi "fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür" insanlar olacaktır. 

Türkiye'nin aydınlanması, kalkınması, sanayileşmesi ve çağdaşlaşması, bu insanlarla ola
caktır. Çağımızın fethine bu insanlarla çıkacağız. Ey Türkiye'nin anayasal kurumları, Yüce 
Parlamento; ey Hükümet, üniversiteler, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, barolar, odalar, sendika
lar, basın, dernekler; ey kadınlar, erkekler; haydi Türkiye'nin tüm insanları, haydi tarihî görev 
başına. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1960'U yıllarda, İkinci Dünya Savaşının küllerini top
lamaya çalışan, yıkıntılarını onarmaya çalışan Almanya'nın işgücüne ihtiyacı vardı. Anadolu 
insanı, Alman konsolosluğunun kapısının önünde,Vuzun uzun kuyruklar oluşturuyordu. Al
man doktorlor, Türk emekçilerinin gözüne, kaşına, iliğine, kemiklerine, ciğerine, dişlerine ba
kıyorlardı. Anadolu'dan Avrupa'nın ortasına, ağzı var dili yok emekçiler yollanacaktı. Grup 
grup yola çıkarılan Türkler, Almanya'nın küçük kasabalarında, bandolarla, mızıkalarla karşı
lanıyordu; "WeIcome in Deutschland, Almanya'ya hoşgeldiniz" deniyordu. Aradan çeyrek asır 
geçti ve Alman emperyalizminin kol gücüne ihtiyacı kalmadı. Bando ve mızıkalarla karşıladık
ları Türkleri, şimdi diri diri yakıyorlar. Kadere bakınız!.. Alman sermayesine, ikinci sınıf ve 
yarı köle işgücü sağlayan gurbetçi Türk'ün dramı, 1960'Iarda başlamıştır. Almanya'nın Mölln 
Kasabasında, bir suikaste kurban olan üç yurttaşımızın acısını sizlerle, tüm Türkiye halkıyla 
paylaşıyorum. 

Hitler faşizminin Ürünü olan bu ilkel nazi vahşetini kınıyorum. Almanya'da, her gün ırk
çılık üreten politik ortam değişmedikçe, bu olayların önünün alınacağını düşünemiyorum. Or-
taçağ'ı geride bırakarak, 20 nci yüzyılın bu nazi vahşetini, bu çağdışı ırkçılığı lanetliyor, Türki
ye halkını, Almanya'daki gurbetçilerine sahip çıkmaya çağırıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1919 yılında kurulan ILO'ya, Türkiye, 1932 yılında 
üye oldu. Aradan 60 yıl geçti. 26-28 Kasım 1992 tarihlerinde, Yüce Meclisimizce kabul edilen 
7 ILO sözleşmesinin kabulü demokratikleşme yönünde atılmış önemli bir adım olarak değer
lendiriyorum. Kamu çalışanlarını, memurları, emekçileri, devlete ve sermaye sınıfına, azgın. 
kapitalizme karşı korumak, demokratikleşme açısından son yılların önemli değişim olayıdır. 

Çalışanlara soluk aldıracak bu değişimi gerçekleştirmek ve bu reform tasarısının Parla
mentodan geçirilmesi için gösterdikleri değerli katkılardan dolayı, Hükümetimizi ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisimizi kutluyorum. 

ILO sözleşmelerine göre, memurlarımızın, grevli, toplusözleşmeli sendikal hak elde etme
leri için, gerekli yasal düzenlemelerin de, en kısa zamanda Hükümetimizce yapılıp, bu Parla
mentodan geçirileceğine inanıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, Hükümetimizin, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununu, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden iki defa geçirmede gösterdiği gayreti, övgüye değer buluyorum. De
mokratikleşmeyi, bir dizi kanun değişikliği değil, çağın ve günün koşullarına uygun bir devlet, 
insan ve toplum yapısı olarak; bürokratik olarak değil, öz itibariyle bir değişim olarak değer
lendirmemize karşın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun çıkarılmasını da, Türkiye'nin de
mokratikleşmesine önemli bir katkı olarak değerlendiriyoruz. Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nunuyla birlikte düşünülen reform paketinin de bu meyanda Türkiye Büyük Millet Meclisin
den geçirileceğine inanıyoruz; Hükümetin bu görevi yapacağına da içtenlikle inanıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; izninizle, seçim çevrem olan Sivas'ın bir iki sorunu
na değindikten sonra sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Sivas organize sanayi bölgesinin, sünger demir tesislerinin, üçüncü demir-çelik fabrikası
nın, Gürün, Kangal ve Yıldızeli sanayi sitelerinin, Or-Köy Bölge Müdürlüğünün Sivas'ta ku
rulmasını, Kangal Termik Santralinin ikinci ve üçüncü ünitelerinin yapılmasını, hazır cer atöl
yesinin harp sanayii tesisleri olarak değerlendirilmesini, Sivas Şeker Fabrikasıyla, Dört Eylül 
Barajının 1993 yılında ihalesinin yapılmasını, Sivas'ın, Kırsal Kalkınma Projesine dahil edil
mesini, Sivas'ın Divriği ve Suşehri İlçelerinin il olmasını, Sızır, Çetinkaya, Deli llyas Beldeleri
nin de ilçe olmasını Hükümetimizden bekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bakanların, Başbakanların ve Cumhurbaşkanlarının söz vermeleri
ne karşın üretime açılamayan, yıllardır ihmal edilen Gemerek Tüğsan tesislerinin de üretime 
açılmasını bu Hükümetten bekliyoruz. ^ . 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kafkasya'da ve Balkanlarda Müslüman halklar çok 
acı bir katliama hedef oldular. Katliam halen de devam etmektedir. 

Karabağ olayları yüzünden büyük acılar yaşandı. Federal ordunun desteğindeki Sırp mi
lisler, Bosna-Hersek'i yakıp yıkmaya, masum insanları öldürmeye devam ediyorlar. Dünyada, 
Birleşmiş Milletlerde ve İslam ülkelerinde hiçbir şey yapılamıyor. 

Yeni dünya düzeninin yarattığı umutlara kan lekesi bulaştıran Sırp katliamı, uygar dünya
nın ve İslam dünyasının yüzkarasıdır. 

Birleşmiş Milletlerin Somali'ye yardım kararı ve Amerika Birleşik Devletleri gibi, bazı ül
kelerin, Somali'ye asker çıkarması girişimini, Somali'deki açlığı ve insanlığın en büyük dramı
nı önlemesi açısından olumlu buluyoruz. Ancak, Bosna-Hersek'e seyirci kalınmamalı. Çifte 
standardı kınıyoruz, ayıplıyoruz. Türkiye'de yaşayan milyonlarca Boşnak kökenli yurttaşları
mız da bu çaresizliğe isyan ediyorlar. 

Hükümetimizin, Avrupa'da yaptığı girişimlerden sonra, İslam dünyasını da, AGİK'i de, 
ABD'yi de sıkıştırmaya devam etmesini istiyoruz. 

Aylardır kan ağlayan Bosna-Hersek cinayetleri karşısında bir mezar gibi sessiz kalan, öz
gürlük, adalet, barış, insan hakları gibi evrensel değerleri ayaklar altına alarak, iki yüzlü tavır
lar koyan, çifte standart uygulayan, yeni dünya düzeninin yaratıcılarını kınıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünya, çoğulculuk ve demokrasi rüzgârlarının estiği 
bir dönemden geçiyor. Çağımız, özgürlüklere açılma çağıdır. Dünya yeniden şekilleniyor; hari
talar, coğrafyalar yeniden yapılıyor; silahlardan, baskılardan arınmış bir dünya yeniden ku
ruluyor. 
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Dünyamızda bu güzellikler yaşanırken, ülkemiz, tarihinin en karanlık günlerini yaşıyor. 
Bütün dünyanın gözlerini çevirdiği bu karmaşık coğrafyada, Anadolu'da, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeleri olarak bir mucizeyi gerçekleştirmek zorundayız. 

Güneydoğu olayları, Şırnak olayları, Almanya'nın Mölln Kasabasındaki olaylar, enflas
yon, hayat pahalılığı, Bosna-Hersek'teki olaylar, anarşi, terör, felaket, gözyaşı, kan... însan 
ister istemez büyük halk ozanı Hasan Hüseyin'in bir şiirini hatırlıyor : "Yıllar var ki bu ülkede, 

Şöyle sıcak, şöyle mutlu, 
., Şöyle yürek soğutan, 

Bir haber değmedi kulağıma... ~ 
Tek bir olay yaşamadım, . 
Hep kan, hep gözyaşı, hep işkence,. . 
Sanki Yunus yaşamamış bu diyarlarda, , 
Sanki Hacı Bektaş diye biri geçmemiş bu diyarlardan." 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Doğu ve Güneydoğu insanından kuşku duymamalı
yız; bu insanlara daha sevecen, daha kuşkusuz ve daha duyarlı bakmalıyız. Bu insanlar, Ulusal 
Kurtuluş Savaşımızda ve Kıbrıs Barış Harekâtımızda, bizimle yanyana, omuz omuza savaştı
lar. Modern Türkiye'nin harcında Doğu ve Güneydoğu Anadolu insanlarının kanları var, can
ları var, şehitleri vardır... Türkiye Cumhuriyetinin misakı millî hudutlarımız, doğulu, batılı, 
kuzeyli güneyli, tüm Türkiye insanının dedelerinin kanlarıyla çizilmiştir. Türkiye Cumhuriye
tinin kuruluş harcında Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Alevî, Sünnî, Gürcü, Abaza, tüm insanları
mızın dedelerinin kanı vardır. Onun için biz, misakı millîyi hiç kimseye bozdurtmayız; doğu
yu, batıyı, kuzeyi, güneyi ve güneydoğuyu savunmaya devam edeceğiz. Onun için biz, Türkü, 
Kürdü, Aleviyi, Sünniyi, Müslimi, gayri Müslimi, Lazı, Çerkezi, Abazayı, Gürcüyü, kısaca Ana
dolu'daki 58 milyon insanı savunmaya devam edeceğiz. Biz, emeği, insanı, insanlığı, insan hak
larını savunmaya devam edeceğiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; terörü önlemek, yalnız bu Hükümetin işi değildir. 
Ortak ve bir arada yaşamayı benimseyen insanların toplumsal değer yargılarının bütünleşme
siyle oluşacak bir ortam gereklidir. Öyle bir ortam ki, terörist, orada soluk almasın, barınma
sın. Türkiye, adım adım bu noktaya doğru yürüyor. 

Teröre teslim olacak bir ülke değiliz. Türkiye Cumhuriyeti 1911'den 1922'ye kadar 11 yıl 
süren savaşlarla ve isyanları bastırarak kuruldu. Tarihsel bilincimiz, bu acıların üstünde yük
seliyor. Bir arada kardeşçe yaşamanın yollarını elbette elbirliğiyle arayıp bulmak zorundayız. 
Türkiye artık, demokrasiyi feda etmeden, terörle başa çıkabilmelidir ve terörü yenmelidir. Te
rörle başa çıkacağına ve terörü yeneceğine yürekten inanıyorum. ' . ' , . • 

Anadolu toprağı, hoşgörünün, kardeşliğin çeşitli öğelerinin kaynaştığı, demokrasinin boy 
atabileceği tek bir topraktır. Yanlışlık yapıp da, bu toprağın kültürlerine, hoşgörüsüne kıyma
yalım; Türkiye'nin kanına ekmek doğramayalım; 21 inci Yüzyıla kardeş kanının kapkara leke-
siyle girmeyelim. 

Terör bataklığından Türkiye'yi çıkaracağız; bu kâbustan kurtulacağız. Ben; bu ülkenin in
sanlarına güveniyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün kavga günü değildir, çatışma günü değildir; 
el ele vermenin, barışın, kardeşliğin, dayanışmanın günüdür. Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, 
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Alevisi, Sünnisi, kentlisi, köylüsü, kadını, erkeğiyle bu topraklara, Anadolu'ya sahip olma ve 
burada yaşamakla, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla övünme günüdür. Birlikte yaşama 
ve bu büyük ve güzel ülkenin nimetlerinden birlikte yararlanma günüdür. 

Türkiye'de herkese yetecek kadar zenginlik, her kültürü ve kimliği bir arada yaşatacak 
kadar hoşgörü ve toprak vardır. Misakı millî ruhunu pekiştirmiş, vatanın bölünmez bütünlü
ğünü özenle korumuş, sokaklarında ve dağlarında akan kanı durdurmuş, insanlarının mal ve 
can güvenliğini sağlamış, iç ve dış barışını korumuş, ulusal ve evrensel sorunlarını çözmüş, in
sanların üzerinde mutlu ve keyifli bir şekilde yaşadıkları bir Türkiye diyorum. Şairin dediği 
gibi : 

"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. 
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır." (Alkışlar) 

Bu güzel topraklarımızı, uğrunda ölerek vatan yapan şehitlerimizin aziz hatıraları önün
de saygıyla eğiliyorum. 

Yaşasın demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti; kahrolsun teröristler,"bölücüler, şö-
venistler ve emperyalistler. 

Bu duygularla, Yüce Meclisin Sayın Başkanını, değerli milletvekillerini ve televizyonları
nın başında bizi dinleyen aziz yurttaşlarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyor, beni dinlediğiniz için 
hepinize teşekkür ediyorum. 

Sağolun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Söz sırası, aleyhte konuşmak üzere Sayın Selim Sadak'ta. 
Buyurun Sayın Selim Sadak. (HEP sıralarından alkışlar) 

SELİM SADAK (Şırnak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sizleri ve televizyonları 
başında bizleri izleyen bütün yurttaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, ikinci yılında olan Demirel Hükümeti, her zaman yaptığı gibi, bu
gün de burada birçok vaatte bulundu; ancak, geçen bir yıllık uygulamalarının gösterdiği gibi, 
çok iyi biliyoruz ki, DYP-SHP Hükümeti, sadece bir vaatler hükümetidir! Vaatler konusunda 
cömert; ama demokratikleşme ve ekonomik kalkınma konusunda da, tükenmiş, bitmiş bir hü
kümettir. 

Hükümeti oluşturan DYP-SHP, gerek seçim alanlarında gerekse Hükümet Programında, 
hayat pahalılığına çare bulacaklarını söylemişlerdir; ancak, hayat pahalılığı, dar ve orta gelirli 
grupların hayatını cehenneme çevirmiştir. Bir avuç azınlık, bir eli yağda, bir eli balda, lüks 
ve ihtişam içinde yaşarken, 50 milyonun üzerindeki insanımız, büyük yoksulluk ve geçim dar
lığı içindedir. Geçen yıl ülkede yaşanan enflasyon yüzde 68 dolaylanndaydı, bu yıl, daha önce 
Meclis denetimi dışında bırakılan fonlardan, trilyonlarca para bütçeye aktarılmasına rağmen, 
enflasyon oranı yüzde 70'leri geçti. 

Çektiğimiz bu hayat pahalılığının yüzde 25-30'u, olağanüstü hal uygulamalarından kay
naklanmaktadır; bu yükü de dar gelirli taşımaktadır. 

Koalisyon Hükümetinin önüne koyduğu en önemli hedeflerden birisi, işsizliğe çözüm 
bulmaktı. 
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DYP-SHP iktidarı taraftarlarından sınırlı sayıda insan işe alınmış; buna karşın 10 milyo
nu bulan işsizler ordusu, artarak devam etmiştir. 

Olağanüstü hal bölgesinde artık işsizleri değil, işi olanları saymak gerekir; çünkü, bu böl
gede ekonomi tümden çöktü, küçük esnaf işyerlerini açmamaya başladı. Bu iktidar dönemin
de yayla ve meracılık engellendiği için, hayvancılık bitti. Artık insanlar kırsal yörede tümden 
işsiz kaldılar. 

Koalisyon Hükümeti, bölgede, cezaevi, karakol ve memur lojmanı dışında ciddî bir eko
nomik faaliyet göstermemiş ve hatta daha önceki iktidarlar döneminde başlayan teşvik uygu
lamalarını bile askıya almıştır. 

Bu iktidarın önemli hedeflerinden birisi ve şüphesiz en önemlisi demokratikleşmeydi. Ba
kınız, Koalisyon Hükümeti bu konuda da sınıfta kaldı! 

Demirel-Inönü Hükümeti, 12 Eylül kalıntıları olan yasal düzenlemeleri, uygulamaları ve 
kısıtlamaları yürürlükten kaldırarak, her alanda tam demokratik bir siyasî ortam yaratacağını 
vaat etmişti. Ancak Türkiye, halen, düşünce suçu ayıbını devam ettirmektedir! İnsanlar dü
şüncelerinden dolayı gözaltına alınabilmekte, cezaevlerine atılabilmekte; bir taraftan demok
ratikleşme havası vermek için eski partiler açılırken, yine bu dönemde, Sosyalist Parti ve Hal
kın Emek Partisi örneğinde olduğu gibi, partiler hakkında kapatma davaları açılmakta ve ka-
patılabilmektedir. Tüm bu vaatlere rağmen, insanlarımıza süngü zoruyla kabul ettirilen 1982 
Anayasasının bir tek maddesine bile dokunulmamıştır. Anayasanın geçici 15 inci maddesini 
de kaldıracağını vaat eden Hükümet, bu sözünü yerine getirmemiştir. Bunun içindir ki, darbe 
yaparak, demokrasiyi ve insan haklarını katleden, bütün toplumumuzun geleceğini karartan 
12 Eylül cuntacıları, bugün devlet katında büyük bir itibar sahibidirler. Hukuk devletinin, suç
luları korduğu nerede görülmüştür? 

Hükümetin tüm vaatlerine rağmen, başta antiterör yasası olmak üzere, 12 Eylül ürünü 
bütün yasalar yürürlüktedir. 

Demokrasi sözünü dilinden düşürmeyen Hükümet, ANAP döneminde çıkarılan 1 Ağus
tos genelgesini ve memurların sendikalaşmasını engelleyen bakanlık genelgesinin bile kaldıra
mamış; Danıştayın iptaline sığınmıştır. Özetle, bu Hükümet, demokratikleşme konusunda, Kenan 
Evren'den farklı bir politika izlememiştir. (HEP sıralarından alkışlar) 

Demirel-Inönü Hükümeti yurttaşların can güvenliğini ve huzuru sağlamayı, siyasal cina
yetleri sona erdirmeyi görev olarak kabul ettiğini belirtmiştir; ancak, siyasal, faili meçhul cina
yetler, bir yıl öncesine oranla daha da artmıştır. Birçok ilimizde can güve'nliği kalmamış, son 
bir yıl içerisinde 3OO'e yakın insanımız, faili meçhul cinayetlerle katledilmiştir. Sadece Batman 
gibi küçük bir yerde son bir yıl içerisinde UO'a yakın insanımız öldürülmüştür. Güpegündüz 
cadde ortasında bu insanları kim öldürüyor? Neden bir tanesinin faili yakalanmıyor? İsteyen 
herkes, bu durumu, gidip, yerinde ve bölge halkından öğrenebilirler. 

Doğu ve güneydoğuda halka şefkatle yaklaşılacağı belirtilmişti; ancak, olağanüstü hal uy
gulaması ve köy koruculuğu sürdürülerekjbölge, farklı yasalarla yönetilmiştir. 

tnsan temel hak ve özgürlüklerinin kırıntısının bile olmadığı bölgede, toplu gözaltına alın
malar ve işkenceler, akıl almaz boyutlarda, artarak devam etmiştir. Bu da yetmemiş gibi, Kulp'tan 
Lice'ye, Şırnak'tan Cizre'ye Nusaybin'den Varto'ya kadar birçok il, ilçe ve köy bombalanmış, 
roketlenmiş ve kitleler halinde insanlar kurşunlara hedef olmuşlardır. 
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Ankara'da, Meclisin birkaç metre ilerisinde, bakan gözetiminde, yargısız infazlar gerçek
leştirilmiştir; tnsan Haklarından sorumlu Devlet Bakanı da bunu izlemekte bir sakınca gör
memiştir. 

Memur sendikacılığı sözü verilmiş; ancak, grevli ve toplusözleşmeli sendika hakkı için yü
rüyüş ya da miting yapan memurlar coplanmış ve gözaltına alınmışlardır! 

tç hukukumuz, ILO sözleşmelerine uyarlanmadığı sürece, çalışma alanında beklenen çağ
daşlaşma olmayacaktır. 

Çiftçilerin sadece 5 milyona kadar olan borçlarının gecikme faizi affedilmiş; ama, vergi 
kaçakçılarına sınırsız af getirilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Demirel ve tnönü, Hükümeti kurduktan hemen sonra 
gittikleri güneydoğuda, Kürt realitesini kabul ettiklerini belirtmişlerdir; ancak, Kürdü, kardeş 
Türkten ayırmak için ne mümkünse yapılmasına ve söylenmesine izin verilmiştir. İşte Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanunu, buna açık bir örnektin Ankara'da gözaltı süreleri iki gün; Şırnak, 
Mardin, Muş ya da Diyarbakır'da 30 gündür... 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunuyla getirilen bu çifte standart sonucu, 15 milyon Kürt 
halkı, yasanın kapsamı dışında tutulmuştur. 

Bu durum, bölge halkında çok ciddî endişelere sebebiyet vermektedir. Getirilen bu iki farklı 
yasal sistemle, Kürt halkının, ikinci sınıf vatandaş olduğu tescil edilmiştir. 

ALÎ ESER (Samsun) — Hadi canım sen de! tstanbul'dakiler de öyle mi?! 
AHMET SAYIN (Burdur) — Kürsüde konuşuyorsun, daha ne istiyorsun? 
BAŞKAN — Lütfen değerli arkadaşlar... 
Devam edin Sayın Sadak. 
SELİM SADAK (Devamla) — Sayın Demirel ve Sayın tnönü, size soruyorum : Peki, ne

rede kaldı Kürt realitesi? Sizin, demokrasi ve eşitlik anlayışınız bu mudur?! Nerede kaldı Türk 
ve Kürt kardeşlerin eşitliği?.. 

70 yıldır, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri, resmî ideolojinin sert ve tavizsiz destekçisi 
olmuşlardır; Kürt halkı yok sayılmıştır, Kürtçe yasaklanmıştır. Bu konuda demokrasiyi, temel 
hak ve özgürlükleri biraz kullanmak isteyenler, bölücülükle suçlanmış ve en ağır cezalara çarp
tırılmışlardır. 

Dünyamızın geldiği bugünlerde, evrensel düşüncelerin alabildiğine geliştiği, AGÎK gibi, 
Paris Şartı gibi, uluslararası antlaşmalarla hakların ve azınlıkların demokratik hak ve özgür
lüklerinin garanti altına alındığı ve Türkiye'nin taraf olduğu ve taraf olarak imza attığı bu ant
laşmalara uyulması ve iç hukukumuzun da buna göre uyarlanması gerekir. 

Kürt halkı demokrasinin gereklerinin yerine getirilmesini istemektedir. Buna karşın siyasî 
iktidarlar, bu tip uğraşları, mücadeleleri, ülkenin birlik ve bütünlüğüne engel gibi göstermeye, 
hem de elindeki bütün devlet imkânlarıyla çalışmaktadır. Oysaki, Kürt halkının demokratik 
hak ve özgürlük talepleri, ülkenin bütünlüğüne engel değil; aksine, birlik ve bütünlüğün temel 
şartıdır. 

Devletler ve milletler, kendi aslî unsuru olan bir halkın temel hak ve özgürlüklerine, de
mokratik taleplere, kimliğine, diline, inancına, kültürüne saygı duyduğu ve bunu sağladığı sü
rece, zemini sağlam ve sürekli olur. Hedef, bunu gerçekleştirmek olmalıdır, örneğin, Bulga-
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ristan'da devlet, kendi içindeki vatandaşı olan Türk halkının diline, kültürüne, okuluna, gele
neklerine, adlarına müdahale ettiği zaman, engel olmak istediği zaman, baskı yapmaya başla
dığı zaman, ülkesinin, birlik ve bütünlüğünü tehlikeye sokmuştur; ama yönetim değiştikten 
sonra, Türk kimliğine, demokratik hak ve özgürlüklerine saygılrolduğu zaman, ülkenin birliği 
yeniden sağlanmıştır. Buna benzer örnekleri artırmak mümkündür. 

Bu nedenle, Kürt halkının, kimliğine sahip çıkması ve bu yönde çabası, ülkenin bütünlü
ğüne engel değil; aksine, birliğin perçinleşmesi için şarttır. 

Dünyanın küreselleşmesi, bütünleşmesi, şüphesiz, kendini oluşturan milletlerin kimlikle
rinin, hak ve hukuklarının eşitliği üzerine kurulacaktır. 

Bunun ^ibi, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü de, kendisini oluşturan Türk, Kürt ve diğer 
halkların kimlik, temel hak ve özgürlüklerinin eşitliği temelinde sağlam ve sürekli olur. Bunun 
aksi düşünülemez, düşünülmemelidir. 

Hükümet, gönül ve rıza birliğine dayalı, Kürt halkının kimliği, dili, kültürü, eğitimi ve 
.televizyondaki kendi dilinde yayın ve müziğin serbestliğine dayalı, Türk ve Kürt kardeşliğinin 

v ve dostluğunun da temelini atmalıdır; bu hususun, Türkiye'nin güzelliğinin ve bütünlüğünün 
de şartı olduğunu ilan etmelidir. 

Ülkemizin bütünlüğünün sağlamlaşması ve şiddetin toplumsal yaşamımızdan atılması, temel 
sorunumuz haline gelmiştir. 

Ancak, gerek koalisyondaki partiler ve gerekse onların mevcut politikalarına destek veren 
diğer muhalefet partileriyle, çözüm önerimiz farklıdır. 

Bugün Türkiye'nin birinci sorunu haline gelmiş olan şiddet olaylarının teşhisi, tanımı ve 
tedavisi konusunda, Türkiye'nin gerçeklerine uygun yeni politikaların acilen hayata geçirilme
si zorunluluğu vardır. Bugüne dek uygulanan ve bugün de sürdürülmekte olan yanlış politika
lardan dolayı, ülkenin bu en önemli sorunu, azalacağına, katlanarak, içinden çıkılmaz bir hale 
gelmiştir. . " 

Ayrıca, bu ülkede demokrasinin gerçekleştirilmesini istiyorsak, kamu çalışanlarına, grev
li, toplusözleşmeli sendikal haklar verilmelidir. 

tş güvencesi yasası ve işsizlik sigortaları derhal çıkarılmalıdır. 
Ceza Muhakemeleri Yasasıyla getirilen ayırımcı ve bölücü uygulamalara son verilmelidir. 
Antidemokratik bütün yasalar kaldırılmalıdır. 
12 Eylül anayasası kaldırılarak, çağdaş bir anayasa yapılmalıdır; böyle bir anayasayla, ki

şilerin hak ve özgürlükleri sınırlandırılmamalıdır. 

Kürt sorununun ve çözümlerinin özgürce tartışılabileceği bir demokratik ortam yaratıl
malıdır. 

Her türlü siyasal düşünceye, ifade ve örgütlenme özgürlüğü getirilmelidir. 
Olağanüstü hal ve köy koruculuğu kaldırilmalıdır. 
Biz, Halkın Emek Partisi olarak, çağdaş demokrasinin evrensel değerlerinin kurumlaştığı 

ve uluslararası sözleşmelerin, Türkiye'nin kendi hukukunda geçerli kılınması halinde, bugün 
yaşadığımız bütün sorunları aşacağımıza inanıyoruz. 

Dünyada ve Ortadoğu'da güçlü ve istikrarlı bir Türkiye istiyorsak, kendi iç sorunlarını, 
demokratik yaklaşımlarla çözen bir ülke olmak zorundayız. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu düşüncelerle, televizyonları başında bizi izleyen yurt
taşlarımıza, Yüce Meclisin değerli üyelerine, şahsım ve üyesi bulunduğum Halkın Emek Parti
si adına en derin .sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (HEP, SHP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Selim Sadak. 
Değerli arkadaşlar, 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyle, 1991 Malî 

Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarıları ile, 1991 Malî Yılı Genel 
ve Katma Bütçeli idareler Kesinhesap Kanunu Tasarılarının maddelerine geçilmesi hususunu 
sırasıyla oylarınıza sunacağım. 

1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum ; 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1991 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. (ANAPye RP sıralarından "Sayın 
Başkan, bize hiç bakmıyorsun" sesleri, gürültüler) 

Sayalım mı istiyorsunuz? (ANAP ve RP sıralarından "En azından bakınız" sesleri) 
Peki, bakacağım. 
Peki... 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Hiç olmazsa gözlerime güvenin. (ANAP ve RP sıra

larından "Şimdi oldu" sesleri, alkışlar) ' 

1993 Malî Yılı Katma Bütçeli idareler Kanunu Tasarısının maddelerine geçilmesini oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısının maddelerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum ; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, sırasıyla her dört tasarının da birinci maddelerini okutuyorum : 

1993 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

BtRÎNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Gider, Gelir ve Denge 

Gider Bütçesi 

MADDE 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin harcamaları için bağlı (A)-işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (398 710 000 000 000) liralık ödenek verilmiştir. 

1991 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı 

Gider Bütçesi 

MADDE 1. — Genel Bütçeli idarelerin 1991 Malîj Yılı giderleri bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere toplam (129 235 752 263 100) lira olarak gerçekleşmiştir. 
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KATMA BÜTÇELİ İDARELER 
1993 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Ödenekler, Öz Gelirler, Hazine Yardımı 
MADDE 1. — a) Katma Bütçeli İdarelerin 1993 yılında yapacakları hizmetler için 

(59 491 192 000 000) lira ödenek verilmiştir. 
b) Katma bütçeli idarelerin 1993 yılı gelirleri (2 000 000 000 000) lirası öz gelir, 

(45 969 619 000 000) lirası Hazine Yardımı (11 521 573 000 000) lirası yükseköğretim kurum
larının cari hizmet giderlerine yapılacak Devlet katkısı olmak üzere toplam (59 491 192 000 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasarısı 

Gider Bütçesi 
MADDE 1. — Katma Bütçeli İdarelerin 1991 Malî Yılı Giderleri bağlı (A) işaretli cetvelde 

gösterildiği üzere; toplam (24 399 455 291 600) lira olarak gerçekleşmiştir. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, Anayasamızın 164 üncü maddesi uyarınca, bütçe kanun 
tasarılarıyla, kesinhesap kanun tasarıları görüşmeleri birlikte yapılacaktır. 

Okunmuş bulunan 1 inci maddeler kapsamına giren kuruluşların 1993 malî yılı bütçele
riyle, 1991 malî yılı kesinhesap kanunu tasarılarının görüşmelerine yarınki birleşimde başla
yacağız. 

Programa göre, kuruluşların bütçe ve kesinhesabını görüşmek için, 11 Aralık 1992 Cuma 
günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.46 
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IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — An talya Milletvekili Faik A11 un 'un, 4.10.1992 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan Pa
ra Kredi Koordinasyon Kurulu Kararına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Tansu Çiller'in yazılı 
cevabı (7/448) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına' \ 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak yanıtlan
ması için gereğini dilerim. 

Saygılarımla. ' ' 

Faik Altun 
Antalya ' 

4 Ekim 1992 tarihli Resmî Gazetenin 88 inci sahifesinde 92/7 sıra numarasıyla bir "Para 
Kredi koordinasyon Kurulu Kararı" yayınlanmıştır. Basında "şaibeli teşvik" adıyla adlandırı
lan ve sadece bir firma ile ilişkilendirilen bu kararla ilgili aşağıdaki hususların yanıtlanmasını 
istiyoruz; . ' \ ' . 

1. Karar hangi amaçla çıkarılmıştır? Olayın müktesep hakları korumak şeklinde bir amacı 
olamaz. Çünkü DFİF'lerin kademeli olarak kaldırılması kararından 15 ay sonra böyle bir yola 
gidilmektedir. Ayrıca müktesep haklar korunurken "genellik" ilkesine uymak gerekir. Tebliğ
de çok özel bir durum tanımlanmaktadır. 

2. Söz konusu "Karar" ile 20 Ağustos 1991'den önce açılmış olan ve 4 Ekim 1992'de 
halen geçerli olan ve aynca "temdit edilmemiş" olan akreditifler çerçevesinde yapılmış olan 
ihracatın prim ödemesinden "tam olarak" yararlanacağı öngörülmektedir. Bu özellikleri taşı
yan ne kadarlık akreditif vardır? Bu akreditifler hangi firmalara aittir? 

3. DFÎF'Ier müktesep haklar hiçe sayılarak indirilirken, indirilmiş haklar çerçevesinde 
ihracatını yapan yani 92/7 tarihli bir Para Kredi Koordinasyon Kurulu Kararı çıkacağını bil
meden yükümlülüklerini yerine getiren ihracatçılarımız bu Karar ile cezalandırılmış olmamak
ta mıdır? Bu haksızlığın giderilmesi nasıl mümkün olacaktır? 

4. Para Kredi Koordinasyon Kurulunun bu gibi Karar önerilerinde bulunması mutad olan 
bürokrat parafları niçin atılmamıştır? Kurul üyesi Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarının kararı imzalamadığı doğru mudur? Doğruysa niçin imzalanmamıştır? 

5. Bugün artık bizzat ihracatçılar bile dış satımın çağdaş yöntemlerle genel biçimde des
teklenmesini isterken, 92/7 tipi kararlarla güdülen amaç nedir? 22 Ekim 1992 tarihli Milliyet 
Gazetesinde "Demir ve Çelik Üreticileri Derneği"nin bu Karar ile getirilen teşviğe karşı ol
dukları belirtilmektedir, özel kesimin bile karşı olduğu bu tip yöntemlere niçin gereksinme du
yulmuştur? 

TC. 
Devlet Bakanlığı 10.12.1992 

Sayı : B.02.0.003/002/03894 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına " 

ilgi : TBMM Başkanlığının 12.11.1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/448-2758/13777 
sayılı yazısı. 

— 135 — 



T.B.M.M. . B : 38 10.12.1992 0 : 2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının İlgi'de kayıtlı yazısı ekinde gönderilen Antal
ya Milletvekili Faik Altun'un, yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ye gereğini arz ederim. 
v Prof. Dr. Tansu Çiller 

Devlet Bakanı 

Antalya Milletvekili Sayın Faik Altun tarafından, 4.10.1992 tarihli Resmî Gazetede yayım
lanan 92/7 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği ile ilgili olarak Bakanlığımıza yö
neltilen yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin açıklamalar aşağıda bilgilerine sunul
muştur. 

1. Bilindiği üzere 1980 yılında başlatılan DFİF primi uygulaması 1989 yılına kadar kap
sam ve meblağı genişletilerek uygulanmış ve 1992 yılı başlarında kaldırılmıştır. 

DFİF uygulaması; bir liste şeklinde tespit edilen malların ihraç edilmesi halinde, bu mal
lan ihraç edenlere verilen bir teşvik primidir. 

1991 yılında uygulanmakta olan DFİF primi ödemelerinin, 20.8.1991 tarihinde alınan bir 
kararla azaltılması öngörülmüş, 1991 yılı sonuna kadar tedricen azaltılmış ve 1992 Mart ayın
da çıkarılan bir karar ile de azaltılan bu primler tekrar eski seviyelerine çıkarılmıştır. 

Müsteşarlığımıza vaki müracaatlardan; 20.8.1991 tarihinden önce gayrikabili rücu akredi
tiflerin ihracatçılarımız lehine açıldığı ve bedellerinin de bankalarımızda bloke halde beklediği 
öğrenilmiştir. Bu durum muvacehesinde ihracatçılarımızın yurt dışındaki alıcılarına karşı gayri
kabili rücu akreditifler karşılığı taahhütlerini yerine getirmemeleri halinde, ihracatı gerçekleş
tiremeyecekleri gibi cezaî şart ödemelerine maruz kalmamalarını ve mevcut pazarlarını kay
betmelerini teminen, 20.8.1991 tarihinden önce açılarak banka kayıtlarına girmiş ve bu kararın 
yürürlüğe girdiği tarihte temdit edilmemiş olmak şartıyla geçerliliğini koruyan gayrikabili rücu 
akreditifler karşılığında yapılacak ihracatta, 1991 yılı başında öngörülen prim ödemelerinin, 
bu akreditiflerin sona ermesine kadar uygulanmasının ve asla temdit edilmemesinin müktesep 
haklan koruyan bir uygulama olduğu düşünülmektedir. 

Bu Karar iddia edildiği gibi münhasıran bir firmaya imtiyaz sağlamak amacıyla çıkarıl
mamış, aksine olarak açıklık, genellik, eşitlik ve şeffaflık prensiplerine sadık kalınarak, 1992 
Mart ayında uygulamaya konulan af kararından bütün herkesin yararlandırılması amacına hizmet 
için hazırlanmış ve Resmî Gazetede yayımlanarak bütün ihracatçıların bilgisine sunulmuştur. 

2. 92/7 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliğinden yararlanabilecek durum
daki ihracatların tespitini teminen, 20.8.1991 tarihinde açılmış ve 4.10.1992 tarihinde temdit 
edilmeksizin geçerliliğini koruyan akreditiflerin listesi bankalardan istenmiş olup, söz konusu 
listelerin Müsteşarlığımıza intikalinden önce 92/7 sayılı Tebliğ kapsamında herhangi bir işlem 
yapılmaması için T. Cumhuriyet Merkez Bankasına talimat verilmiştir. 

3. 31.12.1991 tarihinden önce gerçekleştirilen fiili ihracatlara ilişkin müktesep haklar, 
14.3.1992 tarih ve 21171 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 92/2 sayılı Tebliğ ile korunmuştur. 
Bu Tebliğ gereğince, 20.8.1991 tarihinden önce gayrikabili rücu akreditifi açılmış ve banka ka
yıtlarına girmiş (bilahare yapılacak temditler hariç) veya yabancı devlet bağlantısı yapılmış (mu
kavelenin imzalanmış) olması halinde; 31.12.1991 tarihine kadar fiilen gerçekleştirilmiş (yükle
mesi tamamlanmış) ihracata 90/20 sıra no'lu Tebliğ ile söz konusu Tebliğde 91/3 ve 91/5 sıra 
no'lu Tebliğler ile yapılan ek ve değişikliklerde öngörülen ödeme miktarlarının tamamı uygu
lanmaktadır. 
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4. Söz konusu uygulamaya müteallik Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararının ha
zırlanması esnasında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bütün ilgili birimlerinin uygun gö
rüşü ve imzalarının tekemmülü sağlanmıştır. Kararın imzalanması aşamasında Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarı görevli olarak yurt dışında bulunduğundan, söz konusu Karar Müsteşar Ve
kili tarafından imzalanmıştır. 

5. 92/7 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği ile yeni bir teşvik getirilme
mekte, 90/20 sayılı Tebliğden kaynaklanan müktesep hakların korunması amaçlanmaktadır. 
Nitekim ihracatta Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan prim ödemesi uygulaması, 31 Ocak 
1992 tarihinden itibaren sona ermiştir. 

2. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 
bazı firmalara ekstra prim ödenmesini öngören kararına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Tansu Çiller'in yazılı cevabı (7/491) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Adnan Kahveci ' 
İstanbul 

Soru : 
1. Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DE-

FİF) yapılan ödemelerle ilgili 4 Ekim 1992 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan ve bazı firmalara 
ekstra prim ödenmesini öngören kararına neden gerek duydunuz? Bu karar neden çıkarıldı? 

2. Eğer, ihracat sektöründe müktesep hakların korunması gibi bir durum söz konusuy
sa, bu kararı neden DEFİF'lerin ilk sıfırlandığı günlerde çıkarmadınız? • 

3. Bu karardan yararlanan firmalar hangileridir? Her birine ne kadar ödeme yapılmış
tır? ödeme yapılmamışsa bekleyen talepler ne kadardır? 

4. Otoyollarda ANAP tarafından fiyat farkı ödenmesini gensoru konusu yapan hükü
metiniz bu kararla benzer bir işlem yapmıyor mu? Yapılmış, bitmiş bir ihracata sonradan prim 
ödenmesi, otoyollara fiyat farkı ödemekten daha büyük bir yanlış değil midir? 

TC. ' -v 
Devlet Bakanlığı 10.12.1992 

Sayı : B.02.0.003/002/04045 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : a) TBMM Başkanlığının 18.11.1992 tarih A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/491-2884/14083 
sayılı yazısı, 

b) Başbakanlık K. K. Genel Müdürlüğünün 24.11.1992 tarih ve 
B.02.0.KKG/106-2360/07855 sayılı yazısı, 

c) Devlet Bakanlığının (Sn. Akın Gönen) 26.11.1992 gün ve B.02.0.006/396 sayılı yazısı. 
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Devlet Bakanlığının ilgi (c)'de kayıtlı yazısı ekinde gönderilen İstanbul Milletvekili Adnan 
Kahveci'nin Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın Başbakanımızında kendileri adına ta
rafından cevaplandırılmasını tensip ettikleri yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

* • • Devlet Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci tarafından, 4.10.1992 tarihli Resmî Gazetede 
yayımlanan 92/7 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği ile ilgili olarak Sayın Baş
bakana yöneltilen yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin açıklamalar aşağıda bilgi
lerine sunulmuştur. 

Bilindiği üzere 1980 yılında başlatılan DFÎF primi uygulaması 1989 yılına kadar kapsam 
ve meblağı genişletilerek uygulanmış ve 1992 yılı başlarında kaldırılmıştır. 

DFlF uygulaması; bir liste şeklinde tespit edilen malların ihraç edilmesi halinde, bu mal
ları ihraç edenlere verilen bir teşvik primidir. 

1991 yılında uygulanmakta olan DFtF primi ödemelerinin, 20.8.1991 tarihinde alınan bir 
kararla azaltılması öngörülmüş, 1991 yılı sonuna kadar tedricen azaltılmış ve 1992 Mart ayın
da çıkarılan bir karar ile de azaltılan bu primler tekrar eski seviyelerine çıkarılmıştır. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına vaki müracaatlardan; 20.8.1991 tarihinden önce gayri-
kabili rücu akreditiflerin ihracatçılarımız lehine açıldığı ve bedellerinin de bankalarımızda bloke 
halde beklediği öğrenilmiştir. Bu durum muvacehesinde ihracatçılarımızın yurt dışındaki alıcı
larına karşı gayrikabili rücu akreditifler karşılığı taahhütlerini yerine getirmemeleri halinde, 
ihracatı gerçekleştiremeyecekleri gibi cezaî şart ödemelerine maruz kalmamalarını ve mevcut 
pazarlarını kaybetmemelerini teminen, 20.8.1991 tarihinden önce açılarak banka kayıtlarına 
girmiş ve bu kararın yürürlüğe girdiği tarihte temdit edilmemiş olmak şartıyla geçerliliğini ko
ruyan gayrikabili rücu akreditifler karşılığında yapılacak ihracatta, 1991 yılı başında öngörüp 
len prim ödemelerinin, bu akreditiflerin sona ermesine kadar uygulanmasının ve asla temdit 
edilmemesinin müktesep hakları koruyan bir uygulama olduğu düşünülmektedir. 

92/7 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliğinden yararlanabilecek durumdaki 
ihracatların tespitini teminen, 20.8.1991 tarihinde açılmış ve 4.10,1992 tarihinde temdit edil
meksizin geçerliliğini koruyan akreditiflerin listesi bankalardan istenmiş olup, söz konusu lis
telerin Müsteşarlığımıza intikalinden önce 92/7 sayılı Tebliğ kapsamında herhangi bir işlem 
yapılmaması için T. Cumhuriyet Merkez Bankasına talimat verilmiştir. 

Ayrıca söz konusu Tebliğ, gerçekleştirilmiş bir ihracata sonradan prim ödenmesi değil, 
ihracatçılarımız tarafından taahhüt edilip de yerine getirilemeyen ihracatların gerçekleştirile
bilmesine yönelik olarak çıkarılmıştır. 

3. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin 'in, Tavşanlı 'da bir Anadolu tmam Hatip Lisesi 
kurulup kurulmayacağına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın yazılı cevabı 
(7/503) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
12.11.1992 

Ahmet Derin 
Kütahya 
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T.B.M.M. B : 3 8 1 0 . 1 2 . 1 9 9 2 0 : 2 

Kütahya ili, Tavşanlı İlçesi İmam Hatip Lisesine ek olarak, aynı tesislerden istifade ile Ana
dolu İmam Hatip Lisesi kurmayı düşünüyor musunuz? 

TC. 
Millî Eğitim Bakanlığı 9.12.1992 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.1.KDB.ld.Br.-92/3 853 

Konu : Soru önergesi. 

* Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 18.11.1992 tarih ve Kan. Kar. Dai. Bşk. 
7/503-2897/14124 sayılı yazısı. 

Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in "Tavşanlı'da bir Anadolu Imam-Hatip Lisesi 
kurulup kurulamayacağına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi Imam-Hatip Lisesine ek olarak Anadolu Imam-Hatip Lisesi
nin açılması ile ilgili gerekli çalışmalar Bakanlığımızca sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Koksal Toptan 
Mîllî Eğitim Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
38 İNCİ BİRLEŞİM 

— 10 . 12 . 1992 Perşembe 

Saat : 10.00 

1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 -
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X I . — 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/460) 
(S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

X 2. — 1991 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Kesin-
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/439, 3/649)-(S., Sayısı : 213) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

X 3. — Katma Bütçeli İdareler 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

X 4. —1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/440, 3/650) (S. 
Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER _ 

6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



Dönem : 19 
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T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü .' 

Sayı : B.0.2.0.KKG/ ' 
101-95/06890 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanhğınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
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1993 YILI 
MİLLÎ BÜTÇE TAHMÎN RAPO 

'•• 1993 yılı Programında ekonominin dengeli bir şekilde büyümesi ve fiyat istikrarının sağl 
ye, para-kredi ve kambiyo politikalarının koordineli bir şekilde uygulanması, dış ticaret ve ö 
ledilmesi, sağlıklı bir üretim-tüketim dengesinin kurulması ve gelir dağılımının düzeltilmesi 

1993 yılı Programında GSMH'nın artış hızı % 5 olarak belirlenmiştir. 

1993 yılında toplam kaynakların sabit fiyatlarla .% 5 oranında artarak 128.742 milyar lir 
yatırımlarının da % 3.2 oranında artışla 28.243 milyar liraya ulaşması öngörülmüştür. 

1993 programı toplam tüketiminin % 4 oranında artması temeline dayandırılmıştır. 1 
tüketiminin % 3.9 oranında artacağı tahmin edilmiştir. 
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KAYNAKLAR — HARGAMALAR DENGE 

GSMH 
DIŞ AÇIK (1) 
TOPLAM KAYNAKLAR 
SABİT SERMAYE YATIRIMI 

KAMU 
ÖZEL 

STOK DEĞİŞMESİ (1) 
KAMU 
ÖZEL 

TOPLAM YATIRIMLAR 
K A M U 
ÖZEL ' 

TOPLAM TÜKETİM 
'KAMU ' 
ÖZEL 

1991 

453.206,5 
— 1.071,7 

452.134,8 
102.393,0 
47.030,3 
55,362,7 

— i . 862,5 
672,8 

— 2.535,3 
100.530,5 
47.703,^ 

. 52.827,4 
351.604,3 

72.174,6 

(Carî Fiyatlarla, M 
1 

7 

7 
1 

— 
— 

1 

1 
6 
1 
4 

KAYNAK : DPT 
(1) Yüzde değişimleri, GSMH büyümesine katkılarını göstermektedir. 
(2) Gerçekleşme Tahmini, 1991 - 1992 Yılı GSMH Rakamı DPT Tahminidir. 
(3) Program Hedefi. 
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KAYNAKLAR HARCAMALAR DENGESİ 

1991 

GSMH 
DIŞ AÇIK (1) 
TOPLAM KAYNAKLAR 
SABİT SERMAYE YATIRIMI 

K A M U 
ÖZEL 

STOK DEĞİŞMESİ (1) 
K A M U 
ÖZEL 

TOPLAM YATIRIMLAR 
K A M U 
ÖZEL 

TOPLAM TÜKETİM 
KAMU 
ÖZEL 

112.206,6 
1.869,4 

114.076,0 
27.013,4 
11.985,8 
15.027,6 

462,0 
166,9 
628,9 

26.551,4 
12.152,7 
14.398,7 
87.524,6 
10.630,1 
76.894,4 

KAYNAK ; DPT . ' • • ' • -
(1) Yüzde değişimleri, GSMH büyümesine katkılarını göstermekte dir. 
(2) Gerçekleşme Tahmini, 1991 - 1992 Yılı GSMH Rakamı DPT Tahminidir. 
(3) Program Hedefi. 

(1988 Fiyatl 
1992 

(2) 

118.265 
4.338 

122.604 
27.355 

•12.117 
15.237 

— 627 
— 2.390 

1.762 
26.727 
9.727 

16.999 
95.877 
10.8311 
85.045 
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m 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1993 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Gider, Gelir ve Denge 

Gider Bütçesi 

MADDE 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin harcamaları için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (395.710.000.000.000) 
liralık ödenek verilmiştir. 

Geür Bütçesi 

MADDE 2. — Genel (bütçenin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (342.400.000.000.000) lira olarak tahmin edil
miştir. 

Denge 

MADDE 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin edilen gelirler 
arasındaki fark net borçlanma hâsılatı ile karşılanacaktır. 

PLAN VE BÜTÇ 

1993 MALÎ Y 

Gider Bütçesi 

MADDE 1. — G 
bağlı (A) işaretli cetve 
ralık ödenek verilmişti 

Gelir Bütçesi 

MADDE 2. — Ta 

Denge 

MADDE 3,, — T 
miştir. 



(Hükümetin Teklifi) 

İKİNCİ BÖLÜM 

Malî Politikaya İlişkin Hükümler 

Bütçe Politikası ve Malî Kontrol 

MADDE 4. —• Maliye ve Gümrük Bakam, harcamalarda ta
sarrufu sağlamak, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikası yürüt
mek amacıyla ödeneklerin dağıtım ve kullanımım, gelir ve giderlere 
ilişkin kanun, yönetmelik ve kararnamelerin uygulamalarını düzen
lemek üzere, gerekli önlemleri almaya, standartları' tespite ve sınır
lamaları koymaya yetkilidir. . 

Ödeneklerin Dağıtım ve Kullanımı . 

MADDE 5. — Bütçe kanunlarına ekli (A) işaretli cetvellerdeki 
ödenekler, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek ilkeler ve 
serbest bırakma oranları dahilinde kullanılır. Bu oranlar üzerinde 
harcama yapılamaz. 

İdareler bütçelerinde yer alan ödenekleri'belirlenecek ilkeler ve 
serbest bırakma oranları dahilinde Kalkınma Planı ve Yıllık Prog
ramda öngörülen hedefleri ve hizmet önceliklerini gözönünde bulun
durarak, tasarruf anlayışı içinde, kullanmakla yükümlüdürler. 

(Plan ve Bütçe 

Malî P 

Bütçe Politikası ve 

MADDE 4. — T 
miştir. 

Ödeneklerin Dağıtı 

MADDE 5. — a) 
lerdeki ödenekler, Mal 
keler ve serbest bırakm 
üzerinde harcama yapıl 

İdareler bütçelerin 
ve serbest bırakma or 
Programda öngörülen h 
bulundurarak, tasarruf 
ler. 



(Hükümetin Teklifi) 

Ayrıntılı Harcama Planları 

MADDE 6. — 1993 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 benzeri 

(Plan ve Bütçe 

b) Bütçe kanunlar 
rin (1), (2), ve (3) öden 
ödenekleri; Bütçelerin 7 
nekler; Hazine ve Dış T 
solide iç borçlar faizi v 
ve genel giderleri, faiz, 
giderlerine ilişkin öden 
Gümrük Bakanlığı bütç 
nel giderleri ödeneği v 
pılacak ödemeler; hazin 
ödenekleri; Millî Savun 
Jandarma Genel Komu 
diğer cari ödenekleri ile 
riç olmak üzere daire v 
miştir. 

Bu iptal ile ilgili b 
lemler sonucu doğacak 
liye ve Gümrük Bakanı 

Ayrıntılı Harcama P 

MADDE 6. — Ta 
tir. 



(Hükümetin Teklif i) 

kuruluşlar, fonlar ve fonlara tasarruf eden kuruluşlar, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca tespit 
edilecek esaslar ve sürelerde, 

a) Gelir tahrnMerini, 
b) Gider tahrrıirılerini, 
c) Malî tabloları, 
d) Birbirleriyle borç ve alacak durumlarını, 
İlgili mercilere vermek zorundadırlar. 
Maliye ve Gümrük Bakam madde kapsamına giren idare, ku

ruluş, teşebbüs ve kurumlardan, her türlü malî işlemleri ile ilgili 
bilgi, belge ve hesap durumlarını almaya; bu belge ve hesap durum
ları ile borçlanma ve borç ödeme imkânları üzerinde inceleme yap
tırmaya, 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 imkânlarım durdurmaya, 
bütçe ödenekleri ile diğer imkânları en etkin şekilde kullanmak üze
re gerekli, önlemleri almaya, bu maksatla gereğinde ilgili kurum ve 
kuruluşlardan alman önlemlerin uygulanmasını istemeye yetkilidir. 

. Gerektiğinde Kullanılabilecek Ödenekler 

MADDE 7. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinde yer 
alan ve gerektiğinde kullanılabilecek ödeneklere ilişkin hükümler 
aşağıda gösterilmiştir-. -

6 — 

(Plan ve Bütç 

Gerektiğinde Kul 

MADDE 7. — T 
tir. 



(Hükümetin TekBfi) 

a) Personel Giderleri Ödeneği : 
Malî yılın ilk 6 aylık döneminde kullanılan ödeme emirlerine 

dayanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda, bütçelerine konulan 
ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığı takdirde; ilgili mevzuatının ge
rektirdiği harcamalar için 100 - Personel Giderleri üle yolluk kar
şılığı verilen tazminatlar, sürekli görev yollukları, yurt dışında gö
revli öğretmen aylıkları, muhtar Ödenekleri ile ilgili tertiplere, Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-98-3-351-900) tertibin-
deki ödenekten aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük Bakam yet
kilidir. 

Hizmetlerini transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürü
ten kuruluşların yukarıda sayılan ödenek ihtiyaçları için, yalnız bu 
ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ıbağlı oldukları bütçenin ilgili trans
fer tertibine aktarma yapılabilir. 

b) Yatırımları Hızlandırma ödeneği : 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-3-353-900) ter-

tibindeki ödenekten; 1993 Yılı Programının Uygulanması, Koordi
nasyonu ve İzlenmesine Dair Karar hükümlerine uyularak, 1993 yılı 
yatırım programının uygulama durumuna göre gerektiğinde önce
likli sektörlerde yer alan yatırımların hızlandırılması veya yılı için
de 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 

(Plan ve Bütçe 



(Hükümetin Teklifi) 

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 (930-08-3-358-900) ter

tibindeki ödenekten, 13.5.1971 tarih ve 1402 saydı Kanuna 15.5.1973 
tarih ve 1728 sayılı Kanunla eklenen fıkra gereğince, her türlü gi
derleri karşılamak üzere Başbakanlık Bütçesinde açılacak tertibe, 
25.10.1983 tarih ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun öngör
düğü giderleri karşılamak üzere de İçişleri Bakanlığı Bütçesinde 
açılacak tertibe aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yet
kilidir. 

d) Kur Farklarım Karşılama Ödeneği : 
Yurt dışında kuruluşu olan genel bütçeye dahil dairelerin (3) 

ödenek türünde olup, 610, 620" ve 710 ayrıntı kodlarına gider kayde
dilecekler hariç, (1) ve (3) ödenek türü. altındaki tertiplerde yer alan 
ve yurt dışındaki kuruluşlar için döviz olarak kullanılması gereken 
ödenekleriyle, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarele
rin uluslararası kuruluşlara yapacakları ödemelere dönük ödenek
lerin yabancı para karşılıklarını sabit tutmak ve 31 Aralık 1992 
tarihindeki kurlar ile transfer anındaki kurlar arasındaki far
kı karşılamak amacıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin 
(93O-O8-3-352-90O) tertibindeki ödeneği ilgili kuruluşlann hizmet 

(Plan ve Bütç 



(Hükümetin Teklifi) 

programlarında mevcut ilgili tertiplere aktarmaya Maliye ve Güm
rük Bakam yetkilidir, 

e) Yedek ödenek : 
Maliye ve Gümrük Bakam; 
İ. Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-3-359-900) 

tertibindeki ödenekten bütçelerin, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
belirlenecek veya yeniden açılacak tertiplerine aktarma yapmaya, 

2. Hizmetin gerektirdiği hallerde Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığı Bütçesinin 910, 920, 930 ve 950 kod numaralı programla
rından, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Baka
nın teklifi ile yedek ödenek tertibine aktarma yapmaya, 

Yetkilidir. < 

DPT Etüt ve Proje Ödenekleri 

MADDE 8. — Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinin; 
a) (111-01-2-CÖ1-300) tertibindeki ödenekten, bir kısmını Dev

let Planlama Teşkilatınca gerekli görülen hallerde harcama ilkele
rine uygun çalışmaların yaptırılması amacıyla, bütçelerin ilgili ter
tibine aktarmaya "ve bununla ilgili diğer işleri yapmaya Maliye ve 
Gümrük Bakam yetkilidir. Devlet Planlama Teşkilatı ayni amaç
larla il özel idarelerine, iktisadî devlet teşekküllerine ve diğer kamu 
teşebbüslerine yaptıracağı hizmetlerin bedellerini peşin ödeyebilir. 

b) (İ11-01-3-301-900 ve 111-01-3-306-900) tertiplerinde yer alan 
ödeneği, kalkınmada öncelikli yörelere ilişkin program ve projeleri 

9 — 

(Plan ve Bütçe K 

DPT Etüt ve Proje 

MADDE 8. — Tas 
tir. 



(Hükümetin Teklifi) 

desteklemek amacıyla, bütçelerin ilgili harcama kalemlerine aktar
maya Maliye ye Gümrük Bakam yetkilidir. Aynı amaçlarla diğer 
kamu kuruluşlarına 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 ödeneklerle 
kabul edilmiş projeler dışında herhangi bir projeye yatırım harca
ması yapılamaz. Ancak Silahlı Kuvvetler Bütçesinin programların
da (1) ödenek türü içinde yer alan savunma sektörü, altyapı, inşa, 
iskân ve tesisleriyle, NATO eMrastrüktürün gerektirdiği inşa ve te
sisler ve bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile RE - M O programı 
içerisinde yer alan alım ve hizmetler, Devlet Planlama Teşkilatı 
vizesine bağlı olmayıp, yıllık programlara ek yatırım • çizelgelerinde 
yer almaz. 

b) Yıllık yatırım programında ödenekleri toplu olarak veril
miş projeler ile makine - teçhizat, idame - yenileme ve büyük ona
rım projelerinin alt harcama kalemleri, Devlet Planlama Teşkilatı
nın görüşü alınarak kuruluşun bağlı olduğu bakanın onayı ile tes
pit edilir. Alt harcama kalemleri bilahare genel ve katma bütçeli 
kuruluşlar tarafından 31 Ocak 1993 tarihine kadar Sayıştay Baş
kanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı
na gönderilir. 
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Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, ana proje grubunun yer, 
süre karakteristik, proje maliyeti ve ödeneği değişmemek üzere, 
projenin alt kalemleriyle ilgili ödenek aktarması ve buna bağlı ola
rak ihtiyaç duyulacak süre ve maliyet değişikliklerini ilgili bakanın 
onayıyla yaparlar. Bu bilgiler Sayıştay Başkanlıği, Maliye ve Güm
rük Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatına gönderilir. 

c) Daha önceki yılların yatırım programlarına ekli yatırım 
cetvellerinde yer alan projelerden, Devlet Planlama Teşkilatınin uy
gun görüşü ve ilgili Bakarım onayı ile il özel idarelerince valinin 
yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilmekte olanların bedellerinin, 
bu işler tamamlanıncaya kadar bu projelerde kullanılmak üzere il
gili özel idareye ödenmesine devam olunur. 

d) Yıllık programa, ek yatırım cetvellerinde yıl içinde yapıl
ması zorunlu değişiklikler için «1993 Yılı Programının Uygulanma
sı, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar» da yer alan usullere 
uyulur. 
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Katma Bütçeli İdarelere Hazine Yardımı 

MADDE 10. —• a) Katma Bütçeli İdarelerin bütçelerini denk
leştirmek amacıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin hazine 
yardımı (Yükseköğretim kurumlarının cari hikmet maliyetlerine ya
pılacak Devlet katkısı dahil) tertiplerine ödenek ve karşılığı ilgili 
katma bütçenin (B) cetveline gelir yazılan miktarlardan, bu amaca 
göre fazla olduğu tespiit edilen kısımlar, malî yıl sonunda Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile mutabakat kurulmak suretiyle ilgili 
idarelere ödenmeyerek Maliye ve Gümrük Bakanınca iptal edilir. 

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 idarelerin bütçelerinde, 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 48 inci maddesinin 
(C) ve (D) bendleri ile 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarmca, 
yık içinde gerçekleştirilecek ödenek artışları, Maliye Ve Gümrük 
Bakanlığınca hazine yardımı ile ilişkilendirilerek yapılabilir. 

Yabancı Menşeli Taşıtların Satışı 

MADDE 11. — Resmî .taşıtların edinilmesi, kullanılması ve el
den çıkarılması hususlarında tasarruflu bir. bütçe politikası uygulan
ması amacıyla; 
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a) Genel bütçeli dairelerle katma bütçeli idareler, Taşıt Kanu
nuna ekli (1) sayılı cetvelde belirtilenlerin (Dışişleri Bakanlığı Müs
teşarı hariç) emir ve zatlarına verilenler ile (2) sayılı cetvelin 1 ve 
2 mel sırasında yer alanlar dışında her ne suretle olursa olsun ya
bancı menşeli binek ve station - wagon cinsi taşıt edinemez ve kul
lanamazlar. Yukarıda belirtilen istisnalar dışında, her ne şekilde 
edinilmiş olursa olsun mevcut yabancı menşeli binek ve station -
wagon cinsi taşıtlar, 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine tabi ol
maksızın satılır. 

b) Maliye ve Gümrük Bakanı; 
(1) Yabancı menşeli taşıtların yıl içinde satışından elde edi

lecek gelirler Üle önceki yıllarda bu şekilde elde edilmiş ancak, gelir 
ve ödenek kaydı yapılmamış olan miktarları genel bütçeli daireler
de genel bütçeye ,katma bütçeli idarelerde ilgili kuruluş bütçesine 
bir taraftan gelir, diğer taraftan karşılıklarmi yerli üretim taşıt 
edinmek üzere ilgili daire veya idare bütçelerine özel ödenek kay
detmeye veya gelir ve ödenek kaydı yapılmış olup da harcanmayan 
miktarları, amacı doğrultusunda kullanılmak üzere devren gelir ve 
ödenek kaydetmeye, 

(2) Kamu hizmetlerinin aksamaması amacıyla, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca belirlenecek makam ve hizmetler için, yu
karıda belirtilen işlemlerin gerçekleşmesi beklenmeden, yıllık yatı
rım programı ve taşıt kadrosu ile ilgilendirilmeksizin, yerli üretim 

(Plan ve Bütçe 
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taşıt edinilmesini sağlamak üzere anılan Bakanlığın bütçesinin 
(93O-O8-3-357-9O0) tertibindeki ödenekten kuruluş bütçelerinde açı
lacak tertiplere aktarma yapmaya, 

- (3) Satılan yabancı menşeli taşıtların yerine yerli üretim taşıt 
edinilmesi ile ilgili esas ve usulleri belirlemeye, 

yetkilidir. 
Bu maddenin uygulanmasında yerli muhteva oram % 40'in al

tında olan taşıtlar yabancı menşeli sayılır. 

Hastane Ücretleri -

MADDE 12. — Devlet memurları ye diğer kamu görevlileri 
ile bunların emekli, dul ve yetimlerinin (bakmakla yükümlü olduk
ları aile fertleri dahil) genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle, 
döner sermayeli kuruluşlara, ait tedavi kıırumlarında yapılan teda
vilerine ait ücretler, Sağlık Bakanlığının görüşü üzerine Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek miktarlar ve esaslar çerçeve
sinde ödenir. Bu hüküm kamu iktisadî teşebbüslerinde çalışanlar ba
kımından uygulanmaz. 

Dernek ye Benzeri Kuruluşlara Yapılacak Yardımlar. 

MADDE 13. — Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, bütçelerin
deki «Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık, Vakıf ye Benzeri 
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Teşekküllere Yapılacak Ödemeler;» faaliyetiade yer alan ödenekler
den yapacakları yardımlarda; anılan kurumların bütçeden alacak
ları yardımlarla gerçekleştirecekleri hizmet ve faaliyetlerini göste
ren plan ve iş programlarını istemek, 'bunlar üzerinde gerekli ince
lemeyi yapmak, plan İle iş programlarının gerçekleştirme durumla
rım izlemekle yükümlüdürler. Yardımlar yukarıdaki incelemelere 
bağlı olarak gerektiğinde taksitler halinde yapılabilir .. • . 

Harcamaların yukarıdaki esaslar doğrultusunda amacına uygun 
olarak yapılıp yapılmadığını incelemeye, yapılacak yardımların 
yönlendirilmesine ilişkin yeni ilkeleri tespite Maliye ve Gümrük Ba
kam yetkilidir. 

Gayrimenkul Satış ve Kira Bedelleri 

Madde 14. — a) Genel Bütçeli Dairelerin (Millî Savunma 
Bakanlığı hariç) kendilerine tahsis edilmiş gayrimenkullerin satışı 
halinde satış bedelinin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek 
ve Başbakanca uygun görülecek kısmını ilgili kuruluş hizmetlerinde 
küUanılmak üzere özel gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye ve Güm
rük Bakanı yetkilidir. 

b) İrtifak hakkı verilen özel iskelelerden alınan nispî kira be
delleri bir yandan bütçeye özel gelir, bir yandan da yarısı liman 
başkanlikları hizmetlerini geliştirmek üzere Ulaştırma Bakanlığı 
Bütçesine, yarısı da millî emlak hizmetlerini geliştirmek amacıyla 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesine özel ödenek kaydolunur. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bütçe Uygulamasına İlişkin1 Hükümler 

Bölüm Düzeni ve Deyimler 

MADDE 15. — Gider cetvellerinin bölümleri, program bütçe 
uygulamasında programlar şeklinde düzenlenir .Programlar -altprog-' 
ramlara, altprogramlar da hizmetlerin veya harcamalarm niteliğine 
uygun ödenek türlerine göre faaliyet veya projelere ayrılır. Her faa
liyet veya proje gerekli sayıda harcama kaleminden oluşur. 

1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanunu ile diğer kanunlarda 
ve bu Kanunda yer alan; , ' . 

i 

a) «Fasıl ve bölüm» deyimleri Bütçe sımflandınlmasında, 
«Program»"!, 

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 
bileşimini, • _ 

e) «Harcama kalemi» deyimi, (A) işaretli cetvelde yer alan 
ödeneklerin 100, 200 . . . . 900 düzeyindeki ayırımım, 
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f) «Ayrıntı kodu» deyimi, harcama kaleminde yer alan öde
nekler esas alınarak tahakkuk ettirilecek giderlerin (R) işaretli cet
velde belirtildiği üzere Devlet muhasebesi kayıtlarında gösterileceği 
altayırımı (bu ayırıma Kesinhesap Kanunu tasarılarında da yer ve
rilir.), 

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 programı, 

İfade eder. 

Bağlı Cetveller 

MADDE 16. — a) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu
nun değişik 29 uncu maddesine göre, 

1. 1 inci madde ile verilen ödeneğin dağılımı «A» işaretli, 
2. Özel hükümlerine göre 1993 Malî Yılında tahsiline devam 

olunacak Devlet gelirleri «B» işaretli, 
3. Devlet gelirlerinin dayandığı temel hükümler «C» işaretli, 
4. Kanunlar ve kararnamelerle bağlanmış vatanî hizmet ay

lıkları «Ç» işaretli, 

5. Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren 
kanunlar «G>y işaretli, ,, 
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6. Harcamalara ilişkin formül «R» işaretli, 
b) 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca her yıl 

Bütçe Kanunu ile tespiti gereken miktarlar «H» işaretli, 
c) Çeşitli kanunlara göre bütçe kanunlarında gösterilmesi ge

reken parasal sınırlar «î» işaretli, 
d) Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile muhtelif 

ücret ödemelerinin miktarı «K» işaretli, 

e) ! 1.8.1982 tarih ve 2698 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul 
Pansiyonları Kanununun üçüncü maddesi gereğince Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından idare edilecek okul pansiyonları ile Sağlık Ba
kanlığına bağlı sağlık okulları öğrencilerinden alınacak pansiyon 
ücretleri «M» işaretli, 

f) ' 7.6.1939, tarih ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti 
Kanununun, 

1. 36 ncı maddesine göre millî müdafaa mükellefiyeti yoluyla 
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 yapı
labilmesi kaydıyla Taşıt Kanunu uyarınca kurumların satın alacak
ları taşıtların en çok satm alma bedelleri «T» işaretli, 

Cetvellerde gösterilmiştir. 
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Yem' Tertip, Harcama ve Gelir Kalemleri Açılması 

MADDE 17. — Maliye ve Gümrük Bakanı; 
a) İlgili mevzuatma göre, yılı içinde 1993 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 ye harcama kalemleri açmaya, 

fo) Gerektiğinde (B) işaretli cetvelde yeni bölüm, kesim ve 
madde kalemleri açmaya, 

Yetkilidir . . ' • . . - ' • 

Aktarma 

MADDE 18. — a) Maliye ve Gümrük Bakam; 
1. Münhasıran (100 - Personel giderleri) harcama kalemindeki 

ödeneklerle ilgi! olarak, aynı kuruluş bütçesi içinde programlararası 
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 ter
tibine aktarmaya, 

3. Hizmeti yaptıracak olan kuruluşun isteği üzerine bütçesin
den, malî yıl üçinde hizmeti yürütecek olan daire veya idarenin büt-
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çesine, gerektiğinde Hazine yardımı ile ilişkilendirilmek suretiyle 
ödenek aktarmaya ve~ bir^öimdangeTekh-işlemlerr~yapmaya^— — 

4. 1993 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 ve idareye aktarılan ödenek
lerle ilgili hizmetin yürütülmesiyle bütçesine aktarma yapılan daire 
veya idare görevlidir. 

Genel ve katma bütçeli idarelerin kamulaştırma ye bina satın 
alımları ile ilgili tertiplerine aktarma yapılamaz.' Ancak kamulaştır
ma ve bina alımında başlangıç ödeneğinin % 25'e kadar ödenek ek-
'siklikleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek 
tertibinden karşılanabilir. İdarelerin kamulaştırma ve bina satın al
mak amacıyla bütçelerinde yer alan ödenekler, kamu iktisadî teşeb
büslerinden gayrimenkul (lojman hariç) satın alınması veya kiralan
masında kullanılamaz. 
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Görev ve Yetkileri Yeniden Düzenlenecek Kamu Kurum ve 
Kuruluşları ile Millî Savunma Bakanlığı,' Jandarma Genel Komu
tanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Bütçelerine İlişkin Ak
tarma İşlemleri 

•MADDE-19. — Maliye, ve Gümrük Bakanı; 

a) Kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması so
nucu, bütçe kanunlarının uygulanması ve kesinhesaplann hazırlan
ması ile ilgili olarak gerekli görülen her türlü bütçe. işlemlerini ve 
düzenlemeleri yapmaya, 

b) Mevcut üniversitelerden yeni açılacak üniversitelere inti
kal eden enstitü, fakülte ve yüksekokulların bütçelerinde yer alan 
ödenekleri, bu enstitü, fakülte ve yüksekokulların bağlandığı üni
versite bütçelerine aktarmaya, v 

c) Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arasında cari malî yıl içinde yapılan 
hizmetlerin bedellerini karşılamak amacı ile varılacak mutabakat 
üzerine, ilgili bütçelerin program, âltprogram, faaliyet ve projeleri 
arasında karşılıklı olarak aktarma yapmaya, 

d) Yukarıda belirtilen bütçelerde yer alan Silahlı Kuvvetlerin 
tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ye tedarik hizmetleri ile 
bir programa ait bir hizmetin diğer bir program tarafından yürü-
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tülmesi halinde ödeneği ilgili program, altprogram, faaliyet veya 
projeler arasında karşılıklı olarak aktarmaya, 

Yetkilidir. 

Geçen Yıllar Borçları 

MADDE 20. — Malî yılın sonuna kadar ödenemediği gibi ema
net hesabına da alınamayan ve 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye 
Kanununun 93 üncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış bu
lunan geçen yıllar borçlarına ait ödemeler aşağıdaki İlkelere göre 
yapılır. , 

a) Yıllan bütçelerinin (1) ödenek türü itibariyle, (100 - Per
sonel Giderleri) ne ait harcama kalemlerinden doğan borçlar, «Per
sonel Giderleri Geçen Yıllar Borçları» faaliyetinden ödenir. 

b) (a) fıkrasında yazdı olanlar dışındaki harcama kalemlerin
den doğan borçlar, borcun doğduğu tertibin ödenek türü dikkate 
alınarak; 

1. Diğer cari giderlerden doğan borçlar, «Diğer Cari Giderler 
Geçen Yıllar Borçları», 

2. Yatırım hizmetlerinden doğan borçlar, «Yatırım Giderleri 
Geçen Yıllar Borçları», 

3. Transfer tertipleri ile ilgili olarak doğan borçlar, «Transfer 
Giderleri Geçen Yıllar Borçları», 

Faaliyetlerinden ödenir. 
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Bu faaliyetlerdeki ödeneklerin yetmemesi halinde (100 - Perso
nel giderleri dışında kalan) aynı veya diğer hizmet tertiplerindeki 
ödeneklerden hu faaliyetlere aktarma yapmaya Maliye ye Gümrük 
Bakam yetkilidir. 

Özelleştirme Gelirleri • 

MADDE 21. — a) 28.5.1986 tarih ve 3291 sayılı Kanunun 
13 ve 14 üncü maddeleri çerçevesinde özelleştirilmesine karar veri
len 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki mües
sese, hağh ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile her'türlü 
işletme haklarının tasfiye, devir, satış bedellerinden elde edilecek 
tutarın Hazineye ayrılacak bölümünü genel bütçeye irat kaydetmeye 
Maliye ve Gümrük Bakam yetkilidir. 

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. , 

23 — 
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Savunma Sanayii Destekleme Fonu 

MADDE 22. — a) Türk Silahlı Kuvvetlerine stratejik hedef 
planı uyarınca temini gerekli modern silah, araç ve gereçler ile ger
çekleştirilecek savunma ve NATO altyapı yatırımları için malî yıl 
içinde yapılacak harcamalar, 7.11.1985 tarih ve 3238 sayılı Kanunla 
kurulan Savunma- Sanayii Destekleme Fonunun kaynakları, bu 
amaçla bütçeye konulan ödenekler ve diğer aynî ve nakdî imkânlar 
birlikte değerlendirilmek suretiyle Savunma Sanayii İcra Komite
since tespit edilecek esâslar dairesinde karşılanır. 

b) Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinde mev
cut ödeneklerden yukarıdaki fıkra • gereğince tespit edilecek miktar
larını Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ödemeye Millî Savun
ma Bakam yetkilidir. 

c) Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Hazineye yatırıla
cak paralan bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan Millî Savunma 
Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve geçen 
yıllar ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye ve Gümrük Bakam 
yetkilidir. \ . ' . - ' ' . 

Transferi Mümkün Olmayan Konsolosluk Gelirleri 

MADDE 23. — Konvertibl olmayan konsolosluk gelirlerinden 
transferi mümkün olmayan ve 1992 yılı sonu itibariyle kullanılma
yan miktarları, Dışişleri Bakanlığı bütçesinde açılacak özel bir ter-
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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 ye Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Yapılacak harcamaların esas ve usulleri, Dışişleri Bakanı ile 
Maliye ve Gümrük Bakanınca müştereken tespit edilir. 

Yabancı Ülkelere Yapılacak Hizmet Karşılıkları 

MADDE 24. — Maliye ve Gümrük Bakanı; 

a) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yabancı ülkelere ve uluslararası 
kuruluşlara kiraya verilen veya bir hizmetin yerine getirilmesinde 
kullanılan kara, deniz ve hava taşıtlarından alınan kira veya ücret 
tutarlarını; 

b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin öğrenim ve eğitim müessesele
rinde okutulan ve eğitim gören yabancı uyruklu subay, astsubay ve
ya 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 
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tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydolunan mik
tarlardan yılı içinde harcanmayan kısımları ertesi yıla devretmeye, 

Yetkilidir. • •-

Bağış, Hibe ve Yardımlar 

MADDE 25. — a) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan hibe 
olarak malî yıl içinde elde edilecek imkânların Türk Lirası karşı
lıklarını gereğine göre bütçeye gelir veya gelir, ödenek ve gider kay
detmeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi üzerine Maliye 
ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

b) Dış kaynaklardan veya uluslararası antlaşmalar içerisinde 
bağış ve kredi yolu ile gelecek her çeşit malzemenin navlun ve dış
alımla ilgili vergi ve resimlerinin ödenmesi amacı ile bunların kar
şılığını ilgili bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak harcama 
kalemlerine ödenek kaydetmeye ve gereken işlemleri yapmaya Ma
liye ve Gümrük Bakam yetkilidir. 

c) 1993 Malî yılı içerisinde Millî Savunma Bakanlığı,- Jandar
ma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları 
için yabancı devletlerden askerî yardım yolu ile veya diğer yollar
dan fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini, bağlı (B) cetve
linde bu adlarla açılacak tertiplere gelir ve karşılıklarım da bu büt
çelerde açılacak özel tertiplere ödenek ve gider kaydetmeye Maliye 
ve Gümrük Bakam yetkilidir. 
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Eğitim ve Öğretim Ödenekleri 

MADDE 26. •— 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 Bakam yetkilidir. 

özel ödenek ve Gelirlerin İptali 

MADDE 27. —- Bağışlara üişkin özel ödenek ve özel gelirlerle 
diğer özel ödenek ve özel gelirlerden; 

- a) Tahsis amacı gerçekleştirilmiş ödenek artıkları ile tahsis 
amacının gerçekleştirilmesi bakımından yetersiz olanları, 

h) (a) fıkrasında yazılı olanlar dışında kalıp da (25.000.000) 
lirayı aşmayan ve iki yıl devrettiği halde harcanmayanları, 

İptal etmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Döner Sermaye Gelirleri 

MADDE 28. — Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli 
idarelere bağlı döner sermayeli İşletmelerin aylık gayrisafi hâsılatı
nın % 15'dni ve sermayeye eklenmiş olsun veya olmasın kullamlma-
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yan geçmiş yıl kârları dahil yıl sonu kârlarını Hazineye yatırtmaya 
Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. Maliye ve Gümrük Bakam 
bu oram, döner sermayeler veya işletmeleri itibariyle sıfıra kadar 
indirebilir. 

Peşin gelirlerin ve yıl sonu kârlarının toplanmasına, kaydına, 
raporlanmasına, bildirim ve ödeme sürelerinin tespitine ve peşin 
gelirlerin yıl sonu kârlarına mahsubuna ilişkin hususlar Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca belirlenir. 

Yıl sonu kârları ve peşin gelirler yatırılmadığı takdirde, yıllık 
% 12 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 
verilmiş ek süreler (için zam uygulanmaz. 

Fonların Ödenek ve Gelirleri 

MADDE 29. — Kanun, kanun hükmünde kararname, bakan
lar kurulu kararı, yönetmelik ve diğer mevzuatla kurulmuş fonların 
her türlü gelirleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde 
Hazine adına açılan hesaba yatırılır. 

Hesaba yatırılan miktarlardan, bütçeieştirilen fonlara ait olan
ların gelirleri genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir. 
Ancak, bütçeieştirilen fonların gelirlerinden, kapsam dışı fonlara 
ilgili mevzuatına göre ayrılması gereken pay veya kesintiler, büîçe-
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nin (B). işaretli cetveline gelir kaydedilmeden önce Merkez Banka
sındaki hesaptan ilgili fonlara aktarılır. 

Bütçeleştirilen fonlar tarafından yürütülmesi gereken hizmetle
rin gerektirdiği giderler, bağlı oldukları kuruluşun bütçesindeki «77 
Fonlara Ait Hizmetler» alt programında yer alan 900 - Transferler 
harcama kalemindeki ödeneklerden karşılanır. Bütçelerin diğer ter-

. tiplerinde fonlar için konulmuş olan ödenekler de bu harcama kale
mine aktarılır. 

Fonların borçlanma ve kredi dönüşleri gibi kaynaklarını ge
rektiğinde ilgili cetvellerine karşılıklı gelir ve_ ödenek; diğer kaynak
larını bir yandan bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, gerektiğinde 
karşılığında (A) işaretli cetveline, ödenek kaydetmeye Maliye ve 
Gümrük Bakanı yetkilidir. Hizmetin başka bir kuruluşa gönderil
mesi halinde bu hizmetin karşılığı olan miktarlar, doğrudan bu ku
ruluş bütçesine gelir ve ödenek kaydedilebilir. 

Ödeneklerin kullanılması ve fon gelirlerinin tahsiline ilişkin ola
rak kendi mevzuatlarında yer alan hükümler . yerine uygulanmak 
üzere gerektiğinde yeni esas ve usuller tespit etmeye Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
nın görüşü üzerine Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak; 
a) Fonlar tarafından yürütülen hizmetler için bütçelerde ter

tiplenen ödeneklerin karşılıklarını kendi esas ve usulleri dairesinde 
harcanmak üzere ilgili fonların hesaplarına intikal ettirmeye, tahmin 
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fazlası gelirleri ödenek kaydetmeye ye kuruluş bütçelerindeki fon 
ödeneklerini diğer kuruluş bütçelerinin fonlara ilişkin tertiplerine 
aktarmaya Hazine've Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Ba
kanın görüşü ve Başbakanın onayı üzerine, 

b) Aynı kuruluş bütçesindeki fon ödeneklerini . programlar 
arası aktarmaya ilgili Bakanın teklifi üzerine, 

Maliye ve Gümrük Bakam, 

c) Uygulamada ortaya çıkan sorunları çözmeye, süreleri tes
pit etmeye fon sorumluları tayin etmeye ye gerekli denetimleri yap
tırmaya, 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığı yetkilidir. 

Bütçeleştirilmeyen fonların Merkez Bankası nezdindeki hesapta 
toplanan. gelirlerinin ne kadarlık bölümünün bütçeye gelir kaydedi
leceğini ve buna ilişkin usul ve esasları tespit etmeye Maliye ve 
Gümrük Bakanı ile Hazine ye Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı 
olduğu Bakanın teklifi üzerine Başbakan yetkilidir, 
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İKİNCİ KISIM 
Hazine ve Kamu Karakışlarına İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Devlet Borçları 

Devlet Borçlarının Yönetimi 

MADDE "30. — a) Devlet borçlarının yönetimi 16.4.1986 ta
rih 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 tutarlarını bütçe dışında özel hesaplarda izletmeye, malî 
yıl zarfında iç ve dış borç anapara geri ödemelerini bütçe âle ilgi-
lendirmeksizin yapmaya yetkilidir. 

c) Devlet iç ve dış borç faizleri ve genel giderleri bu amaçla 
bütçeye konulacak ödeneklerle karşılanır. 

d)v Karma bütçeli idarelerin dış borçları Hazine ye Dış Tica
ret Müsteşarlığınca bu madde esaslarına göre ödenir. 
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e) Devlet borçlarının uygulama sonuçları Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığının, bağlı bulunduğu Bakanhkça hazırlanarak ilgili 
yıl kesinhesap cetveli ile birlikte Hazine Genel Hesabına dahil edil
mek üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilir. 

f) Devlet borçlarının yönetimi ve muhasebesi ile ilgili esas ve 
usuller Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığı tarafından birlikte düzenlenir. 

İç Borçlanma 
MADDE 31. — a) Hazine ye Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı 

olduğu Bakan malî yıl içinde bu Kanunun «denge» başlıklı mad
desinde belirtilen tutarın bir katına kadar bir yıl ve daha uzun vadeli 
iç borçlanma aktine yetkilidir. ' 

*b) Verilen yetki sınırları içinde çıkarılacak Devlet tahvilleri
nin çeşitleri ile bunların faiz oranı, ihraç fiyatı, ödeme süresi, basım 
ve satış yöntemleri ve diğer şartları Hazine' ve Dış Ticaret Müste
şarlığınca tespit olunur. Bu tahvillerin basım giderleri ve satışa ka
tılacak bankalara ödenecek komisyon ve banka muameleleri vergi
leri ile. satışa katılan bankaların satış işlemleri dolayısı ile yapacak
ları her türlü gider, vergi, resim ve harçların Hazinece bankalara 
geri ödenmesinde ve tahvillerin basurunda uygulanacak şekil ve esas
lar Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası arasında 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanunu ile 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaksızın akde
dilecek malî servis anlaşması ile tespit edilir. 
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Cari yd içinde çıkarılacak veya daha önceki yıllarda çıkarılmış 
tahviller, işlemiş faizleri ödenmek suretiyle, erken itfaya tabi tutula
bilir. 

Çıkarılacak tahvillerin faiz ye anapara ödemeleri ile yukarıda 
sözü geçen malî servüs anlaşmasında yer alacak ödemeler ve bunla
rın dışında kalan diğer konsolide devlet borçlan ile ilgili gider ve 
işlemler her türlü vergi (Gelir ve Kurumlar Vergisi hariç), resim ve 
harçtan müstesnadır. 

Bu fıkralardaki hükümler Hazine bonaları ile daha önceki yıl
larda ihraç olunan devlet tahvili, hazine bonoları ve diğer konsoli
de devlet borçları ile ilgili işlemlerde de geçerlidir. 

1993 yılında çıkarılacak tahvil ye 'bonoların vergi istisnalarım 
kaldırmaya veya uygulanacak oranları, yürürlükteki oranlar içinde 
kalmak üzere, tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

c) Devlet iç borçlanma senetlerinin dövize endeksli 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 ye 
hazinece satılacak millî emlak bedellerinin ödenmesmde 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. 
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2974, 3836 ve 1211 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması 

MADDE 32. — a) 2974 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuru
luşları Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun ile 3836 sayılı Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi 
Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanması sonucu Hâzinece üstle
nilerek tahkim olunan borçlar için 1993 yılında yapılacak faiz ye 
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 artıklarını ertesi yıla devretmeye, 

Hazine, ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, 

' - c) 1211 saydı Türkiye Cumhuriyet Merkez.Bankası Kanunu
nun 61 inci maddesi gereğince yeniden değerleme farklarından do
ğan ve doğacak borçların 1993 3'ilında yapılacak ödemeleri için. özel 
tertip Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç etmeye ve bu tahvillerin 
vade, faiz ve sair şartlarını belirlemeye.Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi ile, 

Başbakan yetkilidir. 

(Plan've Bütçe 
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Dış Borçlanma ; 

MADDE 33. — a) Yabancı ülke, banka ye kuramlarla veya 
uluslararası kuruluşlarla yapılmış ye yapılacak anlaşmalara göre 
proje kredisi olarak malî yıl içinde elde edilen imkânların; 

1. Türk Lirası karşılıkları; dış borç kayıtlan yapılarak Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından, 

2. Malzeme ve hizmet bedelleri; taahhüt evrakı ve sözleşme 
taşanları ile birlikte ilgili kuruluş tarafından, 

Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildirilir. 
Söz konusu miktarları gerektiğinde ilgili kuruluşlara ait bütçe

lerde açılacak özel tertiplere; 

1. Ödenek kaydederek, 
2. Mevcut ödeneklerden aktarma yaparak* 
Bütçeleştirmeye, bunlardan yılı içinde harcanmayan miktarlan 

ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye Maliye ye Gümrük 
Bakanı yetkilidir. - . " - . _ . . 

Daha önceki yıllarda benzer şekilde sağlanan imkânların Türk 
Lirası karşılıkları ile. malzeme ve hizmet bedelleri için de yukarıdaki 
esaslara göre işlem yapılır. 

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 
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Gümrük Bakanlığı gerektiğinde dış borçlanma ile 'ilgili bütçeleştirme 
işlemleri yapılmadan önce (ilgili miktarların ödenek, gider ve dış 
borç kayıtlan 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 yaptırmaya, 
hesabm yılı içinde mahsup edilemeyen. artıklarım ertesi malî yıla 
devretmeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Ba
kan yetkilidir. 

d) Konsolide dış.devlet borçlarıyla ilgili kredi arılaşmalarında 
öngörülen bütün ödeme ve işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan 
müstesnadır. 

e) Finansmanı yabancı devlet veya uluslararası kuruluşlarla 
yapılan antlaşmalara göre sağlanarak gerçekleştirilecek olan işler, 
anlaşma hükümlerinde özel ihale ve satmalına usullerinin öngörül
mesi halinde, özel kanun, kararname veya antlaşma hükümlerine göre 
yürütülür. 

Dış Borçların İkraz, Devir ve Garanti Edilmesi 

MADDE 34. — a) . Yabancı ülkeler, uluslararası kuruluşlar, 
yabancı bankalar ve yabancı ülkelerde yerleşik diğer, finans kurum-
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larmdan her türlü amaçla yapılacak borçlanmalarla ilgili temas ve 
müzakereler yürütmeye ve bu borçlanmalarla ilgili işlemleri sonuç
landırmaya, 

b) Yukarıdaki (a) fıkrasına göre sağlanan finansman imkân- ' 
larını, ekonominin çeşitli' sektörlerinde gelişmeyi sağlamak amacıyla 
ve andlaşmalar hükümleri uyarınca kamu ve özel sektör kurumları
na ikraz, devir veya kullandırmaya ye bu kredilerden yapılması ge
reken geri ödemeleri aynı kuruluşlar için-hesaben ikraz veya. kre
diye dönüştürmeye,! 

c) Yukarıda belirtilen imkânların doğrudan Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası veya Türkiye'de yerleşik kurumlar lile Türk 
Bankaları tarafından sağlanması halinde, bu kredileri kısmen veya 
tamamen devralmaya, devralman bu kredileri kısmen veya tamamen 
kamu kurumlarına ikraz, .devir veya kullandırmaya ve bu krediler
den yapılması gereken geri ödemeleri aynı kuruluşlar için hesaben 
ikraz veya krediye dönüştürmeye, Türkiye'de yerleşik Bankaların 
döviz varlıkları üzerinden borçlanmaya, 

d) Yabancı ülkelerin kredi kuruluşları, uluslararası kurumlar 
veya yabancı ülkelerde yerleşik banka ve kurumlar ile Türk Banka
ları tarafından kamu kurumlarına (özel hukuk hükümlerine tabi 
olmakla beraber sermayelerinin % 50'sinden fazlası kamuya ait 
olanlar dahil) ve yatırım bankalarına verilecek kredileri, anlaşma-
larmdaki şartlarıyla garanti etmeye, 
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e) Ulusal banka ve kamu kuruluşlarınca yabancı ülkelere açı
lacak kredilerin geri ödenmesini garanti etmeye, yabancı ülkelerde 
doğrudan teminat mektubu vermeye, yetkili ulusal bankalar lehine 
garanti vermeye, 

f) Yap - İşlet - Devret modeli ve benzeri özel finansman mo
dellerine dayak olarak gerçekleştirilecek projeler çerçevesinde; bu 
projeleri gerçekleştirecek özel hukuk hükümlerine tabi şirket statü
süne sahip yerli ve/veya yabancı ortaklardan oluşan Türk Şirketle
rinden kamu, kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklıklarının ve ma
hallî idarelerin satın alacakları mal ve hizmet bedelleri -için ödeme 
garantisi vermeye, gerektiğinde, proje ile ilgili anlaşmalardaki ko
şullar çerçevesinde köprü krediler (Subordinated Bridge Credits) 

.sağlanmasına veya sağlanacak bu krediler için geri ödeme garantisi 
vermeye ve Yap - işlet - Devret modeline dayanan tesisin söz ko
nusu projelere ilişkin anlaşmalardaki koşullar muvacehesinde satın 
alınması halinde de dış kredi borçlarını yüklenecek kamu kurum ve 
kuruluşları ile bağlı ortaklıklarının ve mahallî idarelerin lehine, fi-
nansör kuruluşlara garanti vermeye, 

g) 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 
addedilen kurumlara karşılıksız olarak kullandırmaya, 
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Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yet
kilidir. 

h) Daha önceki yıllarda yapılan işlemler için de bu esaslar 
geçerlidir. 

244 Sayılı Kainin Kapsamı Dışında Borçlanma 

MADDE 35. — 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 
Bakan yetkihdir. . 

b) Bu gibi anlaşmalar ve savunma borçlanmalarına ilişkin1 

kredi anlaşmaları bütçe kanunları hükümlerine dayanılarak yapıl
mış olup, Bakanlar Kurulunca uygun görülen diğer kredi anlaşma
ları gibi Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girer. Bu kararname
ler 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 
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madde hükümlerine dayanarak, sırasıyla borçlu veya garantör sıfatı 
ile taraf olduğu kredi anlaşmalarından doğan borçlarının dünya 
sermaye piyasalarında mevcut muhtelif finansman araçları vasıta
sıyla yönetimi amacıyla anlaşma yapmaya Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. Söz konusu anlaşma
lar imzalandıkları tarihte yürürlüğe girer. 

d) Daha önceki bütçe yıllarında aktedilmiş benzeri anlaşmalar 
hakkında da bu hüküm uygulanır. 

Borç Verme ve Hibe Anlaşmaları 

MADDE 36. — a). Yabancı ülkeler, uluslararası kuruluşlar ve 
yabancı ülke kredi kuruluşlarından sağlanacak hibelerle ilgili temas, 
müzakere ve anlasmalan yapmaya ve bu yolla sağlanan finansman 
imkânlarını kamu ve özel sektör kuruluşlarına kullandırmaya Hazi
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. Söz 
konusu anlaşmalar imzalandıkları tarihte yürürlüğe girer. 

b) Yabancı piyasa ülke ve kuruluşlara borç ve hibe şeklinde 
finansman sağlamak amacıyla anlaşmalar yapmaya ye anlaşmaların 
esas ve şartlannı belirlemeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
bağlı olduğu Bakan yetkilidir. Yabancı ülke ve kuruluşlara verilecek 
olan borç ve hibeler Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesine 
bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Hazine İşlemleri 

Hazine Bonoları ve Avans İşlemleri 

MADDE 37. — Genel bütçe ödemelerini zamanında yapabil
mek ve tahsilatın göstereceği mevsimlik dalgalanmalardan bu öde
melerin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek, uygulanmakta olan 
para politikasını yönlendirmek amaçları ile malî yıl içinde gerçek ve 
tüzelkişilere, genel bütçeden hazine yardımı yapılan kamu kuram 
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 esas
ları ile şartlarını tespite, 14.1.1970 tarih ve 1211 sayılı Kanunun. 50 
nci maddesi esaslarına göre T. C. Merkez Bankasından kısa vadeli 
avans almaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakan yetkilidir. 

Hazine bonolarının faizleri ve genel giderleri bu amaçla büt
çeye konulacak ödeneklerle karşılanır. 

Hazine bonolarının faiz ve bedelleri ile bunlarla ilgili ödemeler 
ve borçlanmaya ilişkin bütün işlemler her türlü vergi (Gelir ve Ku
rumlar Vergisi hariç) ve resimden müstesnadır. 
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Çeşitli Saymantıklardahi Değerlerin Hazineye Geçişi 

MADDE 38. — Maliye ve Gümrük Bakanı, bütün saymanlık
ların çeşitli nedenlerle hazine hesapları dışında kalan mal varlıkları 
ve emanetler de dahil olmak üzere her çeşit paralarını Hazine he
saplarına kaydettirmeye, bu hesaplara tasarruf etmeye ve bu amaçla 
gerekli önlemleri almaya yetkilidir. -

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun tanımladığı bir 
saymanın yönetim ve sorumluluğunda olmayan kamu fonları hak
kında da bu hüküm üygulanu". 

Geri Verilecek Paralar 

MADDE 39. — 27.6.1963 tarih ve 261 sayılı Kanun-uyarınca, 
geri verilecek paraların kesin olarak veya avans suretiyle ödenme
sinin şekil ve usulleri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar lığının bağlı 
olduğu Bakanlıkla Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından müşte
reken-tespit olunur. 

Yapılacak inceleme sonunda fazla ödendiği tespit olunan veya 
zamanında mahsup olunmayan tutarlar 6183 sayılı Anime Alacakla
rının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre geri alınır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Kârları 

MADDE 40. — 1. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 
tabi kuruluşların, 1992 yılı kârlarından Hazineye isabet eden tu
tarları, 

a) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen kısıt
lamalara tabi olmaksızın; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine bütçeye gelir kaydetmeye, 

b) Kuruluşların ödenmemiş sermayelerine veya tahakkuk et
miş görev zararları alacaklarına mahsup edilmek üzere Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklif i üzerine 
bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye, 

2. Birinci fıkra kapsamına giren kuruluşların 1991 ve önceki 
yıllara ait kâr paylarından Hazineye isabet eden tutarları Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın talebi üzerine 
Bütçenin gelir ve giderleri ile ilgilen dirmeksizin kuruluşların görev 
zararları alacakları veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye 
ilişkin işlemleji- yapmaya, 

Maliye ve Gümrük Bakam yetkilidir. 
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Kamu Ortaklıkları ve İştiraklerinde Sermaye Değişikliği 

MADDE 41. — L 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 serma3/e artırımlarına katılınması ve her 
türlü sermaye paylarının satm alınmasına, • 

b) Hazinenin ve kamu iktisadî teşebbüslerinin sermaye payla
rını diğer kamu iktisadî teşebbüslerine ve katma bütçeli idarelere 
devretmeye veya onlar tarafından devraldırmaya, 

c) Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının Hazineye 
veya çeşitli fonlara .olan borçlarını yıllık yatırım ve finansman prog
ramlarına uygun olarak Hazineden olan alacaklarına veya ödenme
miş sermayelerine mahsup etmeye veya teşebbüslerin borçlarının 
ödenme zamanı ve şartlarını belirlemeye, 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, 
d) Bu işlemlerin gerektirdiği tutarları, Hazine ve Dış Ticaret 

Müsteşarlığının teklifi üzerine, mahiyetine göre, bütçede açılacak 
özel tertiplere gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Ba
kanı, 

Yetkilidir. 
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2. a) Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 1992 
yılı sonu itibariyle; 

aa) Hazineye, fonlara, Sosyal Sigortalar Kurumuna olan va
desi geçmiş borçlarını, hazineden ye fonlardan olan alacaklarına 
veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye, 

bb) Türkiye İhracat Kredi Bankasına (eski Devlet Yatırım 
Bankası) olan borçlarının ödeme zaman ve şartlarını tespite, gerek
tiğinde ödenmemiş sermayelerine mahsuben bu borçlarla, Bankanın 
Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçlarının Hazine tarafından 
devralınarak mahsup ve tasfiyesini sağlamaya, 

cc) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya diğer bankalara 
olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı vadesi geçmiş 
reeskont kredisi anapara ve faiz borçlarının ödeme zaman ve şart
larını tespite, gerektiğinde bu borçların Hazinece devralınarak Ha-~ 
zineden olan bacaklarına veya sermayeden mahsup etmeye, 

b) Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin T. C. Ziraat Ban
kasına olan destekleme kredisi borçlarının ödeme zamanı ve şart
larını belirlemeye, gerektiğinde söz konusu birliklerin görev zararı 
alacaklarına karşılık olmak üzere Ziraat Bankasına olan bu borçla
rının Hazinece devralınmasım sağlamaya, 

. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, 
c) Bu işlemleri, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi 

üzerine, gelir ve gider hesapları ile ilgilendirilmeksizin mahiyetlerine 
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göre ilgili devlet hesaplarına kaydettirmeye Maliye ve Gümrük 
Bakanı, 

Yetkilidir. 
3. a) Kamu iktisadî teşebbüslerinin 1993 yılı finansman ih

tiyacını karşılamak amacıyla ikrazen verilmek ve 25.000.COO.000.000 
lirayı aşmamak, 

b) İkinci fıkra uygulaması çerçevesinde işleme tabi tutulan 
kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklarının Hazine devirli dış 
kredilerinin Türk Lirası karşılıkları ve bu fıkraya göre devralmabile-
cek borçların miktarı ile sınırlı kalmak, 

Kaydıyla Hazine tarafından özel tertip Devlet tahvilleri ihraç 
edilebilir. Bu tahviller iç borçlanma ile ilgili maddedeki limitin dı
şında olup, vade, faiz ve sair şartları Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Başbakan tarafından. 
belirlenir. . 

Hazine Kefaletleri . _ 

MADDE 42. — 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 
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politik riskleri garanti etmeye ve bu risklerden doğabilecek zararları 
ödemeye, 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yet
kilidir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM . . 
Kamu Personeline İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Özlük Hakları 

Katsayılar, Yurt Dışı Aylıklar ve Kamu İktisadî Teşebbüslerin
de Sözleşmeli Personel Ücret Tavanı 

MADDE 43. — a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
değişik 154 üncü maddesi uyarınca gösterge rakamlarının aylık tu
tarlarına çevrilmesinde (740) katsayısı uygulanır. 

b) Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında gö
rev alan Devlet memurlarının yurt dışı aylıkları, yeni kurlar ve yeni 
emsalleri 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 (16.000.000) lira olarak uygulanır. 
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• İkramiye ve Diğer Ödemeler ' 

MADDE 44. — a) 1918 saydı Kaçakçılığın Men ve Takibine 
Dair Kanun de ek ve değişikliklerine göre verilen ve aynı Kanunla 
belirtilen oran ve tutarlar uygulanmak suretiyle bulunacak ikrami
yenin ödenmesine devam olunur. Anılan Kanunun 26.7.1983 tardı 
ve 2867 sayılı Kanunla değişik.60 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında 
bütçe kanunu ile belirleneceği ifade edilen ikramiye katsayısı olarak 
1993 ydında devlet memurları aylıkları için tespit olunan katsayı 
uygulanır. 

b) 1615 sayılı Gümrük- Kanununun 165 inci maddesinde ge
rekli değişiklik yapdıncaya kadar, aynı Kanunun 164 üncü mad
desine göre, olağan çalışma saatleri dışında yapdacak gümrük işlem
leri ve yük alıp vermeleri için aynı madde uyarınca iş sahiplerin
den tahsil edderek emanete alman ücretlerden en az yarısı 164 üncü 
madde hükümlerine göre belirlenecek hak sahiplerine ödenir. Bu 
ücretlerden kalan paraların söz konusu Bakanlık (bağlı kuruluşlar 
dahil) personeline ödenmesine veya anılan Kanunun 161 inci mad
desinin 4 üncü bendinde belirtden amaçlarla kullanımına yahut kıs
men ya da tamamen hazineye irat kaydına ilişkin esasları belirle
meye Maliye ve Gümrük Bakam yetkdidir. 

1615 saydı Kanunun 164 üncü maddesi hükmünden yukarıdaki 
fıkrada belirtilen işlerde görevlendirilen diğer bakanlıklar personeli 
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ile bu işlerde fiilen çalışan saymanlık memurları ve diğer memurlar 
da yararlandırılırlar. 

c) Yataklı tedavi kurumlarında normal mesai saatleri dışında, 
genel tatil günlerinde veya-hafta sonu tatillerinde, normal, acil veya 
branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullan
masına imkân verilmeyen sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı 
personeline, bu konuda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ge
rekli düzenleme yapılıncaya kadar almakta oldukları özel hizmet 
tazminatı tutarının % 5'i her bir nöbet günü için (nöbet süresi 8 saat
ten az olmamak üzere) ayrıca ödenir. Ancak ayda 8 nöbetten fazlası 
için ödeme yapılmaz. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir 
vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. 

Bu fıkra hükmü üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında ça
lışan ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin 
(e) bendi kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır. 

Tayın Bedeli • 

MADDE 45. — a) Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Ve
rilmesi Hakkında 22.6.1978 tarih ve 2155 sayılı Kanunun 1 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenecek aylık tayın bedeli, 
günlük er (istihkakının bir aylık tutarı esas alınarak hesaplanır. An
cak, îbu şekilde ödenecek tayın bedelinin aylık tutarı (600) gösterge-
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rakamının memur aylık katsayısı-Jle çarpılması sonucu bulunacak 
miktarı geçemez. 

b) Ordu hastabakıcı, hemşire ve ebelerinin erler gibi iaşe edil
melerine devam olunur. Bunlardan, kazandan iaşelerinin - mümkün 
olmadığı, bağh bulundukları komutanlık veya kurum amirliğince 
yazılı belge ile tevsik edilenler bedelen iaşe edilirler. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İstihdam Esasları 

Kadroların Kullanımı 

MADDE 46. — a) Genel bütçeye dahil dairelerle katma büt-
- ^ celi idarelere, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlara, kanunlarla 

kurulan fonlara, kefalet sandıklarına ve hizmetlerini genel ve katma 
bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuru
luşlara tahsis edilmiş bulunan serbest memur kadroları ile ; sürekli 
işçi kadrolarından 31.12.1992 tarihi itibariyle boş olanlar ile bu ta
rihten sonra herhangi bir. nedenle boşalanların açıktan atama ama
cıyla kullanılması Maliye ve Gümrük Bakanlığının iznine tabidir. 
Ancak, mecburî hizmetli personel, hâkimlik ve savcılık mesleklerin
de bulunanlar ile bu meslekten sayılan görevlerde olanlar, yükseköğ
retim kurumu öğretim elemanları ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 59. uncu maddesi uyarınca istisnaî memuriyetlere ata
nacak olanlar için izin aranmaz. 
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b) 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 rsakat ve eski hükümlüler için; 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesin
de belirtilen genel ve özel şartlan taşımak kaydıyla anılan Kanuna 
göre çalıştırdıkları personele ait kadrolardan, 

2. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesi
ne göre istihdam edilen sözleşmeli personele ait sözleşmeli personel 
pozisyonlarından, 

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 
saymanı kadroları ile katma bütçeli kuruluşların sayman kadroların
dan 'Maliye ve Gümrük Bakanlığınca uygun görülenler gerektiğinde 
bu Bakanlığın kadro cetvellerine eklenebilir. 

(Plan ve Bütçe 
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Sözleşmeli Personel 

MADDE 47. — Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli 
idareler, döner sermayeli kuruluşlar, belediyeler, il özel idareleri, 
kanunla kurulan fonlar ve hizmetlerini genel ve katma bütçelerin 
transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşlar ile 
8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı 
dışında kalan kuruluşlarda sözleşme ile çalıştırılacak personel hak
kında 6.6.1978, tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
ek ve değişikliklerinkı uygulanmasına devam olunur. -

Birinci fıkrada sayılan kuruluşlar, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu dışında diğer kanun hükümlerine göre çalıştırdıkları söz
leşmeli personelin unvan, sayı ve ücretlerini belirten cetvelleri ve tip 
sözleşme örneklerini, 1993 yılı Ocak ayı sonuna kadar Maliye ye 
Gürnrük Bakanlığına vize ettirmek zorundadırlar. 

- Özel kanunlar uyarınca kadro karşılık gösterilmek suretiyle ça
lıştırılan sözleşmeli personelin unvan, sayı ve ücretleri vizeye tabi 
değildir. Ancak kuruluşlar bunlara ait tip sözleşme örneklerini 1993 
yılı Ocak ayı sonuna kadar Maliye ve Gümrük .Bakanlığına vize 
ettirmek ve her ay bu şekilde çalıştırdıkları sözleşmeli personelin 
isim, unvan, kadro derecesi ve sözleşme ücretlerim gösterir cetvel
leri ertesi ayın sonuna kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığına bilgi 
için göndermek zorundadırlar. 
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Bütçe yılı içinde ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak son
radan görevlendirilecek yeni sözleşmeli personel (kadro karşılığı 
çalıştırılan sözleşmeli personel hariç) için de kuruluşlarca ayrıca dü
zenlenecek ek cetvellerin ve farklı hükümler kapsaması halinde 
tip sözleşme örneklerinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına vize etti
rilmesi . gereklidir. Yukarıdaki fıkralara göre vize işlemleri yapılma
dan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 
(B) fıkrası ile ek geçici 16 ncı maddesi ve özel kanunları uyarınca 
1992 malî yılında sözleşme ile çalıştırılanlardan 1993 malî yılında 
görevlerine devam etmeleri ilgili bakanlık veya kuruluşlarca uygun 
görülenlerin Ocak - Şubat ve Mart aylarına ait sözleşme ücretleri, 
sözleşme ile çalıştırılmaları' konusundaki kanunî işlemleri tamam
lanıncaya kadar 1992 malî yılında vize edilmiş sözleşmelerine göre, 
yeni sözleşmeleri esas "alınarak gerekli düzeltmeler daha sonra ya
pılmak üzere, Maliye ve Gümrük Bakanlığı vizesi aranmaksızın 
ödenir. 

Geçici İşçi Pozisyonları 

MADDE 48. — Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli 
idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan 
fonlar, hizmetlerini genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerin
den aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşlar ile 8.6.1984 tarih ve 
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233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan 
kuruluşların 1.1.1993 tarihinden itibaren 30 iş gününden fazla süre 
ile çalıştıracakları geçici işçilere ait-geçici iş pozisyonları ilgili ba
kanlığın onayı almmak suretiyle 31.1.1993 tarihine kadar Maliye ve 
Gümriik Bakanlığına vize ettirilecektir. 

1993 Malî Yılında, kanunla, uluslararası antlaşmalarla veya 1993 
yılı programı ile kurulması veya genişletilmesi öngörülen birimler 
için yapılacak yeni vizeler dışında, 1992 Malî Yılında vize edilmiş 
miktarları aşacak şekilde vize yapılamaz. 

Vize edilmiş bulunan geçici işçi pozisyonları Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının uygun görüşü ile başka unvanlı geçici işçi pozisyonları 
ile değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Birimlerarası ve kuruluşiarara-
sı 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 ortaklıklarının, 1.1.1993 ta
rihinden itibaren 30 iş gününden fazla süre ile çalıştıracakları ge
çici işçilere ait geçici iş pozisyonları ilgili Bakanlığın onayı alınmak 
suretiyle 31.1.1993 tarihine kadar Baş/bakanlık Devlet Personel Baş
kanlığına vize ettirilir. 
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Vize edilen geçici iş pozisyonları Başbakanlık Devlet Personel 
Başkanlığınca başka unvanlı geçici iş pozisyonları ile değiştirilebilir 
veya iptal edilebilir. 

Vize ettirilen cetvellerin bir örneği Başbakanlık Yüksek Denet
leme Kuruluna gönderilir. 

Bu vize işlemi yapılmaksızın ödeme yapılamaz. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Petrolden Devlet Hakkı ve Petrol Kanunu Gereğince Ödenecek 
Kur Farkları 

:MADDE 49. — a) 5.4.1973 tarih ve 1702 sayılı Kanuna göre 
petrolden alınacak Devlet hakkı, bütçenin (B) cetvelindeki «Petrol
den Devlet Hakkı» tertibine gelir kaydolunur. 

b) 6326 sayılı Petrol Kanununun 116/3 üncü maddesi uya
rınca yapılan transferler nedeniyle oluşacak kur farkları bütçeye 
konulacak. ödeneklerle karşılanır. 

Kişi Borçları 

MADDE 50. •'— Saymanlık hesaplarında kayıtlı olup, zarurî 
veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan, İ050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca 
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silinmesi Malî Müşavere Encümeni tarafından uygun görülen kişi 
borçlarından, tutarı (30.000.000) 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 maddesi 
ile terkin yetkisi Maliye ve Gümrük Bakanına verilmiş olan, ayni
yat ve nakit, saymanları ile gelir ve ödemelerle ilgili memurların zim
metlerinden 30.000.000 lirayı aşanlarının terkin listeleri bütçe uygu
lama sonuçları ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine 
arz edilir. • • . " • ' 

Devlet Hesaplarında Yer Verilmeyecek ve Terkin Edilecek 
Tutarlar 

MADDE 51. — Devletin mahkemelerce hükme bağlanan para 
cezalan da dahil olmak üzere her türlü gelir ve giderlerinin tarh, 
tahakkuk, tahsil ve tediyesi ile emanetlerin alınıp geri verilmesinde 
ve Devlet kayıtlarında, kanunlarında ve diğer mevzuatında belirtil
miş tutar ve oranlar değişmemek şartıyla 1.000 liranın altındaki tu
tarlar 'dikkate alınmaz. 

Maliye ve Gümrük Bakanı yukarıda belirtilen hususlarla ilgili 
olarak doğacak aksaklıkları gidermeye, vergi dairelerinin müfredat 
ve mutabakat hesapları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi ama-
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cıyla denetim raporlarına dayanılarak tespit edilecek kesin farkları 
terkine yetkilidir. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun Payı 

' MADDE 52. — 3093 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumu Gelirleri Kanununun 4 üncü maddesinin (c) bendinde yer alan 
yüzde 3,5 oranı 1993 yılında yüzde 2 olarak uygulanır. Bakanlar 
Kurulu bu oranı yüzde 3,5'a kadar artırmaya veya yüzde 2'ye kadar 
azaltmaya yetkilidir. 

Saymanlık Görev ve Sorumluluklarının Devri • . 

MADDE 53. — Î050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununda 
saymanlara verilen görev, ve yetkilerin bir kısmını gerekli görülen 
hallerde müdür yardımcılarına devrettirmeye, devir ile ilgili esasları 
belirlemeye Maliye ve Gümrük Bakam yetkilidir. Saymanlar hak
kındaki sorumluluk, devredilen işlerle ilgili olarak, görev- ve yetki 
verilenler hakkında da uygulanır. 

Uluslararası Kuruluşlara Üyelik 

MADDE 54. — a) Genel bütçeli daireler ve katma bütçeli 
idareler ile kamu iktisadî teşebbüsleri, sosyal güvenlik kuruluşları, 
fonlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları; uluslararası kuruluşlara 
üye olabilmek ve kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalar ge-
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reği halen üyesi bulunulan uluslararası kuruluşlar dışındaki kuruluş
lara her yıl katılma paylarını ödeyebilmek için, mevzuatın gerektir
diği diğer işlemlerin yamsıra ayrıca bağlı veya ilgili bulunulan Ba
kanlığın teklifi ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü üzerine 
Dışişleri Bakanlığından önceden izin alacaklardır. 

b) Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının ulus
lararası anlaşmalar, kanun ve kararnamelerle Türkiye Cumhuriyeti 
adına üye olduğu uluslararası kuruluşlara ilişkin işlemlerine {katılma 
payı ödemeleri dahil) bu madde hükmü uygulanmaz, 

Yurt Dışı Seyahatleri 

MADDE 55. — Genel ve katma bütçeli idarelerle diğer kamu 
kurum ve-kuruluşları personelinde yurt dışına yapılacak seyahatlerde 
kendi bütçelerindeki ödeneklerden harcama yapabilmesi için azamî 
ölçüde millî havayollarına ait uçakların (Sermayesinin en az % 51 'i 
Türkiye'de mukim gerçek veya tüzelkişilere ait olan) kullanılması 
zorunludur. Bu konudaki esas ve usulleri tespite Ulaştırma Bakanlı
ğının görüşü üzerine Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

Amiri İtalik. Yetkisinin Devri 

, MADDE 56. — Bakanların merkezde hangi kademedeki gö
revlilere kadar amiri italik yetkilerini devredebilecekleri ye merkez 
dışında kimlere ikinci derece amiri italik verilebileceğini, bütçe gider 
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cetvellerindeki ayırım ve tasnif şeklini de göz önünde tutarak tespit 
etmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Vatanî Hizmet Tertibi ile İlgili Aylık Göstergeler 

MADDE 57. — Vatanî Hizmet Tertibinden bağlanmış aylıkla
rın gösterge rakamları, kendileri için 1.500, dul eşleri için 1.150, di
ğer yakınları için 850 olarak uygulanır. 

Kamu Konutları 

MADDE 58. — 9. Kasım 1983 tarih ve 2946 sayılı Kamu Ko
nutları Kanununun 5 inci maddesinin 1, 2 ve 4 üncü fıkraları ile 
6 ncı maddesi 1993 Malî Yılında uygulanmaz. 

Yurt içindeki kamu konutlarından 1993 yılında beher metre
kare için kerpiç, ahşap, bağdadî ve benzerlerinde (1.000) TL; kalo
rifersiz konutlarda (1.500) TL; kaloriferlilerde ise (2.000) TL. kira 
alınır. Kamu konutlarının yakıt ve işletme giderleri konutta oturan-
larca ayrıca karşılanır. 

Kamu konutlarının yakıt ve işletme giderleri ile bakım ve ona
rım giderlerinin karşılanması ile ilgili esas ve usuller Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca belirlenir. 
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MADDE 59. — 17.7.1991. tarihli ye 437 saydı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Geçici 1 inci maddesiyle 190 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameye bağlı cetvelin Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarlığı bölümünden çıkarılan yurt dışı kadrolarda görev yapan 
personel görev sürelerinin bitimine kadar görevlerine devam eder
ler. Bu süre içinde eski kadrolarına- ait aylık, ek gösterge ve her 
türlü haklarını şahıslarına bağlı olarak alırlar ve yurt dışında sü
rekli görevde bulunan memurların yararlandıkları diğer her türlü 
haktan yararlanırlar. Ayrıca idarî görevin yerine getirilmesi için 
mevzuat uyarmca yapılması gerekli olan diğer ödemeleri Devlet 
adına yaparlar. 

Uygulanmayacak Hükümler 

MADDE 60. — a) (1) 9.6.1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Mü
dafaa Kanununun 21.10.1960 tarih ve 107 sayılı Kanunla değişik 
37 nci maddesinin (a) fıkrası, 

(2) 6831 sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine ve Bu Kanuna Üç Ek Madde ile Bir Geçici Madde Ek
lenmesine Dair 20.6.1973 tarih ve 1744 saydı Kanunun ek 3/d ün
cü maddesi, 

(3) 18.2.1963 tarih ve 197 saydı Motorlu Taşıtlar Vergisi Ka
nununun 17 nci maddesinin Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonuna 
pay verilmesine1 ilişkin, 
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(Hükümetin Teklifi) 

Hükümleri, 1993 bütçe yılında, bu Kanuna bağlı (A) cetveli
nin ilgili tertiplerine konulmuş ödenek tutarları düzeyinde uygulanır. 

b) 233 sayüı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 36 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası, bu Ka
nunun «Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Kârları» başlıklı maddesi 
hükümleri çerçevesinde uygulanır. 

c) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanunun 
60 mcı maddesinin 6 ncı bendinin a/l fıkrasında yer alan ikramiye 
oranları 1993 malî yılında sırasıyla (Yüzde on) ve (Yüzde doksan) 
olarak uygulanır. 

d) 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Kanunun 4.12.1985 tarih ve 
3239 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesi uyarınca belediyelere ve 
il özel idarelerine genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üze
rinden ayrılacak payların hesaplanmasında ve dağıtımında; aynı Ka
nunun 3239 sayılı Kanunun 131 inci maddesi ile değişik geçici 3 ün
cü maddesinde 1986 yılı için tespit edilen nispetlerin uygulanmasına 
1993 yılında da devam olunur. 

e) 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdare
lerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerimden Pay Verilmesi Hakkmda 
Kanunun «Payların Hesaplanması ve Dağıtımı» başlıklı değişik 
1 inci maddesinin dağıtıma ilişkin esasları 1993 yılında uygulanmaz. 
Bunun yerine söz konusu madde uyarınca 1993 yılında ayrılacak 
payların belediyelere dağıtımı, belediyelerin nüfusları, kalkınmışlık 
dereceleri, malî kaynakları ve turistik durumları göz önünde bulun-
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durularak İçişleri, Maliye ve Gümrük ve Bayındırlık ve İskân Ba
kanlıklarınca birlikte tespit edilecek ye Başbakanlıkça uygun görü
lecek esas ye usuller çerçevesinde yapılır. 

f) 24.3.1988 tarih ve 3418 sayılı Kanunun 18.5.1989 tarih ve 
3558 sayılı Kanunla değişik 39 uncu maddesinin (a) bendinin, Genç
lik ve Spor' Genel Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğüne ayrılan % 16'lık payın bölüşüm 
ve ödenek kaydma ilişkin hükmü; Gençlik ve Spor Genel Müdürlü
ğü ile Sosyal Hizmetler ye 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 yanda aynı ku
ruluşların 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. 

g) 5434 saydı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 3284 sayılı 
Kanunla değişik 14 üncü maddesinin (f) fıkrasındaki oran 1993 malî 
yılında (% 0) olarak uygulanır. 

h) (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 ye 1601 sayılı 
Kanunla değişik 7.1.1929 tarih ve 1379 sayılı Kanunun 5 inci mad
desi; 
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(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 harikalarına ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Hazine 
tarafından garanti edilenler de dahil olmak üzere verilecek krediler 
ve hu 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 - İlan Kurumu Teşkiline 
Dair Kanunun 42 ve 43 üncü h^^elerİ^(özel Kanunla kurulan sos
yal güvenlik kurumları ile hunların 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) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 71 inci maddesi, (İhti
yaçların kamu kuruluşlarından karşılanmasına ilişkin esas ve usuller 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.); 

(7) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 165 inci maddesinin 2 nci 
fıkrası; 

(8) 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 35 inci maddesinin (i) bendi ve son paragrafı; 
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(9) 3.7.1968 tarih ve 1053 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 
ikinci fıkrası ile aynı Kanunun 3 üncü maddesi, 

(10) 10.2.1954 tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 27 nci 
maddesine bağlı (1) sayılı cetvelin «Açıklama» bölümünün 1 inci 
bendi (kimlerin ve hangi hallerde uçakla seyahat edebileceği konu
sundaki esas ve usuller, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.) 

(11) Genel Bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler büt
çelerinden kamu iktisadı teşebbüslerine yapılacak «İktisadî Trans
ferler ve Yardımlar Hakkında» 8.6.1959 tarihli ve 7338 sayılı Ka
nun hükümleri, 

(12) Bu kanunun 29 uncu maddesinde belirtilen fonların özel 
kanunlarında yer alan ve bu maddeye aykırı olan hükümleri; 

1993 maili yılında uygulanmaz. 

Yürürlük 

MADDE 61. —- Bu Kanun 1.1.1993 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 62. — Bu Kanunun; • 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkam, , 
b) Ojmhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhurbaşkanlığı 

Genel Sekreteri, 
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(Hükümetin Teklifi) 

c) Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Sayıştay Birinci 
Başkanı, 

d) Diğer hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakanı, 
Yürütür. 

S. Demirel 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
Prof E. İnönü 
Devlet Bakanı 

E. Ceyhun 
Devlet Bakanı 
Prof. T. Akyol 
Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 

E. Şahin 
Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

Dışişleri Bakanı 
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Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
/. Tez 

Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 
Devlet Bakanı 

Ö. Barutçu 
Devlet Bakanı 

Ş. Ercan 
Millî Savunma Bakam 

N. Ayaz 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

H. Çetin 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

Prof. O. Kumbaracıbaşı 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

N. Cevheri 
Enerji ve Tabiiî Kaynaklar Bakanı Y. 

A. Gönen 
Orman Bakam 

V. Tanır 

S. Oral 
Sağlık Bakanı 

Y. Aktuna 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

M. Moğultay 
Kültür Bakanı 
D. F. Sağlar 

Çevre Baka 
B. D. Akyür 
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1993 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TA 
GENEL GEREKÇESİ 

Devlet hizmetlerinin sağlıklı ve verimli bir biçimde yürütülmesi, enflasyonun en önemli n 
azaltılarak fiyat istikrarının sağlanması, ekonominin yeterli ve dengeli olarak büyümesi Tasar 
lundurulan temel ilkeler olmuştur. -

1993 yılında dördüncü dilimi uygulanacak olan Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının başl 
kınma süreci içinde gelir dağılımının iyileştirilmesi, işsizliğin ve bölgesel gelişmişlik farklarının 
sıdır. Kalkınma Planı ile tam bir uyum içinde hazırlanan Bütçe Kanun Tasarısının temel hede 
lir ve gider arasındaki denkliği sağlamaktır. 

1993 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, Kalkınma Plammn sayılan temel hedefleri yanında ülk 
ekonomik şartlar gözönünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bütçe Tasarısında, gelir ve gider 
ile uyum içinde enflasyon hedefi gözönünde bulundurularak ele alınmasına özen gösterilmiş, m 
bir önem verilmiştir. 

Tasarı ile kuruluşların ödenek ihtiyaçları gerçekçi bir şekilde belirlenmiş ve mevcut gelir 
kaynak tahsisi yapılmıştır. 





1993 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU 
TASARISININ MADDELERİNE 

İLİŞKİN GEREKÇE 
BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

. BİRİNCİ BÖLÜM 
Gider, Geîir Denge ve Bütçeye Bağlı Cetveller 

Gider Bütçesi 

MADDE 1. — Genel bütçeye dahil dairelerin 1993 malî yılında yapacakları hizmetlerinin k 
miktarını belirlemektedir, 

Gelir Bütçesi • ' ' 

'•MADDE 2. — Genel bütçenin 1993 malî yılı gelir tahminlerinin yer aldığı (B) cetveli topla 

Denge 
MADDE 3. — Cari yıl bütçesine konulan ödenekler toplamı ile tahmin edilen gelirler ar 

ile karşılanacağına dair hükme yer verilmektedir. 

. İKİNCİ BÖLÜM 
Malî Politikaya İlişkin Hükümler 

Bütçe Politikası ve Malî Kontrol 

. MADDE 4. — Madde ile tutarlı, dengeli ve etikili 'bir maliye politikası yürütülebilmesi ba 
gelir ve giderlere ilişkin kanun, yönetmelik ve kararnamelerin uygulamalarını düzenlemek üzer 
tespit etme ve sınırlamalar koyma yetkisi verilmektedir. 
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Ödeneklerin Dağıtım ve Kullanımı 

MADDE 5. — Maddede bütçenin (A) işaretli cetvelinde yer alan ödeneklerin Maliye v 
ilkeler ve serbest bırakma oranları dahilinde kullanılacağı belirtilmekte ve idarelerin bütçe ö 
Programda öngörülen hedef ve hizmet önceliklerine göre, tasarruf anlayışı içinde kullanmalar 

Ayrıntılı Harcama Planları 

MADDE 6. — Genel bütçeli daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, 
alan kuruluşlar, belediyeler, belediyelere bağh kuruluşlar, özel idareler, kamu iktisadî teşebbüs 
fonlara tasarruf eden kuruluşların, gelir ve gider tahminlerini, malî tablolarını ve birbirleriyle 
mercilere vermeleri hususu hüküm altına alınmaktadır. 

Ayrıca, Maliye ve Gümrük Bakanı adı geçen idarelerin her tüıilü malî işlemleri ile ilgili 
de inceleme yaptırmaya ve incelemeler sonucu gerekli önlemleri almaya, bu maksatla gereğin 
rin uygulanmasını istemeye yetkili kılınmaktadır. 

Gerektiğinde Kullanılabilecek ödenekler 

MADDE 7. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun değişik 37 nci maddesinde, Bü 
amaçlar için genel ve katma bütçelere gerektiğinde aktarma yapılmak üzere Maliye ve Gümrük 
yedek ödenek bulundurulabileceği ve bu ödeneklerden aktarma yapmaya adı geçen Bakanlığın 

Bu yasal dayanak çerçevesinde, malî yıl içinde ortaya çıkan âcil ihtiyaçların aksatılmadan 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesine konulan «Personel Giderleri ödeneği», «Yatırımları Hız 
gibi gerektiğinde-kullanılabilecek ödeneklerin ilgili kuruluşların bütçelerine aktarılmasında uyul 

' yer verilmektedir. 
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DPT Etüt*ve Proje Ödenekleri 

MADDE 8. — Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesindeki «Araştırma, İnceleme ve Proje 
dımlar» tertiplerine konulan ödeneklerin kullanım esaslarına yer verilmektedir. 

Yatırım Harcamaları 

MADDE 9. — Yıllık Programlara dahil projelerle, Türkiye Büyük Millet Meclisince 
miş projeler dışında herhangi bir projeye yatırım harcamasımn yapılamayacağı, proje adı 
altında toplu olarak verilmesi durumunda, bu toplu ödenekler konusunda yapılması gerek 
Katma bütçeli idarelerin proje tavam değişmemek üzere, projenin alt kalemleri ile ilgili 
aşıklığa kavuşturulmaktadır. Maddenin (c) bendinde, 1992 ve daha önceki yıllarda başlanıl 
Teşkilatının uygun görüşü ve ilgili Balkanın onayı ile il özel idarelerince Valinin yetki ve so 
müş bulunan projelerin bedellerinin ilgili il özel idaresine ödenmesi hususu düzenlenmekted 
tırım cetvellerinde yıl içinde yapılması zorunlu değişikliklerin. (1993 Yılı. Programının Uyg 
Karar» da yer alan usullere uyularak yapılacağına dair hükümlere yer verilmektedir. 

Katma Bütçeli İdarelere Hazine Yardımı 

MADDE 10. — Katma bütçeli idarelerin bütçelerini denkleştirmek amacıyla Mali 
yardımı (Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine yapılacak devlet katkısı 
katma bütçenin (B) cetveline gelir yazılan miktarlardan, yıl sonunda fazla olduğu anlaş 
dürlüğü dışındaki katma bütçeli idarelerin malî yıl sonundaki bütçe fazlalarının genel b 
almaktadır. 

Ayrıca, Hazine Yardımı alan katma bütçeli idareler bütçelerine 1050 sayılı Kanunun 
59 uncu maddesine dayanılarak eklenen ödeneğin Hazine Yardımı ile ilişkilendirilmesi sa 



Yabancı Menşeli Taşıtların Satışı 

MADDE 11. — Tasarruflu bir bütçe politikası izlenmesine yardımcı olmak üzere, genel ve k 
şeli 'binek ve stat ion^agon cinsi taşıtların satışına ilişkin hususlar düzenlenmektedir. Böylece iş 
taşıtlara göre çok daha yüksek bulunan yabancı menşeli taşıtların elden çıkarılması sağlanmakta 

Satılacak yabancı menşeli taşıtlar yerine yerli üretim taşıt edinilmesi ile ilgili esas ve usulleri b 
taşıt edinmek amacıyla gelir ve ödenek İkaydı hususunda Maliye ve Gümrük Ba&anına yetki tanın 

Hastane Ücretleri 

MADDE 12. — Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların emekli, dul ve yeti 
aile fertleri dahil) tasarıda sayılan tedavi kurumlarda yapılan tedavilerine ilişkin ücretlerin, S 
liye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek miktarlar ve esaslar çerçevesinde ödeneceği, bu h 
de çalışanlar bakımından uygulanmayacağı belirtilmektedir. , ' . 

Dernek ve Benzeri Kuruluşlara Yapılacak Yardımlar 

MADDE 13. — Dernek, birlik, kurum, kuruluş, vakıf ve benzeri teşekküllere Devlet bütç 
nünde bulundurulacak esaslar ile harcamaların bu esaslar doğrultusunda amacma uygun olara 
konuları ve yapılacak yardımların yönlendirilmesine ilişkin yeni ilkelerin tespiti konusunda açı 

Gayrimenkul Satış ve Kira Bedelleri 

MADDE 14. — Millî Savunma Bakanlığı dışındaki Genel Bütçeli Dairelerin kendilerine ta 
menkullerinin satışı halinde satış bedelinin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek ve B 
ilgili, oldukları kuruluş hizmetlerinde kullanılmak üzere bütçeleştirilmesine ilişkin hükme yer veril 

Madde ile ayrıca, irtifak hakkı verilen özel iskelelerden alman nisbî kira bedellerinin bir 
da yarısının liman başkanlıklarının hizmetlerinde kullanılmak üzere Ulaştırma Bakanlığı bütçe 
lerini geliştirmek amacıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydolunacağı h 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

•• , . Bütçe Uygulamasına İlişkin Hükümler 
Bölüm Düzeni ve Deyimler 

MADDE 15. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiyye Kanunu, diğer Kanunlar ve Bü 
Kesim, Madde, Tertip, Harcama Kalemi, Ayrıntı Kodu ve İlgili Hizmet Tertibi» gibi 
larına yer verilmektedir. 

Bağlı Cetveller 

,MADDE 16. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun değişik 29 uncu mad 
ekli cetvellerden oluşacağı, eklenmesi öngörülen cetvellerin ilgili Bütçe kanunlarının me 
küm çerçevesinde, Bütçe Kanununa eklenen (A), (B), (C), (Ç), (G), (H), (I), (K), (M), (O), 
yer almaktadır. 

Yeni Tertip, Harcama ve Gelir Kalemleri Açılması 

- MADDE 17. — Hizmetlerin gerektirdiği durumlarda, bütçe uygulamasının sağlanması 
için (2) ödenek, gerekli durumlarda (3) ödenek türü altında yeni tertipler veya (A) işar 
harcama kalemlerinin açılabilmesine, gerektiğinde (B) işaretli cetvelde yeni bölüm, kes 
lamak üzere teklif olunmaktadır. 

Aktarma , 

MADDE 18. — Personel giderlerinin malî yıl içinde program, alt program, faaliyet 
mesi, genel ve katma bütçeli idareler bütçelerinde yer alan bazı ödeneklerin hizmeti yürütecek 
bütçelerinin (100 - Personel giderleri) tertiplerindeki ihtiyaç fazlası ödeneklerin, aynı am 
Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek tertibine iadesi ve 1993 Yılı Programında yapılacak 
nusu projelere ait ödeneklerin ilgili kuruluşlar bütçeleri arasında aktarılması konularınd 
mektedir. 



— 11 — 

Görev ve Yetkileri Yeniden Düzenlenecek Kamu Kurum ve. Kuruluşları ile Millî Savunm 
tanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Bütçelerine İlişkin Aktarma İşlemleri 

MADDE 19. —• Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenli 
ları hizmetlerin bedellerini karşılamak üzere, bu bütçeler arasında aktarma yapılması, Silahlı K 
gereken ikmal ve tedarik hizmetleri ile bir programa ait bir hizmetin diğer bir program tar 
ilgili tertipler arasında aktarılması, genel ve katma bütçeli kuruluşların yeniden teşkilatlanması 
nunlarının düzenlenmesi ve kesin hesapların hazırlanması ile ilgili olarak gerekli görülen işlemle 
almaktadır. 

Geçen Yıllar Borçları 
'MADDE 20. — Kuruluşların çeşitli nedenlerle malî yıl sonuna kadar ödeyemedikleri gib 

Muhasebei Umumiye Kanununa göre zamanaşımına uğramamış bulunan personel giderleri ge 
itibariyle diğer tertiplerden doğan geçen yıllar borçlarının tasfiye edilebilmesine ilişkin hükümle 

Özelleştirme Gelirleri 
MADDE 21. -— Maddenin (a) bendinde 28.5.1986 tarih ve 3291 sayılı Kanun çerçevesinde öz 

Kanun Hükmünde Kararname kapsamına dahil müessese, bağlı ortaklık, işletme ve işletme birim 
ve satış bedellerinin Hazineye ayrılacak bölümünün, Genel bütçeye irat ikaydı hükme bağlanmak 
2983 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan anapara iadeli Gelir Ortaklığı Senetleri ile diğer menkul 
cakları ihale ve sözleşmelerde ve 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 3 üncü bendine göre 
millî emlak bedellerinin ödenmesinde nominal değerleri üzerinden kabul edileceği hükme bağlanm 

Savunma Sanayii Destekleme Fonu • 
MADDE 22 .— Türk Silahlı Kuvvetlerine Stratejik Hedef Planı uyarınca temini gerekli -mod 

ve NATO altyapı yatırımları için bütçe ödeneklerine ilaveten Savunma Sanayii Destekleme Fonu 
imkânların birlikte değerlendirilmek suretiyle Savunma Sanayii İcra Komitesince tespit edilecek 
ması, Millî Savunma Ba&anlığı bütçesinin ilgili tertiplerinde mevcut ödeneklerden Savunma Sanay 
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çen Fon'dan Hazineye yatırılacak paraların bütçeye gelir ve ödenek kayıtları ile geçen yılla 
lere yer verilmektedir. 

Transferi -Mümkün Olmayan Konsolosluk Gelirleri s 

MADDE 23. — Konvertibl olmayan konsolosluk gelirlerinden transferi mümkün olm 
mayan miktarları, Dışişleri Bakanlığı Bütçesinde açılacak özel bir tertibe bu Bakanlıkça 
kullanılmak üzere ödenek ve gerektiğinde gelir kaydetmeye ve yılı- içinde kullanılmayan 
liye ve Gümrük Bakanını yetkili kılan hükme yer verilmektedir. Madde ile ayrıca, yapı 
leri ve Maliye ve Gümrük Bakanınca birlikte tespit olunacağı belirlenmektedir. 

Yabancı Ülkelere Yapılacak Hizmet Karşılıkları 

MADDE 24. — Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil G 
alınacak kiralar, yabancı ülkelere yapılacak hizmetler karşılığı alınacak paralar ile yede 
sağlanacak paraların, aynı amaçlarla kullanılmak üzere, bütçelerine özel ödenek kaydedil 
devredilmesine dair hükümleri kapsamaktadır. • 

Bağış Hibe ve Yardımlar 

MADDE 25. — Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan sağlanacak imkânların Türk Lira 
naklardan bağış ve yardım yoluyla gelen malzemelerin tertibinde mevcut ödeneklerin yet 
vergileri karşılığının bütçelere ödenek kaydı, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel K 
nın ihtiyaçları için yabancı devletlerden askerî yardım yolu ile sağlanacak malzeme bedel 
re yer verilmektedir. 

Eğitim ve Öğretim Ödenekleri 

MADDE 26. — Genel bütçe dışındaki idare ve kurumların yurt İçinde ve yurt dış 
konulan ödeneklerin Genel Bütçeye kayıt şeklini belirleyen hükme yer verilmektedir. 
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Özel Ödenek ve Gelirlerin İptali 

MADDE 27. — Bağışlara ilişkin özel ödenek ve özel gelirlerle,, diğer özel ödenek ve ö 
miş ödenek artıkları ile tahsis amacının gerçekleştirilmesi bakımından yetersiz olanları ve bun 
aşmayan ve iki yıl devrettiği halde harcanmayan ödenek artıklarımn iptal edilmesi konusun 
rilmektedir. 

Döner' Sermaye Gelirleri 

MADDE 28. — Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idarelere bağlı döner serm 
tının % 15'ini ve sermayeye eklenmiş olsun veya olmasın kullanılmayan geçmiş yıl kârları 
tırtmaya ve bu oranı sıfıra kadar indirmeye Maliye ve Gümrük Bakanım yetkili kılan hükme 
lirlerin, yatırılmaması halinde uygulanacak cezalar belirlenmektedir. 

Fonların Ödenek ve Gelrleri 

MADDE 29. — Kanun, kanun hükmünde kararname, bakanlar kurulu kararı yönetmelik 
bütçeleştirilmesine ilişkin hususlar düzenlenmektedir. 

Madde de belirtilen tüm fonların gelirleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında Hazi 
caktır. Fonların ihtiyaç duyduğu giderler ise kuruluş bütçelerinin (A) cetvellerindeki «77 — Fo 
alan «900 — Transferler» harcama kaleminden yapılacaktır. 

Bütçeleştirilen fonların yıl içinde borçlanma ve kredi-dönüşü veya diğer kaynaklardan eld 
rak kaydedilebilecektir. ' 

Yapılan düzenleme ile fon gelirlerinin tahsili ve harcamalarının yapılması konusunda ken 
rine yeni esas ve usuller tespit edilebilecektir. 

Madde de ayrıca, fon hizmetlerinin aksamaması için kuruluş bütçeleri ve programlar ar 
me, süreleri tespit etme ve gerekli denetimleri yaptırma konularındaki yetkiler düzenlenmekted 

Yine bu madde de, bütçeleştirilmeyen fonların gelirlerinden bütçeye yapılacak kesintinin e 
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İKİNCİ KISIM 
Hazine ve Kamu Kuruluşlarına İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Devlet Borçları 

Devlet Borçlarının Yönetimi 
MADDE 30. — 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 dış borç anapara geri ödemelerini bütçe ile ilgüend 
larda izletmeye yetkili olduğu, 

c), Devlet iç ve dış borçları-faiz ve genel giderlerinin bütçeye konulan ödeneklerle kar 
d) Katma bütçeli idarelerin dış borçlarını bu Kanunun Devlet borçlarının yönetimi ile 

vesinde ödeneceği, 
e) Devlet borçlarının uygulama sonuçlarının ilgili yıl kesinhesap cetveli ile birlikte T 
f) Devlet borçlarının yönetim ve muhasebesi ile ilgili usul ve esâsların ne şekilde dü 

maktadır. 

İç Borçlanma 

MADDE 31. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın malî yıl iç 
sinde belirtilen tutarın bir katına kadar bir yü ve daha uzun vadeli iç borçlanma aktine yetk 
nunu Tasarısı ile belirlenen yetki sınırları içerisinde çıkarılacak Devlet Tahvillerinin özellikler 
Hazine Bonolarıyla ilgili hükümlere yer verilmektedir. 

2974 ve 1211 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması 

\MADDE32. — 2974 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucu Hazinece üstleni 
anapara ve faiz ödemelerinin gerektirdiği tutarda alacaklı kuruluşlara özel tertip Devlet iç 

file:///MADDE32
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ödemelerini «Bütçeden mahsup edilecek ödemeler hesabı» ndan yaptırmaya, hesabın yılı içinde 
devretmeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkili kılınmaktadır, 

Dış Borçlanma 

MADDE 33. — Yabancı ülkeler, 'bankalar ve kurumlarla veya uluslararası kurumlarla yap 
program ve proje kredisi olarak'malî yıl içinde elde edilecek imkânlardan Türk Lirası karşılık 
ne şekilde hütçeleştirileceğine dair hükme ve uyulacak hususlara yer verilmektedir. , 

Dış Borçların İkraz, Devir ve Garanti Edilmesi 

MADDE 34. — 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 ilişkin hususlar 

Madde ile ayrıca, Yap-İşlet-Devret modeli ve benzeri özel finansman modellerine daya 
çevesinde; bu projeleri gerçekleştirecek özel hukuk hükümlerine ta^>i şirket statüsüne sahip y 
Türk Şirketlerinden kamu, kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklıkiarınm ve mahallî idarelerin 
için ödeme garantisi vermeye, gerektiğinde, proje ile ilgili anlaşmalardaki koşullar çerçevesind 
lanacak bu krediler için geri ödeme garantisi vermeye ve Yap-İşlet Devret modeline dayanan 
malardaki koşullar muvacehesinde satmâlınması halinde de dış kredi borçlarım yüklenecek ka 
lıklarının ve mahallî idarelerin lehine, finansör kuruluşlara garanti vermeye ilişkin hükümlere y 

244 Sayılı Kanım Kapsamı Dışında Borçlanma 

MADDE 35. — Madde ile; 

a) Dış finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 31.5.1963 tarih ve 244 sayılı Kanun 
laşmaları ve Dünya Bankası ile 10 milyon ABD. Dolarına kadar borçlanmaların yapılmasınd 
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b) Türkiye Cumhuriyetinin borçlu ve garantör sıfatıyla taraf olduğu kredi anlaşmal 
piyasalarında mevcut muhtelif finansman araçları vasıtasiyle yönetimi amacıyla anlaşmaların 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakana yetki verilmektedir. 

Borç Verme ve Hibe Anlaşmaları 
.MADDE 36. — Madde de yabancı piyasa, ülke ve kuruluşlara borç ve hibe şeklinde 

yapmak ve bu anlaşmalara ilişkin esas ve şartları belirlemek konusunda Hazine ve Dış T 
yetki verilmektedir. Ayrıca, söz konusu kuruluş ve ülkelere verilecek borç veya hibenin H 
konulacağı hüküm aitma alınmaktadır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Hazîne İşlemleri 
Hazine Bonoları ve Avans İşlemleri 

MADDE 37. — ödemelerin zamanında yapılabilmesini sağlamak ve ödemelerin tahs 
mesini önlemek üzere malî yıl içinde gerçek ve tüzelkişilere, Hazine yardımı alan kamu kur 
bir yıl vadeli Hazine bonoları satmaya, satılacak Hazine bonaları ile ilgili esas ve usuller 
vadeli avans almaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakam yetkili k 

Çeşitli Saymanlıklardaki Değerlerin Hazineye Geçişi 

MADDE 38. — Saymanlıkların Hazine hesapları dışında kalan mal varlıkları, emanetle 
kaydettirilmesi, bu hesaplara tasarruf edilmesi ve konuya ilişkin gerekli önlemlerin alınm 
na'yetki verilmektedir. 

Geri Verilecek Paralar 
MADDE 39. — 261 sayılı Kanun uyarmca, geri verilecek paraların ödeme şekli ve usu 

kında açıklamalara yer verilmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Karan İktisadî Teşebbüsleri 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Kârları 

MADDE 40. — 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince yapılan 
mına dahil edilen kuruluşların, 1992 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 ed 
ile ilgilendirmeksizin kuruluşların görev zararları, alacakları veya ödenmemiş sermayelerine 
yer verilmektedir. 

Kamu Ortaklıkları ve İştiraklerinde Sermaye Değişikliği 

MADDE 41. -—Kamu ortaklıklarının ve iştiraklerinin yeniden düzenlenmesini gerçekleşt 
yatırım ve finansman programlarının gereklerini yerine getirmek, 2974 sayılı Kanun ile 233 
kümlerini uygulamak amacıyla yapılacak işlemler konusunda hükümlere yer verilmektedir. 

Hazine Kefaletleri 

- MADDE 42. — Kamu iktisadî teşebbüslerinin Hükümet tarafından destekleme alımları ve 
yaçlarını karşılamak için yapacakları borçlanmalara Hazine kefaleti verilmesine dair hükm 

Madde ile Türkiye İhracat Kredi Bankasının kredi ve sigorta faaliyetleri nedeniyle yük 
garanti edilmesi ve zararların ödenmesi konusunda Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının ba 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
H"wmff Personeline İlişkin Hükümler' 

BİRÎNCt BÖLÜM 
Özlük Hakları 

Katsayılar, Yurt Dışı Aylıklar ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinde Sözleşmeli Personel Ü 

MADDE 43.'-— 657 sayılı Devlet'Memurları Kanununun değişik 154 üncü maddesin 
rakamlarla, ek gösterge ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihdas edilen kıde 
uygulanacak katsayı; memleketin ekonomik durumu, genel geçim şartları ve Devletin ma 
ca malî yılın ikinci yarısı için yeniden belirlenebilme imkânı da dikkate alınarak tespit e 

Maddede yurt dışı aylıkları ve ödeme esaslarına da yer verilmektedir. 

Ayrıca, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin (c) fıkrası gereğ 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesine göre çalışan sözleşmeli personel için uyg 
dede belirlenmektedir. 

ikramiye ve Diğer Ödemeler 

MADDE 44. — Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun gereği hak sahiplerine ö 
lacak yöntem belirlenmektedir. Ayrıca, 1615 sayılı Gümrük Kanunu gereği hak sahiplerin 
uygulanacak esas ve usullerle ilgili açıklamalar yer almaktadır. Yine bu maddenin (c) fıkra 
mesai saatleri dışında yaptırılacak çalışma karşılığı yapılacak ödemelere ilişkin hükümlere 

Tayın Bedeli 

MADDE 45. — Bazı Kamu Personeline Tayın. Bedeli Verilmesine Dair 2155 Sayılı K 
günlük er istihkakının bir aylık tutarının esas alınarak hesaplanacağı, ancak, bu şekilde öde 
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gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarı geçemeyeceğin 
ve ebelerin erler gibi iaşe edilmelerine devam olunacağına, bunlardan kazandan iaşe edilemey 
dair hükme yer verilmektedir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İstihdam Esasları 

Kadroların Kullanımı 

MADDE 46. — Genel 'bütçeli daireler, katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermaye 
kefalet sandıkları ve hizmetlerini genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları öden 
ların kullanım usul ve esasları açıklanmaktadır. 

Madde ile memur ve sürekli işçi kadrolarına atama yapılabilmesi için Maliye ve Gümrük 
da getirilmektedir. 

Diğer taraftan memur ve işçi kadroları ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c 
li personele ait sözleşmeli personel pozisyonlarından .sakat ve eski hükümlüler için İş Kanunu 
zisyon ayrılması ve atama yapılması mecburiyeti hükme bağlanmaktadır. 

Ayrıca, genel ve.katma bütçeli kuruluşların döner sermaye ve ton saymanı kadroları ile 
kadrolarından Maliye ve Gümrük Bakanlığınca uygun görülenlerin gerektiğinde adı geçen Ba 
ceğine dair hükme de yer verilmektedir. 

Sözleşmeli Personel ' 
MADDE 47. — Bu madde ile genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner se 

idareleri, Kanunla kurulan fonlar ve hizmetlerini genel ve katma bütçeli kuruluşların transfer 
rüten kuruluşlar ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında 
leşmeli personelin çalıştırılma esasları ile vize işlemlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmek 
bunlara ilişkin tip sözleşmelerin Maliye ve Gümrük Bakanlığının vizesine tabi olacağı ve vize 
•cağı hükme bağlanmaktadır. Aynı madde de, sözleşme ücretlerinin taban ve tavan miktarlan il 
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Kurulu tarafından belirlenmesi nedeniyle özel kanunları uyarınca kadroları karşılık gö 
lan personel vize kapsamı dışında tutulmakta, uygulama birliği sağlamak amacıyla s 
maktadır. , 

Geçici İşçi Pozisyonları 
MADDE 48. —^Bu madde ile kurumların 30 iş gününden fazla, süre ile çalıştıracak 

nın Maliye ve Gümrük Bakanlığına vize ettirileceği ve vize işlemi yapılmadan ödemede 
işlemleri ile değişikliklere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. 

" - - * 
DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli Hükümler 
Petrolden Devlet Hakkı ve Petrol Kanunu Gereğince Ödenecek Kur Farkları 

. MADDE 49. — 1702 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde, petrol hakkı sahiplerin 
nel Müdürlüğü geliri olarak gösterilmiştir. Madde ile söz konusu gelirler genel . bütçe 
6326 sayılı Petrol Kanununa tabi olarak faaliyet göstermekte olan yabancı petrol şirket 
tili olarak yaptıkları sermaye transferleri dolayısıyla ortaya çıkan .kur farklarının ödenm 

Kişi Borçları 
MADDE 50. — Saymanlık hesaplarında 'kayıtlı olduğu halde mücbir sebeplerle taki 

vere Encümenince silinmesine karar verilen Mşi borçlarının kayıtlardan çıkarılmasına ve 
ğına dair hükme yer verilmektedir. • • ' , . ' 

Madde ile ayrıca, 1050 sayılı Kanunun 131 inci maddesi ile terkin yetkisi Maliye 
ve nakit saymanlarıyla gelir ve ödemelerle ilgili memurların zimmetlerinden maddede beli 
kiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine arz edileceği hususu belirtilmektedir. 
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Devlet Hesaplarında Yer Verilmeyecek ve Terkin Edilecek Tutarlar 

MADDE 51. — Madde hükmü, Devletin alacak ve borç hesaplarında 1.000 liranın altı 
ye bu konuda doğacak aksaklıkların Maliye ve Gümrük Bakanınca giderilmesini sağlamak amac 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun Payı 

(MADDE 52. ;— 3093 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 4 
3,5 oranının 1993 yılında yüzde 2 olarak uygulanacağı, Bakanlar Kurulunun bu oram yüzde 3,5 
dar azaltmaya yetkili olduğuna dair hükme yer verilmektedir. 

Saymanlık Görev ve Sorumluluklarının Devri 

(MADDE 53. — 1050 sayılı Muhasöbe-i Umumiye Kanununda, saymanlara verilen görev v 
lerde müdür yardımcılarına devrettirmeye, devir 'ile ilgili esasları belirlemeye Maliye ve Güm 
madde ile saymanlar hakkındaki sorumluluğun, devredilen işlerle ilgili olarak, görev ve yetk 
ifade edilmektedir. 

Uluslararası Kuruluşlara Üyelik 

MADDE 54. — Genel bütçeli daireler ve katma bütçeli idareler ile kamu iktisadî teşebbü 
ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının; kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalar gereği üy 
şındaki kuruluşlara üyeliklerini disiplin altına almak ve aynı uluslararası kuruluşa değişik ka 
düzenlemek ve halen üyesi bulunulan uluslararası kuruluşların yeniden değerlendirilmelerini s 
diği diğer işlemlerin yanısıra ayrıca bağlı veya ilgili bulunulan Bakanlığın teklifi ve Maliye v 
Dışişleri Bakanlığından önceden izin almaları hükmüne yer verilmektedir. 



— 22 — 

Yurt Dışı Seyahatleri 

MADDE 55. — Madde ile genel ve katma bütçeli kuruluş personelinin yurt dışın 
yapılabilmesi için millî hava yollarının kullanılması zorunluluğu getirilmektedir. Yine ma 
Ulaştırma Bakanının görüşü üzerine Maliye ve Gümrük Bakanı yetkili kılınmaktadır. 

Amiri İtalik Yetkisinin Devri 

MADDE 56. — 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununda düzenlenen «Amiri İ 
da değişik şekillerde uygulanmaktadır. Birinci derece amiri ita olan Bakanların bu yetki 
herhangi bir standart bulunmamaktadır. Bazı kurumlarda, bu yetki üst kademelerde tutu 
görevlilere kadar devredebilmektedir. 

Bu yetkinin alt kademelere devrinin temelinde, üst kademe amirlerinin iş yükünü 
düşüncesi yatmaktadır. Ancak, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununda, bu yetki 
kanlara verilmesinin amacı, T.B.M.M.'nin bütçe kanunları ile verdiği ödeneklerin, ihtiyaç 
şekilde karşılanmasında kullanılmasının sağlanmasıdır. Hiç şüphesiz bu yetkinin alt k 
kan»a ait olması, zamaa zaman harcamalarda disiplinin-ortadan kalkmasına yol açabil 
melerde bulunması harcamalarda kolaylığa ve bazen de mevzuata uygun düşmeyen uygul 

Maddede kamu harcamalarının disipline edilebilmesi bakımından, amiri italiğin de 
yetki, alınmaktadır. • 

Vatanî Hizmet Tertibi ile İlgili Aylık Göstergeler 

MADDE 57. — Bu maddede vatanî hizmet tertibinden bağlanmış aylıkların göst 
eşleri için 1.150, diğer yakınları için 850 olarak uygulanacağı hüküm altına alınmaktadır. 

Kamu Konutları 
MADDE 58. — 9.11.1983 tarih ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun kapsam 

mülkiyet • veya kullanımında 300.000'e yakın konut bulunmaktadır. Bu konutların ka 
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(kıt ve işletme giderleri gerek genel bütçe gerekse diğer kurum bütçelerine büyük yük getirm 
(konutlarından yararlananlar tarafından karşılanması amaçlanmış, uygulamaya ilişkin esasl 
Gümrük Bakanlığının yetkili kılınması öngörülmüştür. 

MADDE 59. — Rendi teşkilat kanunlarında gerekli düzenleme yapılıncaya kadar 17.7. 
de Kararnamenin geçici 1 inci maddesiyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı 
münden çıkarılan yurt dışı kadrolarda görev yLç>an personele görev sürelerinin bitimine kada 
sağlamaktadır. 

Uygulanmayacak Hükümler 

MADDE 60. — Malî yıl içinde imkânları elvermemesi nedenliyle uygulanmayacak vey 
uygulanacak hükümlere yer verilmektedir. 

Yürürlük 

'MADDE 61. — Genel Bütçe Kanununun 1.1.1993 tarihinde yürürlüğe gireceğini belirtm 

Yürütme 

MADDE 62. — Genel Bütçe Kanununun yürütme esaslarını belirtmektedir. 
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Plan ve Büiçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi -
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. :_ 1/460 
Karar No. : 90 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIN 

1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve ekleri, Millî Bütçe Tahmin raporları ile 'birlik 
yük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş ve (Başkanlıkça 19 Ekim 1992 tarihinde Komisyonu 

Komisyonumuz, bütçe görüşmelerine 3 Kasım 1992 tarihinde Maliye ve Gümrük Bakan 
misyon üyelerinin görüşmelere hazırlanması için verilen kısa bir aradan sonra, 6 Kasım 1 
tümü üzerindeki genel görüşmelere geçilmiştir. 

Tasarı incelendiğinde; 1993 yılında genel ve katma bütçeli kuruluşlar için 397 trilyon 71 
şılmaktadır. 

Bu ödeneğin; 

— 142 trilyon lirası personel harcamalarına, 
— 35 trilyon lirası personel dışı diğer cari harcamalara, 
— Al trilyon lirası yatırım harcamalarına, 
— 173 trilyon-710 milyar lirası da transfer harcamalarına, 
Tahsis edilmiştir. 

Bir başka deyişle; 1993 yılı konsolide bütçesinin .% 35,7'si personel harcamalarına, % 8, 
tırım harcamalarına, % 43.7'si ise transfer harcamalarına ayrılmış bulunmaktadır. 
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1993 yılı konsolide bütçe ödenekleri ile 1992 yılı konsolide bütçe ödenekleri karşılaşt 

— Personel ödeneklerinde %77.5, • 
— Diğer" cari ödeneklerinde .% 122, 
— Yatırım ödeneklerinde % 74.8, 
-— Transfer ödeneklerinde % 78.2, 
— Ödenekler toplamında ise % 76.9'lük bir artış öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 

1993 yılı bütçesinin finansmanı için konsolide bütçe gelirlerinin 344 trilyon 400 mily 
Bu tutarın; - - . ' . , - . - ' . . ' . • " , 

— 243 trilyon 600 milyar lirası vergi gelirlerinden, 
— 26 trilyon 100 milyar lirası vergi dışı normal gelirlerden, 
— 72 trilyon 700 milyar lirası özel gelirler ve fonlardan, 
— 2 trilyon lirasının da katma bütçeli idarelerin kendi gelirlerinden, sağlanması öngö 

1993 yılı konsolide bütçe gelirlerinde, bir önceki yıl tahsilat tahminine göre % 101 
vergi gelirlerinde, ise .%. 72.7 olduğu, 1993 yılında konsolide bütçe gelirlerinin bütçe giderl 
derlerinin vergi gelirlerinee karşılanma oranının ise % 61.2 olduğu anlaşılmaktadır. 

Ayrıca, 1993 yılı konsolide bütçesinde 53 trilyon 310 milyar liralık finansman ihtiya 
ğu, bu açığın Gayri Safi Millî Hasılaya göre % 4.3 dolayında bir oram ifade ettiği görülm 

Maliye ve Gümrük Bakanınca bütçenin Komisyona sunuş konuşmasında; 1993 Malî Yıl 
anlayışı içerisinde enflasyonla mücadeleye yönelik politikalar çerçevesinde hazırlandığı, malî 
sağlıklı ve verimli bir biçimde yürütülmesi, kamu açıklarının önemli bir bölümünü teşkil ed 
fiyat istikrarının sağlanması, ekonominin yeterli ve dengeli olarak 'büyümesi ve gelir dağ 
ması sırasında göz önünde bulundurulan temel ilkeler olduğu, 1993 yılı programı ile tam b 
ramda öngörülen ,% 5'lik kalkınma hızını gerçekleştirebilmek için gerekli tedbirlere de yer 



— 3 — 

Maliye ve Gümrük Bakanı 1993 Malî Yılı Bütçesinin hazırlanmasında esas alınan ma 
— Gayri Safi Millî Hasılanın 1993 yılında % 5 oranında büyümesinin öngörüldüğü, b 
— Tarım sektöründe |% 3, 
— Sanayi sektöründe ;% 6, • -
— Hizmet sektöründe % 4.5, 

olarak gerçekleşmesinin hedeflendiği, buna göre Gayri Safi - Millî Hasılanın 1993 yılında 1.22 
— Gayri Safi Millî Hasıla deflaiörünün % 51 olduğu, yıl sonu enflasyonun ise % 47 ola 
— Kamu kesimi borçlanma gereğinin Gayri Safi Millî Hasılanın'% 9'u olarak planlandığ 
— 1993 yılında toplam 258.9 trilyon lira yatırım büyüklüğünün hedeflendiği, 
— İhracatın 17 milyar dolar, ithalatın ise 25.8 milyar dolar olarak gerçekleşmesinin be 

şeklinde açıklamıştır. -

" Maliye ve Gümrük Bakanınca yapılan açıklamalarda ayrıca; 
— 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının en önemli özelliğinin, bazı istisnalar dışın 

duğu, böylece; fonların bütçe disiplini altına alınması ve kamuda sağlıklı bir malî yapı olu 
lüğünün üçte biri kadar kamu kaynağının daha Yüce Meclisin incelemesine, denetimine v 
ile hazine ve bütçe, birliğine doğru kararlı bir adım atıldığı, • -

— 1992 yılının zor şartlarına ve kısıtlı imkânlarına rağmen, nüfus artış hızının üzerinde 
— Toplumda tasarrufları artırıcı, yatırım hamlesine şevk kazandırıcı politikalara ağırlı 

nomiyi zorlayan istihdam sorununun ancak yatırım hamlesi ile çözülebileceği ve 1993 yılınd 
% 3,2 oranında artmasının hedeflendiği, 

— Enflasyonun ülkemiz ekonomisinin gündemindeki sorunların başında geldiği ve kroni 
yonist baskı altındaki bir. ekonomide istikrardan söz etmenin mümkün olmadığı, enflasyonun 
ları olduğu, 1992 yılında kamu kesimi açıklarında bir yıl öncesine göre belli bir iyileşme 
"bekleyişleri kırmada ve kamu kesiminin malî piyasalar üzerindeki, baskısını azaltmada yeter 
nomik yapıya kavuşuncaya kadar enflasyonla mücadeleye devam edileceği, 



— 4 _ 

— Ödemeler dengesindeki gelişmelerin memnuniyet verici olduğu, döviz rezervlerim 
iken, 2 Ekim 1992 tarihi itibarı ile 15.8 dolara çıktığı, 
- ' — 1992 yılında finansman açığını düşürme gayretinin ön planda tutulduğu, kamunun 
sılaya oranının 1991 yılından daha düşük bir düzeye çekilmiş olacağı, bu oranın 1993 yılı 

— Eğitim ve sağlık hizmetlerinin hızlı nüfus artışı ve bu alandaki teknolojik gelişmele 
harcamalarının özel bir önem taşıdığı, bu nedenle 3 992 yılı bütçesiyle başlatılan, daha çok 
yılında da devam ettiği, -

— 2000'li yıllara doğru dünyanın gündemindeki en önemli konulardan hiri olan «Çev 
nunda öngörülen ilkeler doğrultusunda yeni bir anlayışla yaklaşıldığı, 

— Memur ve emeklilerin refah seviyesini yükseltmenin Hükümetin temel amaçlarının 
olunduğu, . . ' • ' ' " -

— Önümüzdeki bütçe yılının; Devlet hizmetlerinin finansmanı için alınması gereken 
vergi sisteminin kuruluşu için önemli adımların atıldığı bir yıl olacağı, hususlarına işaret ed 

Komisyonumuzda Î993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının tümü özerin deki görüşme 
—• Türk ekonomisinin geçmişten gelen çok çeşitli problemlerle karşı karşıya olduğu; 

açıkları, istikrarsız bir büyüme, imalat sanayi yatırımlarında, özellikle kamu kesiminde g 
gelir dağılımının bunların en başında geldiği, 

— 1992 Malî Yılı Bütçesinde samimiyet prensibine uyulmadığı, ekonominin dengeleri 
Bütçesinde daha samimî davranılacağınm umulduğu, ancak 1993 bütçesinin de klasik bi 
kamların alt alta konduğu ve belli bir tutarlılığın sağlanmaya çalışıldığı bir mantığı yans 

— 1993 Malî Yılı Bütçesinin; Türkiye'nin artan sorunlarına, orta haili ve düşük g 
çare bulacak rasyonel bir bütçe olmadığı, 

— Hükümet Programındaki vaatlerin ve 1993 Programında öngörülen hedeflerin bu bü 
— Enflasyonun 1992 yılmda öngörülen-hedeflere çekilemediği, 1993 yılı için tespit edi 

gerçekleşmesinden endişe duyulduğu, - . 



— 1993 Malî Yılı bütçesinde, fon dahil, eğitim ve sağlık harcamalarına ayrılan öden 
lediği, . 

— Bu bütçenin; personel ve faiz ödemeleri bütçesi olduğu, çünkü 173.7 trilyon liralı 
nın, yaui % 42'sinin iç ve dış borç faizleri olduğu, personel harcamalarıyla faiz ödemeleri 
% 54 olduğu, 193 bütçesinin \% 88'ini personel, cari ve transfer harcamalarının oluşturdu 
nin yatırım harcamalarına ayrılmış bulunduğu, faiz ödemelerinin yatırımlardan büyük olm 
madığı, 

,— Kamu kesimi finansman açığının- 1992 yılı programında % 8.8 olarak öngörülme 
ğunun ortaya çıktığı, takriben % 50'lik bir sapma olduğu, bütün eKonomik hedeflerde de 
duğu, , 

— Bütçe açığının 1992 yılında 32 trilyon lira olarak Öngörülmesine rağmen 56 trilyon 
1933 yılı için Öngörülen 53 trilyon liralık bütçe açığının gerçeği yansıtmadığı, 

— Türkiye ekonomisinin tıkandığı, bu tıkanıklığın aşılması için tek yıllık bütçelerin 
deli bir perspektif ve program ile reformcu ve radikal değişikliklere ihtiyaç olduğu, 

— Mevcut 107 tane fonun sadece 63 îanesinm bütçe içine alındığı, geri kalan44 tanesini 
— Genel olarak eski teknolojilerin kullanıldığı ve aşırı istihdamdan kaynaklanan bozuk 

larından finansmanlarının devam ettiği, işletmeci KİT'lerin sabit sermaye yatırımlarının G 
sürekli gerilediği, bunların 1992 yılında olduğu gibi 1993 yılında da zarar edeceklerinin anlaş 

— Bütçe gelirlerinin % 70.7'sinin vergi gelirlerinden elde edildiği, ancak vergi gelirleri 
lımın sağlanabilmesi için vergi sisteminde acil »olarak düzenlemeler yapılması gerektiği, 

— Vergi muafiyet ye istisnaları sonucunda ortaya çıkan maiî erozyonun çok Önemli b 
kanlığınca yapılan bir araştırmada, muafiyet ve istisnalar dolayısıyla alınamayan verginin, t 
ğunun belirlendiği, bu gerçeğe bakarak, muafiyet ve istisnaların kapsamının daraltılmasının 

— Vergi dağılımının-adaletli olmadığı, dolaylı vergilerin vergi sistemi içerisindeki ağırl 
yapısının yeniden gözden geçirilmesi ve vergi gelirleri içindeki payının artırılması suretiyle 
ayrıca götürü usuldeki vergilendirmenin kapsamının daraltılması gerektiği, 
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—• Devletin birinci sıradaki gelir kaynağını teşkil eden vergilerin % 70'ini ödeyen ücretliler 
olduğu, 

• — Kamu personel rejiminin biran evvel ıslah edilmesi gerektiği, kamu personeli arası 
«eşit işe eşit ücret» ilkesi ile emekli olan personel ile çalışan personel arasındaki ücret farkın 
lıklı bir zemine oturtulması gerektiği, 

— Vergi kontrol sistemlerinin oluşturulmasında, yeminli malî müşavirlik müessesesinden 
nin genişletilmesinin yanı sıra, serbest çalışan yeminli müşavirlerin sayılarının çok az olduğu 
hasebeci ve serbest muhasebeci malî müşavir unvanlı uygulayıcıların da uzmanlıklarından 
genişletilmesinin faydalı olacağı, 

— Bağımsız Türk Devletleri ile acil olarak, dilde ve ekonomide birliği sağlayacak politikal 
şeklindeki eleştirilerin yanı sıra; ^ -
— Altıncı Beş Yıllık."'Kalkınma Planı doğrultusunda hazırlanan 1992 malî yılı bütçesinin 

başlatacak, tam bir malî. disiplin bütçesi olduğu, bu bütçeyle fonların büyük çoğunluğunun bü 
— 1993 malî yılı bütçesinin nüfus artışının üzerinde bir büyümeyi gerçekleştireceğinin v 

kuracağının görüldüğü, 
•— 1992 Malî yılı bütçesini değerlendirirken, amacı eski yapıyı kontrol etmek olan bu 

rılamamasının nedenleri arasında; önemli bir bölümü destekleme alımlarına ve müteahhit b 
17.5 trilyonluk borç ödemeleri ile sosyal denge politikalanmn yanı sıra, içte grizu faciası ve 
terör olaylarına, yurt dışında ise yeni kurulan Türk Cumhuriyetlerine yapılan yardımlar 
Bosna-Hersek olaylarına kadar uzayan beklenmeyen hadiselerin -olduğu, bunların 1992 bü 
lar doğurduğu, tüm bu olumsuz koşullara rağmen, 1992 yılında dünya ekonomisi 1.4 oranında 
yinde gerçekleştiği, 

— 1991 yılında % 16.4 seviyesinde olan kamu borçlanma gereğinin, İ992 yılında % 12. 
milyon dolar olan turizm gelirlerimizin 4 milyon dolara yükselmesinin hemen hemen kesinl 
zin ise 16 milyar dolar seviyesine yükseldiği, 
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— Sağlık ve eğitim konusunda, miktar olarak çok fazla olmasa 'bile, bazı rakamların sev 
re, 1993 malî yılı bütçesinde; eğitim hizmetlerine ayrılan payın % 18.9'dan % 19.8'e, sağl 
% 4.9'a yükseltildiği bunun da Hükümetin her zaman gururla savunduğu, «temel hedef 
olduğu, 

— 1993 malî yılı bütçesinde öngörülen 53 trilyonluk açık, olduğu gibi veya fciraz dah 
mizin geleceği için çok düşündürücü olmasına rağmen aşılamayacak bir sorun olmadığı, 

— KİT'lerin düzeltilmesi ve satılmasıyla ilgili olarak bir s'osyai konsensüse ihtiyaç oldu 
ve özerkleştirmenin gerektiği, aksi takdirde satışın mümkün olamayacağı, 

— Mevcut 107 adet fonun 63 adedinin doğrudan bütçeye dahil edildiği, bunun hazine 
bir adım olduğu, bütçe dışında kalan 44 adet fondan 28 adedinin de üniversitelere ait ara 
fonlardan, bu yıl 3 trilyon liralık bir gelirin de (bütçeye aktarılma smın öngörüldüğü, 

— Ekonominin en büyük sıkıntısının kaynak yaratmak olduğu, bunun da, vergiyle, teşv 
ülkemizde halihazırda kayıt dışı, vergi alınamayan ekonomik kaynakların mevcut bulundu 
mesi halinde, 1993 yılı için olmasa bile 1994 yılı için açık olmayan bir bütçe hazırlamanın hay 

— Sağlıklı ve sağlam bir 'bütçe yapmanın temel şartının iyi ve adaletli vergi toplamakta 
min kurulmasını amaçlayan ve vergi idaresini ıslah edici tedbirleri içeren, geniş kapsamlı b 
reformunun, mümkün olan en kısa zamanda Yüce Meclis'e sunulmasının büyük önem arzet 

— Vergi toplamada otomasyona geçileceğinin beyan edildiği, bunun acilen yaygınlaştır 
nan «İhtisas Vergi Daireleri»nin yerinde ve faydalı bir uygulama olduğu, 

—• 1993 malî yılı bütçesi hazırlanırken, ekonominin büyüme hızını ve istihdamı artırma 
ve ihracat dengesini korumak ve kaynakları adilce paylaşmak gibi hususlara özen gösterildiğ 

— İCaradeniz Ekonomik İşbirliği örgütlenmesinin başarıldığı ve Türkiye'nin bu olayda 

— Bağımsız Türk Cumhuriyetleriyle ilgili gelişmeler istenilen sonuçları almaya yetmiyo 
kiye'nin bu devletlerle daha iyi münasebetlerde bulunması ve gelecekte iktisadî ve siyasî fa 
ümit verici olduğu, şeklinde olumlu görüşler de dile getirilmiştir. 



Yukarıda özetlenmeye çalışılan olumlu ve olumsuz görüşlerle temennileri takiben Hüküm 
— Ekonominin gündemindeki en. önemli meselenin kronikleşmiş enflasyon olduğu, enfla 

dönüştüğü, bugün de bunun sıkıntısının çekildiği, Hükümetin en önde gelen hedefinin ekon 
enflasyonun çeşitli sebepleri bulunduğu, bunların içinde en önemlisinin kamu borçlanma ge 
aşağıya çekilmeye çalışıldığı, hatta 1992 yılında bir miktar çekildiği, ancak istenilen seviyeye 
madığı, adımların doğru atılmasının muhlim olduğu, meselelerin yavaş yavaş :çözüleceği, bun 

:— Kamu kesiminin finansman açığım küçültmek için gerekli tedbirlerin alındığı, 1992 y 
lik gösterildiği, israfla mücadele edildiği, personel giderleri ve transfer tertibindeki kalemlerin 
tasarruf sağlandığı, diğer carilerin bütçede öngö'rülen hedefin altında gerçekleştiği, taşıt ve dem 

— 32 trilyon lira olarak öngörülen bütçe açığının 56 trilyon lira civarında gerçekleşeceğ 
nu itibariyle değil yıl sonu itibariyle gerçekleşebilecek açık olduğu, bu açığın, memur ve em 
tışı sağlanabilmesi amacıyla personel giderlerinin artırılması ile faiz ödemelerindeki artıştan k 
ru çekileceği, 

— Fonların bütçe içine alınması ile Hazine ve bütçe birliğini sağlamaya yönelik önemli 
ğinin sağlandığı, Devlet harcamalarının sağlıklı bir malî yapıya^ kavuşturulduğu zaman, yava 

— Faiz ödemelerinin yatırımlardan büyük olduğu, bunun da sağlıklı bir bütçe için no 
konsolide bütçe içerisinde faizlerin oranının gittikçe arttığı, 1992 yılında bu oranın % 20.3'e 
gittiğinin bir gerçek olduğu, bunun geçmişten kaynaklandığı, belli bir program içinde düşürü 
,% 18.4 olacağının tahmin edildiği, 

— Ekonomik' dengelerin daha da bozulduğunun ifade edildiği; büyümenin % 5 olduğu, 
döviz rezervimiz ile ihracat ve turizm gelirlerimizin arttığı, bunların, ekonominin dengelerin 
gösterdiği enflasyondaki gelişmelerin de önümüzdeki günlerde diğer dengelere uyacağı, 

— Maaş ve ücretlerde yetersizlik olduğuna değinildiği; 1977 yılında memurların Gayri 
1990 yılında ,% 16'lara indiği, 1992 yılında da % 19. civarında gerçekleştiği, bu oranın tekr 
ancak, uzun yılların meydana getirdiği tahribatın bir yılda telafi edilemeyeceği, kaldı ki 199 
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yapıldığı, 1993 yılında da yine enflasyonun üzerinde bir artışın hedeflendiği, ancak bunun d 
yavaş yavaş telafi edileceği, 

— Kamu personel rejimini sağlıklı bir zemine oturtabilmenin çok önemli olduğu, bu k 
Devlet Personel Başkanlığının koordineli bir şekilde, ciddî bir çalışma sürdürdüğü ve bu çalı 
dığı, Hükümetin mutlaka gerçekleştirmek istediği konulardan birisinin de bu olduğu, 

— Vergi gelirlerini artırmada, vergi sistemini bir bütün olarak ele almak; vergi kanunl 
vergi idaresi, vergi denetimi ve vergi kazasını da birlikte mütalaa etmek gerektiği, vergi ada 
delede, bu halkaların içerisinde en önemlisinin vergi idaresi olduğu, vergi idaresi; devletin gü 
yararlanarak kullanacak şekilde örgütlenmediği sürece, tutarlı vergi politikaları uygulanmasın 
resinin etkin, işler ve çağdaş bir yapıya kavuşturulması için yoğun çalışmaların devam ettiği, 

•— Götürü usulde vergilendirmenin sınırının daraltılmasının düşünüldüğü, çeşitli vergi m 
ciddî biçimde zedelendiğinin doğru olduğu, geçtiğimiz Haziran ayında Türkiye Büyük Millet 
hinden itibaren 1992 yılıyla ilgili olarak yürüdüğe girecek olan 3824 sayılı Kanunla bu durum 
dığı, 

— Yeminli malî müşavirlik ve serbest muhasebeciliğin sistemin can damarlarından birisi 
arasında hem bir köprü meydana getirecek,'hem de vergi beyannam melerinin daha gerçekçi o 
miz yıl içinde ciddî yetki genişlemeleri yapıldığı, ancak bunun yeterli görülmediği, Kanunda d 
miştir. 

Yapılan bu görüşmelerden sonra, 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve gerekçesi K 
lerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının «Gider Bütçesi» başlıklı 1. inci maddesine bağlı (A) işaretli cetvelde yer alan k 

— Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin; 237 sayılı Kanuna göre 1993 yılınd 
gerek kadastro müdürlüklerinin hizmete yönelik ihtiyaçlarım karşılamak, gerekse koordina 
bölge ve koordinatör müdürlüklerin hizmetlerinde kullanılmak amacıyla, bedeli döner serm 
Pick-Up, 70 adet T4 arazi-binek olmak üzere toplam 80 adet taşıt ilave edilmiş, 



—• Adalet Bakanlığı bütçesinin; 101 -02-2-003-700 harcama kalemine, İstanbul - Bakırk 
rayı inşaatına başlanabilmesini teminen 10 milyar liralık ödenek eklenmiş, 

— Yargıtay Başkanlığı bütçesinin; Tl 1-01-1-065-300 harcama kalemine, Yargıtay üyeler 
ruma laltına alınmaları amacıyla, bina kiralanması suretiyle toplu olarak ikametlerini tem 
ilave edilmiş, 

.— Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesinde; Erzincan, Tunceli ve Gümüşhane depremi 
kurulan «İl Kurtarma ve Yardım Komitelerinde görevli çeşitli kuruluşların personeli ile, de 
ve İskân Bakanlığının daimi ve geçici görevli personelinin, deprem sonrası en zor şartlarda 
saydı Kanunun 6 ncı maddesine göre çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca verilecek t 
yerine, deprem felaketinin yaşandığı tarihten itibaren, çalıştıkları sürece verilmesi, afeti tak 
lerin dışında kalan, çeşitli özellikleri olan ve belli bölgelerde yoğunlaşan diğer hizmetlerin, 
getirilebilmesi için Afet İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı «bölge teşkilatı» kurulması ve gene 
rebilmek ve birikmiş konut borcunu eritebilmek için Afetler Fonunun bütçe dışına çıkarılm 
lanması hususlarına değinilmiş, 

— Sağlık Bakanlığı bütçesinin; 111-03-1-001-100 harcama kalemine konulması gerekirken se 
konulan 500 milyar liralık ödenek,.buradan düşülerek anılan kaleme eklenmiş, 

— Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesinin; 111-07-2-001-600 harcama kalemine seracıl 
yar lira, 111-07-2-001-700 harcama kalemine ise, süt inekçiliği projesinde kullanılmak amacıyla 
müilyaf lira; ötfenek eklenmiiş, " . 

— Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde; yurtdışında yapılacak alımlara ilişkin olarak ask 
derilen avans ve'kredilerin yurtdışındaki bankalarda faiz getiren hesaplarda tutulması sonucu 
yapılmaksızın özel hesaplar ve fonlar oluşturulması ve bu hesap ya da fonlardan harcama 
saydı Muhasebe-i Umûmiye Kanunu hükümleri ile bağdaşmadığı ve Sayıştay denetimine de 
uygulamanın devamında zaruret görüldüğü takdirde, Sayıştay dene timine- imkân verecek yas 
rürlükteki mevzuata aykırı olan bu uygulamaya son verilmesi gerektiği konusunda temennide 
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.— Kültür (Başkanlığı fcütçestMn; lıl 1 -03-3-353 -900 harcama ikalemine, Pamukkale ve K 
alınabilmesini teminen 10 milyar liralık ödenek eklenmiş, 

—• Tur''lz(m Bakanlığmın yatonmlariryia, iHlgli ödeneklerin «700- Yapı Tesis ve Büyük On 
«900- Transferler» Iharejahîa kalemline konulması, !bu harcama kalemli altındaki parantez içi hük 
idareleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması ve yatırımların bu kuruluşlar aracılı 
rımlarının ne kadarının etüd-proje, ne kadarının makine-teçhizat ve ne kadarının da yapı tesis 
bilinemediği, ayrıca bu uygulamanın Sayıştay denetimine de imkân vermediği anlaşılmış, bu 
Komisyonumuzca, turizm yatırım projeleri ile bu projeler için öngörülen ödeneklerin bütçe 
mesini teminen, gelecek yıl yatırım cetvelleri lie Bakanlık bütçesinde bu hususa dikkat edilm 

— Çevre Bakanlığı bütçesinin; 101-02-2-004-700 harcama kalemine, ülkemizde çevre kir 
leme gibi önemli görevleri yapacak olan «Çevre Referans Laboratuvarı» inşaatının tamaml 
ilâve edilmiş, -

— Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin; «900-04-3-422-900 Diğer Dernek, Birlik, Ku 
lere Yardım» tertibinin altına, parantez içinde, «Bu ödeneğin 2 milyar lirası, Türk Parlamen 
ödeneğin 50 milyon lirası Büyük Millet Meclisi Personeli ve Emeklileri Derneğine ödenir.» iba 

— Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin, 930-08-3-356 «Yedek Ödenek» faaliyetinin 9 
ödenmek üzere 34 mfiiyar lir'a e&lenrniiş Ve -faaliyetin altına, parantez Öçânde, «IBu ödeneğin 34 im 
ve kurumlara sunacağı çevre ve diğer belediye hizmetleri, ayrıca Belediyenin yaptığı Çanka 
projesi dikkate alınarak, Çankaya Belediyesi'ne ödenir.» ibaresi ilâve edilmiş, yeni açılacak 930-
tinin 9Q0 harcama kaleminev istanbul'un su ve kanalizasyon yatırımlarının hızlandırılması amac 
930-08-3-364 «Mahallî idareler Dışındaki Diğer Kuruluşlara Yapılacak Ödemeler» faaliyeti 
ilâve edilmiş ve faaliyetin altına, parantez içinde, «Bu ödenek Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarl 
aktarılır.» ibaresi eklenmiş, yükseköğrenim gören öğrencilerin öğrenim ve katkı kredileri içi 
920-01-3-103-900 harcama kalemine 40 milyar, 940-02-3-417-900 harcama kalemine 10 m 
ödenek eklenmiş, 940-03-3-424 «Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekk 
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tez 'içinde, «Bu ödeneğin '50.000.000 lirası Anıtkabir Derneğine ödenir.» ibaresi ilâve edilmiş, 
man Genel Müdürlüğü bütçelerine Hazine yardımından karşılanmak kaydıyla eklenen toplam 
solide bütçe dengesinin sağlanabilmesi için, «930-01 Katma Bütçeli İdarelere Yapılacak Hazin 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü» faaliyetinin 900 harcama kalemine 100 milyar, «211-Orman G 
kalemine 5 milyar olmak üzere toplam 105 milyar lira ödenek eklenmiştir. 

Ayrıca, ekli IV, sayılı Tablo'da gösterilen kurumlara -yıl içinde aktarılmak üzere «930-08 
lam 2 trilyon 566 milyar 500 milyon lira ödenek ilâve edilmiştir. • . 

Bu değişikler sonucunda tasarının; 
«Gider Bütçesi» başlıklı 1 inci maddesi; bağlı (A) işaretli cetvelde belirtilen öde 

(3.000.000.000.000) liralık ilave nedeniyle (398.710.000.000.000) lira olarak değiştirilmek sure 

«Ödeneklerin Dağıtım ve Kullanımı» başlıklı 5 inci maddesi, maddenin sonuna makro 
sının sağlanması amacıyla, genel ve katma bütçeli kuruluşların (A) işaretli cetvellerinde yer 
nalar dışında % 3'ünü iptal etmeye Maliye ve Gümrük Bakanına yetki veren yeni (b) fıkrası 

«Yatırım Harcamaları» başlıklı 9 uncu maddesi; maddenin sonuna, bütçe görüşmeleri s 
bütçelerine 'aktarılmasına ve kullanılmasına ait düzenlemeleri kapsayan yeni (f) fıkrası eklenm 

«Bağlı Cetveller» başlıklı 16 neı maddesi; (d) fıkrasına bağlı (K) işaretli cetvelin «I. E 
hizmetici eğitim faaliyetlerinin aksamaması amacıyla, söz konusu faaliyetlere «öğretici» olar 
şekilde yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

«Aktarma» başlıklı 18 inci maddesi; son fıkrasına, üniversitelerin öğrenci kapasiteleri 
tahsis edilmesi şartıyla, daha ucuza gayrimenkul edinmelerinin sağlanması ve yeni kurulma 
yaçlarının kısa sürede karşılanması amacıyla, söz konusu kuruluşların Kamu iktisadî Teşebb 
veya kiralamalarına izin veren bir hüküm eklenmesi .suretiyle, 

«Fonların Ödenek ve Gelirleri» başlıklı'29 uncu maddesi, ikinci fıkrasına, fonların kredi 
edecekleri gelirlerinin doğrudan fon hesaplarına aktarılmasını amaçlayan bir ibare eklenmes 
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tespit edilmedikçe, fonların hizmetlerini mevcut usulleri çerçevesinde yapacakları hususuna a 
yılı bütçesine konulan ödeneklerin fonların hizmetlerini yürütmesine yetmemesi halinde, fonları 
alınmak suretiyle, kuruluş bütçelerinde fonların hizmetleri için tahsis edilmiş ödenek ile Hazi 
de yer alan Fonlar Yedek ödeneğini Başbakanın onayı ile % 30 oranına kadar artırmaya Maliy 
dördüncü fıkra eklenmesi, dördüncü fıkranın kredi geri dönüşlerini fıkra kapsamından çıkarac 
düzenlenmesi ve maddenin sonuna 2499 sayılı Kanuna göre kurulan Sermaye Piyasası Kurulu 
dışında bu madde hükümlerinin uygulanmayacağına dair yeni bir fıkra eklenmesi suretiyle, 

«Tayın Bedeli» başlıklı 45 inci maddesi; (a) fıkrasında yer alan ve tayın bedeli ödenmesin 
(700) olarak değiştirilmesi suretiyle, 

«Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun Payı» toaşlıkh 52 nci maddesi: 3093 sayılı T 
nunundaki hükmün aynen uygulanması amacıyla tasarı metninden çıkarılması suretiyle, 

«Kamu Konutları» başlıklı 58 inci maddesi, tasarı metninden çıkarılan 52 nci madde ne 
nutlarının yakıt ve işletme giderleri ile ilgili esas ve usullerin belirlenmesinde Maliye ve Güm 
fıkrasında yer alan «Kamu konutlarının yakıt ve işletme giderleri konutta oturanlarca ayrıca 
çıkarılması suretiyle, 

2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 
42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50 ve 51 inci maddeleri aynen, 

53 üncü maddesi 52, 54 üncü maddesi 53, 55 inci maddesi 54, 56 nci maddesi 55, 57 nci 
maddesi 59, yürürlüğe ilişkin 61 inci maddesi 60 ve yürütmeye ilişkin 62 nci maddesi 61 inci m 

Kabul edilmiştir. , 
Ekonomik ayırıma göre 1993 malî yılı genel, katma ve konsolide bütçe ödenekleri ekli T 
Genel Bütçeye dahil dairelerle ilgili olarak Komisyonumuzca yapılan değişiklikler ekli T 
Genel Bütçeye dahil dairelerin cari, yatırım ve transfer harcamaları İle Komisyonumuzd 
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Genel Bütçeye dahil dairelerle, Katma Bütçeli idarelere Maliye ve Gümrük Bakanlığı b 
ödenekten yapılması kararlaştırılan aktarmalar ise ekli Tablo - IV'de, 

Gösterilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
îlyas Akîaş 

Samsun 

Başkanvekili 
Mehmet Dönen 

Hatay 

Kâtip 
Halil Demir 

Aksaray 

M. Nedim Budak 
Ankara 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Cengiz Aliınkaya 
Aydın 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Zeki Er gezen 
Bitlis 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 

Veli Andaç Durak 
Adana 

İrfan Köksalan 
Ankara 

Hüseyin Balyalı 
Balıkesir 

Necmi Hoşver 
Bolu 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 
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Halil Çulhaoğlu 
izmir 

Nihat Matkap 
Hatay 

Algdn Hacaloğlu , 
İstanbul 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Güneş Taner 
İstanbul 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Işın Çelebi 
İzmir 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Abdullah Gül 
Kayseri 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

M.Doğan Ölmeztoprak 
Malatya 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Hasan Teker 
Tekirdağ 

İbrahim Kumaş 
Tokat 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Kamer Genç 
Tunceli 

Ender Karagü 
Uşak 
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MUHALEFET ŞERHİ 

1993 yılı bütçesi, ciddi hazırlanmış ve Türkiye'nin, özellikle son bir yılda buhüküm 
dar gelirli ve orta halli vatandaşlarımızın sıkıntılarına çare bulacak iktisadî ve mail! politik 

Bu hükümet 1992 yılı bütçesinde öngördüğü hedeflerin hiçbirini gerçekleştirememişt 
199.1 sonunda büyük ve iddialı hedeflerle gelen hükümet 1992 bütçesinde' makro büy 

getirememiştir. 1992 Bütçesindeki oranlar, tenkit ettikleri 1991 Bütçesinin oranlarından fa 
lere ayrılan payları aynen devam etmiş, diğer taraftan vergi gelirlerinde hiçbir önemli s 

Enflasyonun % 42 olması hedeflenmişti. % 69'îarı bulacaktır. îfade edildiği gibi 4 N 
sonunda % 10'lara inmesi ise hiç mümkün görünmemektedir. 

1992 yılı bütçe açığının 32 trilyon olması öngörülmüştü, 60 trilyona doğru çıkıyor 
görülmüştü. Daha Kasım 1992 sonunda 8.300 TL.'ierdedir. . 

Merkez Bankası para finansmanı tam anlamıyla yörüngesindençıkmış ve daha 1992'nin 
1992 yılı TCMB Para Programına ilişkin olarak belirlenen hedefler Ekim 1992 itibariy 
Bu Hükümet Döneminde TCMB Para Programına göre net iç varlıklar kaleminin 19 

73,7 - 83 trilyon TL. arasında gerçekleşmesi öngörülmüştür. Ancak, kamuya açılan na 
lıklar kalemi Mart aymm 'ortasından itibaren, belirlenen hedef koridorandan sapmalar gö 
krediler Ekim ayı sonu itibariyle 56.8 trilyon TL. seviyesine ulaşmıştır. Bu nedenle iç 
100 trilyon TL. olarak gerçekleşmiştir. 

Para Programına göre Merkez Bankası parasının 1992 yılı sonunda yüzde 40 artarak 
görülmüştür. ; Merkez Bankasının ekonomiye sağladığı likiditeyi gösteren Merkez Bankası 
öngörülen hedeflerden sapmalar göstermeye başlamış ve Temmuz 1992 ayından itibaren 
mıştır. Elcim 1992, ayı sonunda Merkez Bankası parası 83 trilyon TL. olarak gerçekleşmiş 
ayının ikinci haftasında artarak 38,2 trilyon TL. düzeyine ulaşmıştır. Ekim ayı boyunca 
ağırlık verilmiş -ve ay sonu itibariyle açık piyasa işlemleri yoluyla! 7,5 trilyon TL. borçlan 
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Para Programı hedefine göre toplam iç yükümlülüklerin 1992 yilı sanımda yüzde 38 ora 
rak gerçekleşmesi öngörülmüştür. Merkez Bankası parası ile iç döviz yükümlülüklerinin toplam 
'Ekim ayı sonunda 107,6 trilyon TL. olarak gerçekleşmiştir. İç döviz yükümlülüklerinin ay boy 
kası parasının artışı toplam iç yükümlülükler kaleminin artmasına neden olmuştur. 

1992 Para Programında Merkez Bankası bilançosunun yüzde 37 oranlarında artarak 1 
Mart ayının ortasından itibaren hedefin üzerinde gerçekleşen toplam bilanço kalemi Temm 

Ekim ayında Merkez Bankası 'bilançosu maalesef 166 trilyon TL.'ye ulaşmıştır. Öte y 
(PSBR), 1992'de yüzde 8,8 olacaktı, yüzde 13'lerde gerçekleşecektir. Böylece vaatlerin hiçbiri 
kurulacaktı, TÖYÖK çıkacaktı, patent/antitröst Kanununun Serbest Bölgeler Yasası çıkacaktı^ 
yükseldi, borsa canlanacaktı, borsa can çekişiyor. 

İç borç faizlerini düşürmek için kısa vadeli dış borçlara çok fazla gidilmiş ve Türkiye 
nemde zedeleme tehirleri ortaya çıkmıştır. 

Yatırımlar durmuş istihdam daralmış, işsizlik had safhaya gelmiştir. 1992'de çıkarılan verg 
cezalan ve faizlerini affetmiş asıl aftan yararlanması gerekenler, yararlandırılmamışlardiîr. B 
da ^bozulmuştur. 

KİT zararları ve açıkları rekor düzeyde olup, özelleştirme ve özerkleştirme hep lafta kalm 
leri gerçekçi değildir. Örneğin 397,7 trilyon olan Bütçede 53 trilyon, açık, 1992'nin 60 trilyonu 
görülmemektedir. 1993 Bütçe açığının, 100 trilyondan aşağı olmayacağı tahmin ediliyor, 

Enflasyonun % 47 olması da çok zer görülmektedir. 
1992 yılı enflasyonu bu tempo ile 1991 enflasyonunu geçecek ve 1993 enflasyonu yıl or 

eğilimini göstermektedir. Türkiye İlk defa h'iperenflasyon tehlikesi ile karşı karşıyadır. 
Bütçedeki, ekonominin genel dengesi, kaynaklar (Ödemeler KİT, vs.; dengeler gözönüne a 

1993 yıh arasında hiçbir fark olmayacağı anlaşılmaktadır. 
1993 Konsolide Bütçesi içinde yatırımlara 47 trilyon ayrılmıştır ki, Türkiye gibi halen k 

yetersizdir. 
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Bütçe gelirlerinde öngörülen 244 trilyona yakın vergi gelirlerinin elde edilebilmesi cid 
tedir. Hükümetin hazırlamakta olduğu vergi düzenlemeleri, bunu gerçekleştirecek yaklaşım 

Memurlar ve işçiler, emekli dul, yetimler, «ilk 6 ayda, % 70 enflasyonun olduğu bir ülk 
tinmek mecburiyetinde kalacaklardır. Tüm bu hükümet, ihtiyaç içinde olan bu insanlara, bu 

1992 yılındaki bu enflasyon temposu ile memur enflasyona ezdirileeektir. 
Bütçede yer alan, enerji, konut, sağlık, sosyal güvenlik, teşvik, yatırım ödenekleri ve p 

cevap vermekten uzaktır. 
Türkiye 1983'den başlayarak, bir Take-off/atılım sürecine girmişti, 2000'li yıllara yol 

geçirecek bir saniyesi hiç yoktur. Oysa, 1993 yılı, Bütçesi yatırımlarda, ihracatta, ekonomik 
tedbir öngörülmemektedir. 

Tam tersine 1993 bütçesi tam bir idare-i maslahat ve çaresizlik bütçesi görünümüne girm 
liği. ve sonuç üretememesi, iç borçları ve dış borçları artırması, devletin israfını azaltacak 
nın Türkiye için kaybedilmiş bir yıl olarak geçmesine sebep olacaktır* 

Tüm bu gerekçelerle, «biz Anavatan Partisi, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri olarak, 
ğımızı ve kırmızı (Red) oyu verdiğimizi arz ve beyan ederiz. 

Selçuk Maruflu Adnan Kahveci 
İstanbul İstanbul 

Rüştü Kâzım Yücelen Işın Çelebi 
İçel İzmir 

Güneş Taner M. Doğan Ölm 
İstanbul Malaty 
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MUHALEFET ŞERHİ 

1993 Bütçesi i'992 bütçesinin bir benzeridir. 1992 bütçesi içm ifade ettiğimiz «Ülkede İ 
varmış ve daha da büyümekte iken, istihdam imkânları azaltılmış, yalnız cari giderlerle tran 
hesaplamalara göre 50 - 55 trilyonu geçecek bir açık da vermek durumundadır. 

Bozuk vergi sistemi ve felsefesi ile de durum daha kötüleşmek tedir. Hükümet bu sistem 
le bu kötüleşmeye hız kazandırmaktadır. 

Ülkenin kaynaklarının iyi değerlendirilemediği, mevcudun da ülke insanının problemler 
gerçektir. 

İthalat rejiminde israf ve lüks hâkim durumdadır. 

iBütçe açığı yine, zaten büyük sıkıntılar içerisinde olan fakir fukaraya yüklenecek sonu 
suzluğa götürülecektir.» ibarelerinde değiştirecek bir husus bulamıyoruz. Sadece rakamlar % 
artırılmıştır. Bütçe açığı bunu da aşarak gerçekleşecektir. 

•1993 bütçesinin bü haliyle ülkeye dar gelen olumsuz gelişmelere sebep olacak bir bütçe o 
şerhimizdir. 19.11.1992 

Prof. Dr. Mustafa Ünaldı Zeki Ergezen 
IKİonya 'Bitlis 



1993 YELİ KONSOLİDE BÜTÇESİ İLE İLGİLİ KARŞIT OY ı(!MUHAL 

Koalisyon protokolünde yer alan demokratikleşme - sivilleşme terörle mücadele- ve 
daki politikaları içtenlikle benimsemekle beraber, son bir yıldır ekonimide ve sosyal konula 
mans ile 1993 yılı konsolide bütçesi ile ortaya konmuş bulunan vizyon darlığı, kısır he 
ülkemizin sorunlarının' altından kaSkamayacağını ortaya koymuştur. . 

1992 yılında terörle mücadelede atılan bazı olumlu adımlara rağmen, rekor düzeyde 
geler arasında giderek artan eşitsizlikler, % 70 lerde kronikleşen enflasyon altında ezilen sab 
işletme sürecinde verimsizlik, eğitimde, sağlıkta, ve diğer kamusal hizmetlerde dar gelirlile 
iflas noktasına gelen sosyal güvenlik kurumları, onurlu bu yaşam arayışları sonuçsuz kal 
lan yüzbinlerce gencimiz, ve diğer sorunlar. Tüm bunlar günümüz Türkiyesinin giderek bo 
ları olarak gündemde durmaya devam etmektedir-

Koalisyon Hükümeti 1992 yılı uygulamaları ve ortaya koyduğu tercihleri ile bu sorunlar 
1'993 bütçesinde bu sorunlara merhem olmayacağı, çözümlerine önemli katkılar sağlaya 
Zira 1993 bütçesi bir hizmet ve yatırım değil borç ve faiz bütçesidir. Bu bütçe ile eko 

geçiş için sağlıklı bir köprü işlevi dahi gördürülemez. 1993 bütçesi nin özellikleri ve öngör 
olan 1992 uygulamalarının uzantısı görünümündedir. 

1992 yılının rekor düzeydeki bütçe açığı, kamu kesimi açığı, enflasyonu, faizi, TL.'nı 
lında da yaşayacağımız anlaşılmaktadır. 1992'de KİT'lere sahip çıkmayan, koalisyon protok 
yapılandırma politikalarını gözardı eden hükümetin bu politikasını 1993'de de sürdüreceği 

1992'de % 12,6'ya ulaşan 1993'de de öngörülmekte olan % 9'u aşacağı kesin gözüken 
mek, GSMH'nın % 20'sine aşarak rekor düzeylere ulaşacağı anlaşılan 1993 yılı konsolide 
naklara yönelme yerine iç borçlanmaya gidilerek enflasyonun körüklenmesine devam ed 
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tıracak, yeni millî gelir serisine göre % 16 düzeyinde olan vergi yükünü eşitlik, gerçekçili 
ülkelere yakın düzeylere çıkaracak, adil, ciddî bir vergi reformunun 1993 yılında da düşünülm 

Bu görünen yapısı ve öngördüğü politikalar ile 1993 yılı konsolide bütçesi, daha evve 
de katkıda bulunduğum koalisyon protokolünün özüyle, temel ilkeleriyle çelişki içindedir, o 

Bu bütçe ile ülkede istikrara geçiş sağlanamaz, eşitlikçi refah toplumunun, yüksek ücret 
leri canlı tutulamaz. 

Bu anlayışın sürdürülmesi halinde, teröre karşı hangi ölçüde başarı sağlanırsa sağlansın 
lanamaz, demokrasi derinleştirilemez. 

Bu gerekçelerle 1993 yılı bütçesine red oyu kullanıyor 

• 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Elektrik enerjisinin Ege bölgesinde dağılımı ve özellikle tarımda kullanılan elektriğin s 
mesi, adaletli dağıtım yapılmaması, Ermenistan'a elektrik satılmak sureti Türki Cumhuriye 
Maden Dairesinin Anayasa ve buna paralel kanunları nazara almaksızın metal madenlerine 
lan düzenleyen bütçesini Kanuna uygun bulmadığımdan Bakanlık Bütçesine muhalifim. 
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MUHALEFET ŞERHİ, 

1. Bütçeler gelir ve giderleri ülke gerçeklerine uygun yapılmadığı, 
2. Yapılan bu bütçelerin yerinde, isabetli olarak kullanılmadığı, 

v 3. Sene sonunda elde kalan paraların lüzumsuz, isabetsiz harcandığı, bu harcamaların e 
4. Bütçede denklik hedefinden vazgeçilmiştir. 
5J İktisat ve ekonominin ve ülke gerçeklerine uygun bütçelerin hazırlanmadığı, 
6. Yatırımların dengeli ve ülke ihtiyaçlarının öncelik sırası takip edilmediğinden, 
7. Enflasyonu azdıran Kamu İktisadî Teşebbüslerinin zararlarının doğru dürüst tespit 

gün kötüye gitmektedir. 

Bu esaslara uyulmadığından dolayı bu yapılmış olan bütçelere muhalefet ediyorum. 



TABLO (I) 

EKONOMİK AYIRIMA GÖRE 1993 YILI GENEL, KATMA 
VE KONSOLİDE BÜTÇE ÖDENEKLERİ 

GENEL BÜTÇE 
Cari Hizmet Ödeneği 

Personel 
Diğer cari 

Yatıran ödeneği 
Transfer ödeneği '(1) 
KATMA BÜTÇE 
Cari Hizmet Ödeneği 

Personel 
Diğer cari 

Yatırım ödeneği 
Transfer Ödeneği 

Hazine yardımı (—) 
TOPLAM 

1993 Yılı K 

395.710.0 
152.139.3. 
119.683.0 
32.456.3 
16.426.2 

227.144.5 
59.386.2 
24.860.7 
22.317.0 
•2.543.7 

30.573.8 
3.951.7 

455.096,2 
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Konsolide Bütçe 
Cari hizmet ödeneği 

Personel 
Diğer cari 

Yatırım ödeneği 
Transfer ödeneği 

(1) Hazine yardımı dahil 

1993 
öne 
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TABLO (II) 

GENEL BÜTÇELİ KURULUŞLARIN ÖDENEKLERİNDE KOM 
YAPILAN EKLEME VE KESİNTİLER 

Hükümetin Kom 
Kuruluşun Adı Teklifi Eklenen 

Türkiiye Büyük Millet Meclisî 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Danıştay 
Yargıtay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 

T.637.759. 
67.285 

358.759 
20.115 

10.385.568 
246.000 

115.314.186 
85.115 . 

122.400 
245.735 

3,711,000 
i.217.520 

409:000 
4.858.948 , 

41.398.400 
• 3 312221 

— 
• — 

— 
— 
— 
— 
— 
! 

2.50 
— 
— 

.— 
. — 

10.00 
— 
— 
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TABLO (III) 

GENEL BÜTÇEYE DAHİL DAİRELERİN CARİ, YATIRIM VE TRANSFERLER 
ÖDENEKLERİNDE YAPILAN EKLEME VE KESİNTİ 

', . . . Cari Yatırım 
Hükümetin —: — 

Kuruluşun Adı Teklifi Eklenen Düşülen Eklenen Dü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1.637.759 — 
Cumhurbaşkanlığı 67.285 
Sayıştay . 358.759 — 
Anayasa Mahkemesi 20.115 — 
Başbakanlık 10.385.568 — 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 246.000 — 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 115.314.186 — 
Danıştay 85.115 — 
Yargıtay 122.400 2.500 
Devlet İstatistik Enstitüsü 245.735 — 
Diyanet İşleri Başkanlığı 3.711.000 — 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1.217.520 — 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 409.000 
Adalet Bakanlığı ' 4.858.948 , — 
Millî Savunma Bakanlığı 41.398.400 — 
İçişleri Bakanlığı 3.772.227 — 
Emniyet Genel Müdürlüğü 11.534.939 — 

ıo.ooo 



Hükümetin 
Kuruluşun Adı Teklifi 

jandarma Genel Komutanlığı 7.947.300 
Sahil Güvenlik Komutanlığı ' 268.950 
Dışişleri Bakanlığı 2.713.500 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 94.475.829 
Millî Eğitim Bakanlığı 57.506.445 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 4.861.056 
Sağlık Bakanlığı 18.073.981 
Ulaştırma Bakanlığı 1.641.816 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı .4.813.646 
Orman Bakanlığı 870.555 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 465.000 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 949.226 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 2.000.363 
Kültür Bakanlığı 2.544.299 
Turizm Bakanlığı ' 776.602 
Çevre Bakanlığı 416.476 

TOPLAM 395.710.000 
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Cari Yatırım 

Eklenen Düşülen Eklenen Düş 

— — — . 

500.000 500.000 — 

— — 100.000 

— — — . • ' 

— — . 7.000 

502.500 . 500.000 117.000 
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— TABLO IV 

TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA MALİYE VE GÜMRÜK BAKA 
ÖDENEK» TEKLİFİNE KONULAN ÖDENEĞİN KURULUŞLAR İT 

Kuruluşun Adi İşın Adı 

Diyanet işleri Başkanlığı 

Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü 

Adalet Bakanlığı 

Hizmet binası inşaatı için (T. Devlet Vakfına öden 
Hizmet içi eğitim, yurt içi ve yurt dışı geçici g 

Çeşitli hizmet giderleri 

Adliye binaları yapımı ve foüyük onarımı 
Kocaeli ve Gebzeye Adliye binaları yapımı 
Adliye binası inşaası için arsa kamulaştırması 
iEdremit Adliye b'inası yapımı 
Adlî Sicil bilgisayar donanımı 
Muhtelif adliyelere makine, teçhizat alımları i 
alımları 
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• 
Kuruluşun Adı îşTın Adı 

ı ı : j 

Cezaevlerine taşıt ahmları 
Cezaevleri yapımı, onarımları 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının bina tefrişi 
bilgisayar ünitesinin vergileri 

Dışişleri! Bakanlığı. 

İslam İJlkeleri Deniz Araştırmaları Ağı İzmir Merke 
Türk Demokrasi Vakfına ödenmek üzere 

Sağlık Bakanlığı / " 

Doğu ve Güneydoğu'da sağlık hizmetlerinin kalite v 
artırılması için 
Gebze Devlet Hastanesi _ 
Ortaköy Devlet Hastanesi 
Ağaçören Merkez Sağlık İstasyonu 
Muratlı Devlet Hastanesi 
Ankara Acil Yardım Trafik Hastanesi 
Konya Bölge Hastanesi 
Konya Çumra - İçeriçumra Devlet Hastanesi 
Ordu - Ünye Sağlık Eğitimi Lisesi 
Ordu - Fatsa Sağlık Eğitim Lisesi 
Bursa - Orhangazi Sağlık Ocağı 
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Kuruluşun Adı ilsin Adı 

Sağlık Bakanlığı Samsun Onkoloji Hastanesi 
Giresun Devlet Hastanesi 
Adana Tufanbeyli Devlet Hastanesi 
Ankara Numune Hastanesi böbrek taşı kmna m 
Samsun Devlet Hastanesi ek bina inşaatı 
Ordu Devlet Hastanesi ek bina inşaatı 
Zonguldak Devlet Hastanesi inşaatı 
Bursa-Karacabey Devlet Hastanesi ek bina inşaat 
Çanakkale - Yenice ilçesi Devlet Hastanesi inşaatı 
Türkiye Aile Planlaması Derneği 
İzmir - Menderes - Sancaklı Sağlık Ocağı yapımı 
Uşak İli köylerine sağlıkevi yapımı 
Sivaslı Sağlık Merkezi ek bina inşaatı 
Konya -. Ilgın Devlet Hastanesi inşaatı 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Uşak İline Fen Lisesi, Meslek Lisesi, İlkokul ve 
Konya - Çumra Anadolu Lisesi yapımı 
Çarşamba Ticaret Lisesi yapımı 
Samsun - Kavak çok amaçlı lise yapımı 
Öğretmen Okulları Gn. Md. makine, teçhizat ve 



— 33 — r 

Kuruluşun Adı îşin Adı 

Ceyhan Anadolu Lisesi, Çıraklık Eğitim Merkez 
Lisesi, Mercimek Kasabası Lisesi yapımı 
Özürlülerin eğitimi 
Kastamonu - Tosya Anadolu Lisesi yapımı 
Trabzon - Yomra - özdü çok programlı lise binası y 
Çanakkale - Biga Anadolu Lisesi inşaatı 
Samsun Çarşamba Anadolu Lisesi, Ayvacık Lises 
düstri Kız Meslek Lisesi inşaatı 
Erkek Teknik Öğretim Gn. Md.'ne bağlı liselerin 
alımı 
Yükseköğretimde Bakanlık hesabına okuyan öğren 
ve tedavi giderleri 
İsparta - Atabey yurt yapımı 
Balıkesir İmam Hatip Lisesi ek inşaatı 
Balikesir - Burhaniye Endüstri Meslek Lisesi yaptin 
Tekirdağ - Saray Kız Meslek Lisesi yapımı 
Tekirdağ - Saray Halk Eğt. Mer. İnşaatı 
Tekirdağ - Saray Büyük Yoncalı Lisesi inşaatı 
Tekirdağ - Çerkezköye Lise açılması 
Tekirdağ - Muratlı Lise inşaatı 
Kırşehir - Çiçekdağı Kız Meslek Lisesi ve lojman 
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Kuruluşun Adı 

Ulaştırma Bakanlığı 

İşin Adı 

Tarım ve Köyişlerii Bakanlığı 

İslam Ülkeleri Ulaştırma iBakanları Toplantısı, tem 
Konya - Ankara demiryolu projesi 
Spor salonu inşaatının ikmali için 
Kastamonu - Çatalzeytin-Ginolu balıkçı barınağı i 
Çanakkale - Lapseki Balıkçı Barınağı inşaatı 
Bursa - Karacabey Bayramdere Köyü Yeniköy 
rınağı inşaatı ' 
Körfez Havaalanı inşaatı elektrik hatlarının deplase 
Çanakkale Limanı inşaatı 
Bursa - Karacabey - Kurşunlu Köyü balıkçı bar 
İnebolu Limanının kapasite artırımı 
Körfez Havaalam inşaatı ile Burhaniye yat liman 
nağı inşaatı . 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Türkiye Ziraat Odaları Birliğine 

Adana Organize Sanayi Bölgesi inşaatı 
Samsun - Kavak Organize Sanayi Bölgesi inşaatı 
Samsun Organize Sanayi Sitesi inşaatı 
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Kuruluşun Adı İşin Adı 

Çalışma ve Sosyal Güvenliılk Bakanlığı 

Kültür Bakanlığı 
Bakanlık hizmet binası inşaatı 

(Kayseri Kapalıçarşısınm altyapı inşaatı 
Samsun'daki eski Askerî Hastanenin restorasyonu 
Pamukkale'nin korunması amacıyla kamulaştırma 
Kazı \ e avukatlık giderleri 
Bursa Kültür Merkezi inşaatı . 
Kocaeli - Gebze kültür kompleksi inşaatı 
Kastamonu - Tosya Kültür Merkezi inşaatı 
Çanakkale İli. kütüphane ve tiyatro binası alımı 
Çorlu Kültür Merkezi yapımı 

Turizm Bakanlığı 

Orman Bakanlığı 

Konya - Alemdar - Erler turistik yolu asfalt kaplama 
Turizm reklam ve tanıtım hizmetleri 

Ağaçlandırma - erozyon yatırımları 
'Millî park yatırımları 
Orman Fidanlığı Döner Sermaye İşletmesi kurulması 
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Kuruluşun Adı 

içişleri Bakanlığı 

İşan Adı 

Sahil Güvenlik Komutanlığı 

Demirbaş alımları 
Türk Cumhuriyetlerinden gelenlerin maaş, barı 
derleri 

Emnüyet Genel Müdürlüğü 

Gizli hizmet giderleri 
Akaryakıt gideri 
Yedek parça alımı 

Gözaltına alınanların yeme, içme, ihtiyaçları il 
Polis Akademisi, Polis Kolejleri ve Polis okullar 
'beslenme giderleri 
Yakacak giderleri 
Makine ve teçhizatın bakım, onarımı 
Taşıt alımı 
Akaryakıt giderleri -
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Kuruluşun Adı işin Adı 

Maliye ve Gümrük Ba'kanlığı 

•Balıkesir - Gömeç Hükümet Konağı yapımı 
Tekirdağ - Saray ve Marmara Ereğlisİ Hükümet 
Hatay - Erzin ve Belen ilçeleri Hükümet konakl 
Bursa Merkez ve Nilüfer ilçeleri Hükümet konak 
Körfez İlçesi Hükümet konağı 
Özel okullara yardım 
İzzet Baysal Üniversitesi 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne süper bilgis 
(Bu projenin gelecek yıllara sari olarak yıllık y 
dahil edilmesi ve 1993 Mali Yılı dilimi için 25 
görülmesi) ile yeni kurulan üniversitelere aktarılm 

. Niğde Üniversitesi 
Millî Prodüktivite Merkezi 
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü etüt - proje 
alımı .«cin 
Aksaray Sağlık Meslek Yüksekokulu inşaatı 
İlJKSAN'a aktarılmak üzere 
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Kuruluşun Adı 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

İşin Adı 

—• İl niüdürlüklerinin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanm 
— Olimpiyat oyunları harcamaları 
—• SBahkesir Kurtdereli yağlı güreşleri 
— Çerkezköy ve Saray ilçelerinde kapalı spor sa 
— Adana, Yübeyir Köyü spor kompleksi ve Çevl 

tesisi inşası 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğü 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Çerkezköy'de çocuk yuvası inşası 

— (Muhtelif vakıf eserlerinin restorasyonu 
-— Çeşitli cami, kervansaray, külliye ve medresel 

lunan yapıların kamulaştırılması 
— Vakıf Gureba Hastanesinin çeşitli ihtiyaçları 
— İzmir'de bulunan muhtelif cami, medrese ve 

rasyonu 
— Gebze - Çoban Mustafa Paşa Camii bahçe k 
— .Adana Merkez Camii onarımı 



Kuruluşun Adı 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

İşin Adı 

Samsun İli, Ayvancık Eynel köyleri arası köp 
Uşak İli, Sivaslı - Ulubey - Banaz - Karaha 
yolu yapımı 
Antalya İli, Sinanlı'Köyü - Samandağ Köyü ar 
Hatay İlinin çeşitli yörelerinin yol bakımı ve 
suyu projeleri 
Boıu İlinin çeşitli yörelerinin içme suyu projeler 
Bolu İlinin çeşitli yörelerinin yol bakımı ve on 
Tuuceli İlinin çeşitli yörelerinin içme suyu v 
onarımı projeleri 
Yığılca İlçesi ile Yedigöller bölgesi yol iyileşt 
Uşak İlinin çeşitli yörelerinin içme suyu projeler 
Aksaray İlinin çeşitli yörelerinin içme suyu v 
onarımı projeleri 
Adana İlinin çeşitli yörelerinin içme suyu pr 
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Kuruluşun Adı 

Karayolları Genel Müdürlüğü 

İşin Adı 

Adana İli Kozan - Feke -Saimbeyli, Tufanbeyli 
Adana İli Kozan - Feke - Saimbeyli - Tufanb 
Düzce şehir geçişi kamulaştırma (Düzce Beled 
kamulaştırma dahil) 
Adapazarı - Akçakoca yolu 
Tunceli - Pülümür yolu 
Trabzon - Tanjant yolu 
Çan - Yenice yolu 
Biga - Çan yolu 
Adana - Karaisalı yolu 
Tarsus - Gaziantep otoyolunun Adana şehir g 
Ankara - Polatlı - Sivrihisar duble yolu 
Bismil - Tepe yolu 
Nevşehir - Ankara yolu kısaltma etüt projesi v 
Bandırma - Erdek yolu . 
Erciş - Muradiye - Çaldıran yolu 
Konya - Emirgazi yolu 
Konya - Karaman, Belören - Hadim yolu 
Konya - Akören yolu 
Konya - Ereğli ayrımı - Karkın 
Söğüt - Eskişehir - Pazaryeri yolu 
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Kuruluşun Adı İşın Adı 

Karayolları Genel Müdürlüğü Çorlu çevreyolu 
Şavşat - Meydancık - Şartul yolu 
Nallıhan - Göynük yolu 
Tekirdağ - Şarköy yolu etüt projesi 
Çerkezköy - Saray yolu 
Çorlu - Çerkezköy yolu 
Düzce - Akçakoca yolu etüt projesi 
Gebze şehir geçişi 
Gebze - Şile yolu 
Araklı - Dağbaşı - Uğrak yolu 
Hakkâri - Çukurca yolu 
Şebinkarahisar - Aluca - Şiran 
Midyat - Cizre yolu . 
Hasdal Kavşağı - Kemerburgaz - Yassıören y 
Kamulaştırma borçlarının ödenmesi 
Karayolları bakım - onarımı 
Bitüm fiyatlarında meydana gelen artışlar 
Antalya - Alanya, Gündoğmuş - Güzelbağ, A 
yolları 
Samsun - Bafra yolu 
Samsun 19 Mayıs Şehir içi geçişi 
Hatay İli, Ersin - Dörtyol - Payas - İskenderu 
Araklı ayrımı - Küçükdere yolu 
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Kurulusun AaY İşin Attı 

Karayolları Genel Müdürlüğü — İzaııir ile ilçeleri turistik kavşak düzenlemesi 
—• İzmir il yollarının iyileştirilmesi -
— Samsun şehir içi geçişi 
—• Balıkesir çevre yolu, Edremit -Kalkun, Dursu 

yolları İkiztepeler Baraj varyantı 
— Kastamonu - Çatalzeytin şehir içi geçişi 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

— Ç a n a k k a l e T a ş o l u k Baraj ı " ' . - • ' . 
— Aşağı CeyhanAslantaş II nci Merhale Projesi 
— Aşağı Ceyhan Aslantaş III üncü Merhale 

• — Burdur - Gölhisar Acıpayam II nci Merhale 
— Burdur Acıpayam Çavdır Barajı 
— Konya Çumra III üncü Merhale Dineksaray Pom 
— İsparta Sorgun Barajı - Gelendost II nci Merhal 

Senirkent II nci Merhale 
— Gelibolu - Gökbüet Çokal Barajı 
— Biga Bakacak Barajı , , 
— Doğu İğdır Sulaması 
— Bakırçay - Kınık Projesi ile Caltıkoru ve Yortanl 
— Belkış - Nizip Pompaj Sulaması 
—•' Kastamonu Gökırmak - Karadere Barajı 



Kuruluşun Adı 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
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İşin Adı 

Baklan Ovası Sulaması 
Seydişehir - Karaören Pompaj Sulaması 
Suğla Pompaj Sulaması 
Gönen Barajı ve Sulaması 
Beyşehir Kırelli Pompaj Sulaması 
Konya Ereğli Adabağ Sulaması 
Menzelit II nci Merhale Klâvuzlu Barajı 
Manyas II nci Merhale Manyas Barajı 
Tunceli Uzunçayır Barajı 
İznik Ömerli - Elbeyli - Yeniköy Sulama Projesi 
Aşağı Susurluk Manyas I. merhale projesi 
Aydın Karacasu Barajı 
Samsun Vezirköprü Barajı ve Sulaması 
Bahkesir İçmesuyu Pı ojesi - Altmova Barajı 
Hakkâri - Yüksekova Projesi 
Bafra Ovası Sulaması 
Çarşamba Ovası Drenaj Projesi 
İzmir Kavaklıdere - Beydağ - Seferihisar Barajla 
Çumra Projesi B5A Kanalı İşi 
Sinop Boyabat Barajı 
Mamasın Barajı Sağ Sahil - Eşmekaya Projesi 
Mamasın Barajı Sağ Sahil - Tuzgölü Projesi 
Saray İlçesi Büyük Yancah Barajı 
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Kuruluşun Adı İşin Adı 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü — Ergene Irmağı ve Çorlu Deresi Islahı 
• '•' — Saray Ayvacık Göleti 

— Çarşamba Ovası Sol Sahil Drenaj-Islahı 
— Bilecik Kızıldamlar Barajı 
—- Sivas İmranlı Barajı 
— Konya Tçmesuyu Projesi 
— Erzurum Çat Baraj Projesi 
— Tuzgölü Havzası Projesi 

Ankara Üniversitesi 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

İlgaz dağı millî park sahası içindeki Yıldızlı otelin 
Kastamonu Meslek Yüksekokulu inşaası 
Cebeci kampusu ışı tesisatının doğal gaza dö 
Tıp Fakültesi, ameliyathane donanımı 

Rektörlük Falkülte Yüksekokul Enstitüsü Büyük o 
Telefon santralı projesi 
Merkez teshin altyapı işleri 
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Kuruluşun Adı 

Gazi Üniversitesi 

İşin Adı 

Makina teçhizat alımı 
(5 milyar, Göz Ana Bilim Dalı için EXCİME 
alımı) ' 
Uygulama Araştırma Hastanesi • 
Ek derslik inşaatı 
Kastamonu projesi 
Rektörlük Merkez Bina restoresi 

Istsaribul Üniversitesi 

istanbul Teknik Üııiversitesii 

Rektörlük ve Fak. Yüksekokulu, Enstitü inşaatları 
Tıp Fakültesi inşaatı 
İletişim Fakültesi inşaatı 

Labarptuvar yenilenmesi 
Rektörlük Binası yapımı 
Taşkışla Binasının onarımı 
Gümüşsüyü Binasının onarımı 
Deniz Güvenliği Eğt. Merk. Pro. 
Gölet Projesi 
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Kuruluşun Adi 

Boğaziçii Üniver^ftesî 

İşin Adı 

Marmara Üniversitesi 

Üniversite binalarının onarımı 
Kilyon Santepe Kampusu Yabancı Diller Yük 
Türkiye - Balkan Ülkeleri Ortak Fizik Araştırm 

Tip Fak. Alet- Edayat alımı (Gastroenteroloji v 
ler Enstitüsü) 
Oligonükletotid Sentez Saflaştırma ve Analiz 
İktisadî ve İdarî Bil. Fak. onarımı 
Kamulaştırma (Atatürk İlkeleri ve İnkilab, Ta 
mara Adasında Kurulacak Doğa Bitkileri ve 
tırma Merkezi) * 
Cihaz Alımı (Üroloji Ana Bilim Dalı) 
Üniver. Araştırma Uygulama Hastanesi inşaatı 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

Eski Mülkiye Mek. Binası Restorasyonu 
Rektörlük Enst. Fak. ve Yüksekokul Büyük Ona 
Öğrenci Yemekhanesi ve Kafeterya inşaatı 
Üniversite giriş köprüsü inşaatı 
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Kuruluşun Adı 

Mimar Sinan Üniversitesi 

İşin Adı 

Ege Üniversitesi 

Kamulaştırma (Güzel Sanatlar Fak. Türk El S 
Sinema-TV. Uygulama ve Araştırma Merkez B 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

İhtisas Hastanesi İnşaatı 
Rektörlük Enstitü Fak. Yüksekokullar Büyük 

Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığı 

Tıp Fakültesi Dersanelerinin eğitime açılması 
Araştırrna-Uygulama Hastanesi 3 ve 4 üncü etap 
Bucada inşaatı süren Mühendislik Fakültesi b 
varları inşaatı 

Yeni kurulan üniversiteler ile. Yüksek Teknol 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33 ünc 
yetiştirilecek öğretim üyeleri giderleri 
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Kuruluşun Adı 

Traikya Üniversitesi! 

îşin Adı 

Kırklareli Meslek Yüksekokulu inşaatı 
Çorlu Mühendislik: Fak. inşaatı 
Tekirdağ Ziraat Fak. Kampusu 
Fen - Edebiyat Fak. inşatı 
İktisadî ve İdarî Bilimler Fak. inşaatı 
Rektörlük Merkez Birimleri inşaatı 
Devlet Konservatuvar inşaatı 

Uludağ Üniversitesi!! 

Üniversite Tıp Fak. inşaatı 
Görükle Kampusu altyapı projesi 
Bursa Meslek Yüksekokul inşaat projesi , 
Makine teçhizat alımları 
Mühendislik ve Mimarlık Fak. inşaatı 
Veteriner. Fen - Edebiyat Fak. inşaatı 
Akademik Merkez ve Rektörlük Binası inşaatı 
Rektörlük Enstitü, Fak. ve Yüksekokulları büyük 
Balıkesir Meslek Yüksekokulu 
Balıkesir Kampus altyapı projesi 
Balıkesir Müh. Fak. projesi 
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Kın-uluşun Adı İşin Adı 

Balıkesir Turizm İşletmecilik ve Otelcilik Yüksekok 
Bandırma İkt. ve İd. Bil. Fak. projesi 

Anadolu Üniversitesi 

Kamulaştırma borçları 
Sivil Havacılık Yüksekokulunun plotaj ve diğer eğ 
rimlerinin yurt dışından gelecek makine ve teçhiz 
masrafları - • „ 
Mühendislik Mimarlık Fak. inşaatı 

Selçuk Üniversjitesi ~ 

Kampus kafeteryası inşaatı 
Ziraat Fakültesi inşaatı 
Veteriner Fakültesi inşaatı 
Fen - Edebiyat Fak. Laboratuvar inşaatı 
Diş Hekimliği Fakültesi Poliklinik inşaatı 
Tıp Fak. Eğitim ve Uygulama Hastanesi inşaatı 
Makine teçhizat donanımı 
Gülnar Meslek Yüksekokulu inşaatı 
Beyşehir Meslek Yüksekokulu inşaatı 
Çumra Meslek Yüksekokulu inşaatı 
Ilgın Meslek Yüksekokulu inşaatı . 



Kuruluşun Adı İşin Adı 

Akdeniz Üniversiteâ 

Tıp Fak. Hastanesi dış borç ödemesi 
Antalya Kampusu altyapı inşaatı 
Antalya Kampusu altyapı inşatı 
Dünya Bankası Proje kapsamındaki inşaatlar 
İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi inşaatı 

Erdiiyes Üniversitesi 

Cumhuriyet Üniversitesi 

Rektörlük Binası inşaatı 
Kampus altyapı inşaatı 
Rektörlük, Enstitü, Fakülte Yüksekokul Makine 

İktisadî ve İdarî Bilimler Fak. makine ve teçhiza 
Rektörlük matbaası 
Üniversite Araştırma ve Uygulama Hast. Makine 
Kampus arıtma tesisi 
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Kuruluşun Adı İşin Adı 

Çukurova Üniversitesi 

İskenderun Meslek Yüksekokulu inşaatı 
Antakya Meslek Yüksekokulu inşaatı 
Kozan Meslek Yüksekokulu inşaatı 
Rektörlük Fak. Yüksekokul Makine Teçhizat - D 
(Otomatik santral kapasite artırımı, yeni hizmete 
donanımı) 
Rek. Fak. Yüksekokul büyük onarımı 
Kampus altyapıları 
İktisadî ve İdarî Bilimler Fak. inşaatı 
İskenderun Meslek Yüksekokulu 
Kapalı Spor Salonu inşaatı 

Ondofcuz Mayıs Üniversitesi 

Rek. Enstitü Fak. Yüksekokulları büyük onarımı 
Samsun Eğitim Fakültesi inşaatı 
Yeni açılan birimlerin Makine Teçhizat ve do 
Gölet inşaatı için kamulaştırma 
Sağlık Meslek Yüksekokulu kamulaştırması 
Taşıt alımı 
Üniversite Araştırma Uygulama Hast. Mak. te 
Kapalı Yüzme Havuzu ikmal 
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Kuruluşıın Adı İşin Adı 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Yeni su kuyusu yapımı -
Maden Mühendisliği Bölüm inşaatı 

* • ' ' • " . Beşik Düzü Meslek Yüksekokulu 
Sürmene Deniz Bilimleri, Rize, Ordu ve G 

' Yüksekokulu inşaatı 
Akredtifleri açılan hastaneye ait tıbbî cihazlar 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
Trabzon Meslek Yüksekokulu 

inönü Üniversitesi - • 

Üniversite Araştırma Uygulama Hastanesi 

Fırat Üniversiteli 

Mediko Sosyal binasındaki kafeterya. 
- 600 yataklı, Araştırma- Uygulama Hastanesi 

Kampus içi yollar 
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Kuruluşun Adı 

Dicle Üniversitesi 

îşin Adı 

Lojman 
Kampus altyapısı 
Rektörlük Binası inşaatı 
Merkez Atölye inşaatı 
Spor tesisleri inşaatı 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Eğitim Yüksekokulu ısıtma ve tesisat galerisi yap 
Kapalı Spor Salonu inşaatı 
Van Meslek Yüksekokulu inşaatı 
Ahlat Meslek Yüksekokulu inşaatı 
Bitlis Meslek Yüksekokulu inşaatı 
Ziraat Fakültesi inşaatı 
Eğitim Fk. ve Hakkâri Meslek Yüksekokulu inşa 
Lojman 
Tatvan Meslek Yüksekokulu 
Ziraat ve Veteriner Fak. Uygulama ve Araştırm 
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Kuruluşun Adı 

Atatürk TMversitesi 

İşin Adı 

Gaziantep Üniversitesi 

Fen-Edebiyat Fak. inşaatı 
Lojman 
Altyapı inşaatı 

Kilis Meslek Yüksekokulu 
Üniversite Kafeterya binası 
Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi 

GENEL T 



(Genel Bütçeye Giren Dairelerin Harcamaları) 





D A İ R E L E R Personel Diğer cari 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1.214.43 8 212.184 
Cumhurbaşkanlığı 35:290 22.290 
Sayıştay 147.313 . 49.546 

"Anayasa Mahkemesi 13.000 6.515 
.Başbakanlık 300.000 340.000 
Devlet Planlama Teşkilatı -75.000 -' 29.000 
Hazine ve Dış Tic. Müs. 330.000 80.000 
Danıştay 70.000 7.350 
Yargıtay 100.000 18.500 
Devlet İstatistik Enstitüsü 110.000 105.000 
Diyanet İşleri Başkanlığı 3.500.000 51.000 
Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü 1.000.000 . 58.320 
Devlet Meteoroloji İşleri Ge
nel Müdürlüğü 250.000 37.500 
Adalet Bakanlığı 3.500.000 " 768.600 
Millî Savunma Bakanlığı 20.000.000 20.500.000 
İçişleri Bakanlığı 2.200.000 280.000 
Emniyet Genel Müdürlüğü 9.000.000 1.070.000 
Jandarma Genel Komutanlığı 3.000.000 3.961.800 

- A / 3 / — 

A — CETVELİ 

Cari Dış proje 
' toplamı kredisi 

1.426.622 
57.580 

196.859 
19.515 

640.000 
104.000 
410.000 

77.350 
118.500 

. 215.000 
3.551.000 

Yatırım 

175.600 
7.530 

119.200 
— 

926.162 
82.000 
20.000 
5.800 
2.500 

22.500 
. 47.000 

Ya 
top 

1 

1 

9 

1.058.320 124.000 1 

287.500 < 
4.268.600 

40.500.000 
2.480.000 

10.070.000: 
6.961.800 

84.000 
260.000 

14.400 . 
294.400 

1.051.000 
875.000 

2 

2 
1.0 

8 



D A İ R E L E R 

Sahil Güvenlik Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık ve îskân Bakanlığı 
Sağlık Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
Orman Bakanlığı 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı 
Kültür Bakanlığı 
Turizm Bakanlığı 
Çevre Bakanlığı 

Genel Bütçe Toplamı 

Personel 

90.000 
1.İ00.000 
3.537.959 

49.000.000 
1.500.000 

14.000.000 
200.000 

3.800.000. 
190.000 

200.000 
190.000 

30.000 
800.000 
170.000 
30.000 

119.683.000 

Diğer cari 

83.600 
500.000 
779.815 

•1.500.000 
26.000 

1.350.000 
21.625 

150.500 
45.000 

40.000 
19.650 

12.200 
164.760 
120.000 
48.000 

32.458.755 

Cari 
toplamı 

173.600 
1.600.000 
4.317.774 

50.500.000 
1.526.000 

15.350.000 
221.625 

3.950.500 
235.000 

• 240.000 
209.650 

42.200 
964.760 
290.000 

78.000 

152.141.755 

Dış proje 
kredisi 

• 35.945 
230.998 
121.800 
190.600 

42.229 
125.400 
60.000 

—. 
20.400 

9.450 
: — 

21.885 
— 

858.707 

Y 
Yatırım to 

92.000 
25.000 

311.055 
3.696.432 

604.300 ; 
1.233.380 
. 987.771 

693.000 
508.000 

3. 

1. 
1. 

50.000 
522.600 

1.625.550 1. 
733.500 
420.115 
70.750 

15.684.545 16. 
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1993 YILI BÜTÇESİNE DAHİL EDİLEN FONLAR İLE ÖDENEKLERİ 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

30 
31 
32 

F o n u n A d ı 

(Milyon TL.) 
Ödenek 
miiktarı 

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonu 
Afetler Fonu 
Akaryakıt Fiyat istikrar Fonu 
Ağaçlandırma Fonu 
Belediyeler Fonu 
Camilerini Yaptıracak Köylere Yapılacak Malz. ve Yardım Fonu 
Çevre Kirliliğini önleme Fonu 
Çiftçi ve Kooperatifriliği Tanıtma ve Eğitim ve ödüllendirme Fonu 
Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu 
Deprem Fonu , 
Destekleme Fiyat İstikrar Fonu 
Elektrik Enerjisi Fonu 
Federasyonlar Fonu 
Gelir İdaresi Geliştirme Fonu ' 
Geliştirme ve Destekleme Fonu 
ihracatı Geliştirme • Fonu 
11 özel .İdareleri Fonu 
Kamu Ortaklığı Fonu 
Katma Değer Vergisi Fonu - • 
Kooperatifleri Tanıtıma ve Eğitim Fonu 
Özel Hukuka Tabiî Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mülkiyetinde Bulunan 
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıkların Onarımına Katkı Fonu 
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Fonu 
Köylerde El Sanatlarını Geliştirme Fonu 
Küçük Sanat Kooperatiflerinin Geliştirilmesi Fonu 
Küçük Sanayinin Geliştirilmesi Fonu 
Millî Parklar Fonu 
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Fonu 
Ölçüler ve Ayar Hizmetleri Fonu 
Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanat Siteleri İnşaatı ve işletme 
Kredisi Fonu 
Orman Köylülerini Kalkındırma Fonu 
özel Çevre Koruma Fonu 
Özel İskân Fonu 

115.348 
77.420 

829.869 
8.289 

2.258.160 
391 

230.695 
469 

315.015 
. 587 

7.857.872 
177.910 

5.865 
803.649 

2.078.979 
13.685 

193.159 
1.519.519 

3.910 
1.024 

39 
160.400 

137 
1 
'il 

7.820 
7.390 
7.146 

1 
37.646 
31.281 

469 
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Sıra Ödenek 
No. F o n u n A d ı 'miktarı 

33 Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Düzenleme Fonu 1 
34 Serbest Bölgeleri Tahsis ve Geliştirme Fonu 21.001 
35 Sivil Savunma Fonu 39.492 
36 Tarım Reformu Fonu 1.251 
37 Tarımsal Kooperatiflerin Yatırım Faaliyetlerine Yapılacak Devlet Yar

dımı Fonu 39 
38 Toplu Konut Fonu ' 3.894.808 
39 Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu 5.083 
40 Turizmi Geliştirme Fonu ' . ' . - • ' 8.602 
41 Türk Sporunu Teşvik Fonu 10.166 
42 Tütün Fonu 957.974 
43 Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu 782.019 
44 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu 1.776.960 
45 Mahallî İdareler Fonu . ,v 439.572 
46 öğrenci Seçme ve Yerleştirme. Fonu 179.474 
47, Gemi İnşaa, Gemi Satınalma ve Tersane Kurma ve Geliştirme Fonu 391 
48 Sermaye Piyasası Kurulu Fonu ' ' >. , 35.972 
49 Madencilik Fonu * 103.035 
50 Sağlık Hizmetlerini. Destekleme ve Geliştirme Fonu 1 
51 Bitkisel Yağlar Fiyat İstikrar Fonu I 
52 Devlet Lojmanları Yapım Fonu 1! 
53 Halk Girişimlerini Destekleme Fonu 1| 
54 Menkul Kıymetler Tanzim Fonu 1| 
55 Sanayi Kredisi Fonu • lj 
56 Selektif Kredi Fonu 1] 
57 Yatırım Malları İmalatı Teşvik Fonu ,' 1| 
58 Yeni Yerleşmeler Kredi Fonu II 
59 Yurt Dışında Hizmöt Veren Kuruluşlar ile Malî Sıkıntıya Düşen İşçileri 

Destekleme Fonu 1! 
60 Geri Kalmış Yöreler Halk Konutu Fonu 1! 
6! Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yardım Fonu ' 1 
62 Tasarrufları Koruma Fonu 1| 
63 Banker Tasfiyeleri ile İlgili Giderlerin Karşılanması Fonu 1 

ÖDENEK TOPLAMI 25.000.000 



(Genel Bütçenin Gelirleri) 
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A Ç I K L A M A Mad 

VERGİ GELİRLERİ 

GELİRDEN ALINAN VERGİLER 
Gelir Vergisi 
Kurumlar Vergisi 

SERVETTEN ALINAN VERGİLER 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Veraset ve İntikal Vergisi 

MAL VE HİZMETLERDEN ALINAN VERGİLER 

Dahilde Alman Katma Değer Vergisi 
Ek Vergi • 
Taşıt Alım Vergisi 
Akaryakıt Tüketim Vergisi 
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 
Damga Vergisi 
Harçlar 
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1 Tapu Harçları 
2 Yargı Harçları" 
3 Noter Harçları - '- • 
4 Pasaport ve Konsolosluk Harçları 
5 Trafik Harçları 
6 Diğer Harçlar. 

._ DIŞ TİCARETTEN ALINAN VERGİLER • 

Gümrük Vergisi 
li Akaryakıt Dışındaki Maddelerden Alınan Gümrük 

Vergisi 

2 Akaryakıttan Alınan Gümrük Vergisi " 
3 Tek ve Maktu Vergi 

ithalde Alınan Katma Değer Vergisi 

KALDİRİLAN VERGİLER : ARTIKLARI 

1 Kaldırılan Vergiler Artıkları 

2.400. 
600. 
400. 
550. 
250. 
800. 

9.650. 

5.500. 
180, 

G 
Madd 
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A Ç I K L A M A 

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 Alınan 
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 
•Merkez Bankasından Alınan 

2 Teftiş Mukabili Şirketlerden Alınan 
T. C. Merkez Bankası Safi Hâsılatı 

G 
Madde 

1.10 
1 

1.50 
3.C0 

650.00 
50.00 

1.20 
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A Ç İ K L A M A 

DEVLET PATRİMUVANININ GELİRLERİ 
Taşınmaz Mallar Gelirleri 

1 Taşınmaz Mallar Satış Bedeli 
2 Taşınmaz Mallar idare Gelirleri 

Taşınır Mallar- Gelirleri 
1 Taşınır Mallar Satış Gelirleri 
2 Değerli Kâğıtlar Satış Gelirleri 

Hazine Portföyü ve İştirakleri Gelirleri 
1 İktisadî Devlet Teşekküllerinden Gelirler 
2 İştirakler Gelirleri 
3 Döner Sermayelerden Gelirler " . _ . • ' 
4 Diğer Cüzdan Gelirleri 

FAİZLER, TAVİZ ve İKRAZLARDAN GERİ 
ALINANLAR 

Faizler 
Tavizlerden Geri Almanlar 
İkrazlardan Geri Almanlar 

G 
Madde 

1.300.0 
600.0 

''25.0 
360.0 

8.900.0 
160.0 
630.0 

10.0 
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G 
A Ç I K L A M A Madde 

CEZALAR 
Para Cezalan 
Vergi ve Zam Cezaları 
Trafik Cezaları 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 

Çeşitli Gelirler 

ÖZEL GELİRLER ve FONLAR . " 

ÖZEL GELİRLER 
Hibe ve Yardımlar 

FONLAR 
Merkez Bankasındaki 34. No. lu NATO Hesabından 
Hazineye Devrolunacak Miktar 
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G 
A Ç I K L A M A Madde 

Bütçeleştirilen Fon Gelirleri 
Fonlardan Aktarılacak Miktar' 

VERGÎ GELİRLERİ ' 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 

ÖZEL GELİRLER ve FONLAR 

GENEL TOPLAM 



EKTİ 

ES3Â3 İZ 

^ 
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1992 YILI GELİR BÜTÇESİ GEREKÇESİ 
Gelirin Çeşidi : GELİR VERGİSİ 

. Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
• 1992 yılında Gelir Vergisi tahsilatının 60 trilyon 500 milyar lira olarak gerçekleşmesi b 

daki artış seyri, yıllık programda öngörülen büyüme, vergi gelirlerinin artırılması konusunda 
müsbet etkileri dikkate alınarak 1992'ye göre % 68.6 oranında bir artışla Gelir Vergisi tahsila 
edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL,} 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değişm 

Yıl 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Bütçe tahminî 

2.940.000.0 
4.930.000.0 
.8.650.000.0 

15.550.000.0 
31.920.000.0 
58.000.000.0 

Miktar 

3.092.814.9 
4.800.886.3 
9.870.695.0 

18.608.989.3 
33.355.354.0 
60.500.000.0 (*) 

F a 'r k 

+! 989.101.7 
+ 1.708.071.4 
+ 5.069.808.7 
+ 8.736.294.3 
-r 14.746.364.7 
+27.144.646.0 

O 

.+ 

.+ 
+ 

- : 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi: KURUMLAR VERGİSİ 
Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1992 yılında Kurumlar Vergisinden 10 trilyon liralık tahsilat tahmin edilmektedir. Ülkem 

büyüme, etkin denetim ve tahsilat tedbirlerinin sağlayacağı artışlar.3824 sayılı Kanunla getir 
etkileri de gözönünde tutularak Kurumlar Vergisinden 1993 yılında 15 trilyon lira gelir eld 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir Önceki yıla göre değ 

Yıl 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Bütçe tahmini 

1.300.000.0 
1.850.000.0 
3.850.000.0 
7.000.000.0 
7.000.000.0 

11.100.000.0 

Miktar 

1.331.542.5 
2.117.632.4 
3.597.814.3 
4.636.953.2 
7.063.163.2 

10.000.000.0(*) 

F a r k 

+* 382.382.5 
',+' 786.089.9 
+ 1.480.181.9 
+ 1.039.138.9 
+ 2.426.210.0 
+ 2.936.836.8 

.. 

(*j 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



«îelmn Çeşidi : MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 
Kesim : 2 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Ülke içinde üretilen ve yurt dışından ithal edilecek motorlu taşıtların artmasının yam sıra 

1993 yılında bu kaynaktan 1 trilyon 700 milyar lira gelir sağlanabileceği tahmin olunmaktadır. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl - Bütçe tahmini ; Miktar F a r k O r 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

80.000.0 
140.000.0 
180.000.0 
300.0000 
550.000.0 
900.000.O 

50.652.3 ' 
120.731.6 
133.712.3 
328.515.7 
538.529.0 

1.000.00ü.0(*) 

+ • 7.375.2 
+ 70.079.3 
+ 12.980.7 
•+ 194.803.4 
+ 210.013.3 
.+ 461.471.0 

+ 
+ 
+ 
+ 
..+ 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelirin Çeşidi : VERASET .VE İNTİKAL VERGİSİ 
Kesim : 3 Madde : O 

. 
TAHMİN GEREKÇESİ : .' 
Veraset ve İntikal Vergisinden 1992 yılında sağlanacağı tahmin edilen 230 milyar lira 

da 300 milyar liraya ulaşağacı tahmin edilmektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyoa TL.) 

• Yıl 

1987 
1988 
1989 

1990 
1991 
1992 

Bütçe tahmini 

10.000.0 

•25.O0O.O. 
40.000.0 

60.000.0 
150.000.0 
230.000.0 

G 

Miktar 

17.160.2 
26.635.6 
42.739.3 
82.332.1 

136.631.2 
230.000.0 

E 

(*) 

R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre 

• 

• ;+ ! 

+' 
+ 
-r 

+ 
• . • + ! 

F a r k 

7.295.6 
9.475.4 

16.103.7 
.39.592.8 
54.299.1 
93.368.8 -

d 

'(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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'Gelirin Çeşidi : DAHİLDE ALINAN KATMA DEĞER YERGİSİ 
Kesim : 1 Madde : O 

. 

TAHMİN GEREKÇESİ : "' 
1992 yılında bu vergiden 26 trilyon 500 milyar liralık gelir elde edilmesi beklenmektedir. 

ve yaygın vergi denetimleri, ödeme kaydedici cihaz küllammınin yaygınlaştırılması ve vesika 
ve alınacak tedbirlerin etkilerinin yanı sıra bu verginin benimsenmiş ve yerleşmiş olması ile 2 
lar Kurulu Kararı ile yapılan düzenlemeler de dikkate alınarak, 1993 yılında bu kaynaktan 4 
mektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M 

Bir önceki yıla göre değişm 

Yıl Bütçe tahmini . 'Miktar F a r k O 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992' 

1.600.000.0 
2.750.000.0 
4.250.000.0 
7.250.000.0 
13.000.000.0 
23.500.000.0 

1.562.795.8 
2.660.498.9 -
4.175.758.2 
7.649.664.8 
14.540.957.0 
26.500.000.0 (*) 

.+' 523.046.5 
,+ 1.097.703.1 
+ 1.515.259.3 
•+ 3.473.906.6 
+ 6.891.292.2 V 
+ 11.959.043.0 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
:+ 

C*J 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : EK VERGİ 
Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : • ' 
Bu verginin kapsamına giren malların üretim, tüketim hacimleri ile Tekel'in görev 

idarî tedbirler de dikkate alınarak, 1993 yılında bu kaynaktan 6 trilyon 500 milyar lira ge 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre d 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

280.000.0 
400.000.0 
560.000.0 
900.000.0 

1.600.000.0 
3.300.000.0 

264.443.7 
287.547.5 
460.933.0 
372.513.3 
604.596.4 ,. 

1.350.000.0 (*) 

;+' 
. +1 
+ 
— 
-+• 

. + 

86.507.4 
23.103.8 

173.385.5 
88.419,7 

232.083.1 
745.403.6 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

/ 
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Gelirin Çeşidi : TAŞIT ALIM VERGİSİ 
Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Ülkemizde üretilen ve ithalat yoluyla gelen taşıt sayısının, el değiştirmelerin son yıllardaki 

bu kaynaktan bir önceki yıla göre % 86.4 oranında bir artışla 4 trilyon 100 milyar liralık gelir 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1987 
• 1988 

1989 
1990 
1991 
1992 

Bütçe tahmini 

120.000.0 
200.000.Ö 
250.000.0 
350,000.0 

1.000.000.0 
1.850.000.0 

'Miktar 

74.392.7 
127.224.0 
214.467.7 
584.469.9 
986.523.0 

2.200.000.0 (*) 

+ 
+ 
+ 

1 

-r 
+ 
_ı_ 

F a r k 

31.435.8 
52.831.3 
87.243.7 

370.002.2 
402.053.İ 

1.213.477.0 

O r 

+ 
+ 

•+. 

+ 
+ 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelirin Çeşidi : AKARVATOT TÜKETİM VERGÎSÎ 
Kesim : 4 

— 10 — 

Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : . 
Akaryakıt tüketim tahminleri ile 3824 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler ve alınaca 

da bu vergiden 13 trilyon 350 milyar lira gelir elde edilebileceği tahmin edilmektedir, 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyon TL.) 

Yıl 

1987 
.1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Bütçe tahmini 

90.000.0 
240.000.0 
73O.O0O.O 

1.280.000.0 
2.750.000.0 
7.450.000.0 

G 

~ 

Miktar 

70.504.1 
159.389.7 
656.484.2 

il. 223.578.8 
2.370.303.7 
6.900.000.0 

E 

(*) 

R 

Bir 

Ç E K L E 

önceki yıla göre de 

F a r k 

,+• 16.793.9 
+'. 88.885.6 
+ 497.094.5 
+ 567.094.6 
+ 1.146.724.9 
+ 4.529:696.3 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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-Gelirin Çeşidi :• BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ , . 
VERGİSİ 

Kesim : 5 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : ' . 
Vergiye konu banka ve sigorta işlemlerinde meydana gelecek gelişmeler ile alınacak idarî t 

1993 yılında 6 trilyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MilycE TL,) .. • . 

' G E R Ç E K L E Ş M 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yû Bütçe talimini Miktar F a r k O r 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

130.000.0 
400.000.0 
700.000.0 

,1.250.000.0 
2.000.000.0 
3.300.000.0 

155.317.6. 
373.588.8 
643.341.6 

1.164.237.4 
2.118.661.7 
3.700.000.0 (*) 

+1 
+ 
+ 
+ 
+ 
. + • • 

61.312.5 
218.271.2 
269.752.8 
520.895.8 
954.424.3 

1.581.338.3-

+ 
+ 

"• + 

•+ 

-+• 
• + 

•(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirjı Çeşidi : DAMGA YERGİSİ Kesim : 6 Madde : O 

TAHMİN- GEREKÇESİ : 
Ekonomideki ve dış ticaretteki gelişmeler sonucu hızla artan işlemlere paralel olarak 

maktadır. Ayrıca, alman tedbirlerle pul yapıştırılarak ödeme'usulü geniş ölçüde sınırlan 
karşılığı ödenmesi yaygınlaştırılmıştır. Bu tedbirler yanında Damga Vergisine konu işlemle 
1993 yılında bu kaynaktan 6 trilyon 300. milyar lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Bütçe tahmini 

360.000.0 
650.000.0 
850.000.0 

1.600.000.0 
, 2.300.000.0, 
4.100.000.0 

G E 

Miktar 

378.992.8 
534.348.3 
876.338.9 

1.496.571.2 . 
2.457.443.9 
4.000.000.0 c*) 

R Ç E K L 

Bir önceki yıla göre 

F a r k 

+ 128.823.4 
+'• 155.355.5 
+ 341.990.6 
.+ 620.232.3 
+ 960.872.7 
.+•' 1.542.556.1 

E 

' de 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelirin Çeşidi : TAPU HARÇLARI 
K e s i m : ? Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Tapu harcına konu işlemlerde meydana gelebilecek artışlar ile 3824 sayılı Kanunla getiri 

Harçlarından 1992 yılında sağlanacağı tahmin edilen 1 trilyon 350 milyar liralık tahsilatın, 
ulaşması beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

'Bütçe tahmini 

133.O0O.O 
267.000.0 
310.000.0 
570.000.O 

1.O50.000.O 
1.400.000.0 

G 

Miktar 

151.765.4 
181.744.1 
314.282.4 
657.725.3 
847.408.7 

E 

1.350.000.0 (*) 

R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değiş 

F a r k 

.+ 48.151.2 
+ 29.978.7 
-r 132.538.3 
+•• 343.442.9 
-f 1S9.683.4 
+ 502.591.3 

O 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : YARGI HARÇLARI 
[esim : 7 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : ' ^ 
Geçmiş yıllardaki artış oranları dikkate alınarak, 1992 yılında 350 milyar lira tahsilat sa 

den, 1993 yılında 600 milyar lira tahsilat elde edileceği tahmin edilmektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Yıl Bütçe tahmini 

Bir önceki yıla göre deği 

Miktar F a r k 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

21.000.0 
51.000.0 
75.000.0 
no.ooo.o 
175.000.0 
400.000.0 

29.833.0 
35.714.2 
65.833.4 
118.100.8 
197.446.4 
350.000.0 (*) 

;+i 
İ+! 
+ 
+ 
+! 
T 

12.233.7 
5.881.2 

30.119.2 
'52.267.4 
79.345.6 
152.553.6 

' 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 15 — 

Gelirin Çeşidi : NOTER HARÇLARI 
K e s i m : ? Madde:'3 

• ' . - ' . • 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu gelir kaleminin geçmiş yıllardaki gelişimi dikkate alınarak, 1993 yılında bu kaynakta 

min edilmektedir^ 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon' TL.) 

Yıl 

1987 
1938 
1989 
1990 
1991 
1992 

Bütçe tahmini 

19.000.0 
37.000.0 
45.000.0 
75.000.0 

140.000.0 
270.000.0 

G 

Miktar 

21.460.0 
23.657.6 
45.138.4 
86.641.3 

116.246.6 

E 

220.000.0 (*) 

R 

Bir 

Ç E K L E § 

önceki yıla göre değişm 

+! 
+' 
-;-
_I_ 

-r 
,+i 

F a r k 

6.661,4 
2.197.Ö 

21.480.8 
4Î .502.9. 
29.605.3 

103.753.4 

O 

,+ 
.+ 
,+ 
,+ 
" 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI 
Kesim:? Madde : 4 

* 
TAHMİN GEREKÇESİ : 
Geçmiş yıllardaki tahsilat gelişimi gözönünde bulundurularak, 1993 yılında bu kaynak 

tahmin olunmaktadır. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değ 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

20.000.0 
27.000.0 
45.000.0 
110.000.0 
120.000.0 
280.000.0 

16.646.2 
39.647.1 
59.097.3 
87.311.9 
104.461.2 
300.000.0 (*) 

..+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
.' + 

3.451.4 
23.000.9 
19.450.2 
28.214.6 
17.149.3 

195.538.8 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : TRAFİK HARÇLARI 
Kesim : 7 Madde 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Trafik Harçlarına konu işlemlerdeki artış ile geçmiş yıllar tahsilat gelişimi gözönüne al 

milyar lira gelir elde edilebileceği tahmin edilmektedir. 

' . • - ' • . TAHMİNE-ESAS BİLGİLER (Milyon. TL.) 

Yıl 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Bütçe tahmini 

10.000.0 
13.000.0 
15.000.0 
35.000.0 
75.000.0 

100.C00.0 

G 

Miktar 

7.356.2 
10.917.0 
23.034.5 
47.423.7 
67.710.5 

E 

130.000.0 <*) 

R'.Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değişm 

, 

_ 

~+! 

+ 
. + 

+ 
. +'• 

F a r k 

15.8 
3,560.8 

12.117.5 
24.389.2 
20.286.8 
62.289.5 

O 

— 
+ 

,+ 
+ 
+ 
+ 

f*j 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : DİĞER HARÇLAR 
Kesim : 7 MasMe : 6 

TAHMİN GEREKÇESİ : . - • ' • • . ' • ' 
1992 yılında 450 milyar lira tahsilat beklenen bu grupdaki harçlardan, 1993 yılında 800 

olunmaktadır. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Pffuyon TL.) 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre değ 

Yıl 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Bütçe tahmini 

37.000:0 
55.000.0 
50.000.0 

200.000.0 
270.000.0 
450.000.0 

Miktar 

34.691.2 
52.702.5 

106.135.5 
178.859.1 
266.232.4 
450.000.0 (*) 

F aı r k 

— 2.993.5 . 
.+ ' 18.011.3: 

•+ 53.433.0 
+ 72.723.6 
+ 87.373.3 . 
+• 183.767.6 

(*)• 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN 
ALINAN GÜMRÜK VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1993 yılı için programlanan ithalat miktarı, 1992 ve 1993 yılları içindeki kur değişiklikle 

gili ithalat miktarı ile 3824 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler gözönünde bulundurularak, b 
milyar lira gelir elde edilebileceği hesaplanmıştır. 

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 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

, 470.000,0 
720.000.0 

1.150.000.0 
1.350.000.0 
1.650.000.0 • 
1.900.000.0 

424.725.8 
588.894.5 
710.291.2 

1.055.023.2 
1.031.576.5. 
1.600.000.0 (*) 

+ 
+< 
+ 
+ 
— 

' + . 

138.449.1 
164.168.7 
121.396.7 
344.732.0 
23.446.7 

568.423.5 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelirin Çeşidi : AKARYAKITTAN ALINAN GÜMRÜK 
VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
3824 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler ve geçmiş yıllardaki tahsilat seyri dikkate a 

500 milyar lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1987 
• 1988 

1989 
1990 
1991 
1992 

Bütçe tahmini 

10.000.0 
10.000.0 
13.000.0 
30.000.0 
15.000.0 
21000.0 

G • 

Miktar 

6.448.7 
11.225.5 
14.101.2 

8.291.7 
4.263.7 

E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre değ 

: 

+: 

+' 
•+' 

— 
— 

25.000.0 (*) -. + 

F a r k 

685.3 ' 
4.776.8 
2.875,7 
5.809.5 
4.028.0 . 

20.736.3 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : TEK VE MAKTU VERGÎ 
Kesim : 1 J Madde : 3 

• 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Gümrük Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca, posta yolu ile veya yolcu beraberinde gele 

tabi eşyadan alınacak Gümrük Vergilerini göstermek üzere; Kanunlardaki had ve nispetlere bağ 
geçmemek şartıyla Tek ve Maktu bir tarife uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Geçmiş 
rak, bu gelir çeşidinden 1993 yılında 180 milyar lira tahsilat sağlanabileceği tahmin edilmekted 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Bütçe tahmini 

5.000.0 
5.000.0 
7.000.0 

Î5.O0O.O 
65.000.0 

115.000.0 

"Miktar 

1.682.5 
2.067.8 

16.322.3 
33.726.1 
66.027.0 

120.000.0 (*) 

F a r k 

— 438.7 
+ - 385.3' 
+ 14.254.5 
+ 17.403.8 
+ 32.300.9 
+ 53.973.0 

O T 

— 

+> 
+ 
+ 

• . . + 

•- + • 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 22 — 

Gelirin Çeşidi : İTHALDE ALINAN KATMA DEĞER VERGİSİ 

Kesim : 2 Madde : O 

• • . . ' • ' • . 

TAHMİN GEREKÇESİ : . 
1993 yılı için programlanan ithalat miktarı, yıl içinde meydana gelebilecek. ekonomik 

kaynaktan 25 trilyon lira hasılat sağlanabileceği tahmin olunmaktadır. 

.TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre d 

Yıl Bütçe tahmini Miktar P a r k 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

825.000.0 
1.720.000.0 
2.810.000.0 
3.670.0ÖO.O 
8..750.000.0 
15.000.000.0 

1.004.203.1 
1,517.000.7 
2.284.729.2 
4.721.471.6 
8.290.720.7 
14.500.000.0 .(*) 

+' 
j -

+ 
j _ 

+ 
+• 

476.178.4 
512.797.6 
767.728.5 . 

2.436.742.4 
3.569.249.1 
6.209.279.3 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI 

Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu kaynaktan, mevcut bakaya miktarına göre 1993 Bütçe Yılında 20 milyar lira gelir sağ 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Bütçe tahmini 

50.000.0 
30.000.0 
5.000.0 

25.000.0 
30.000.0 
30.000.0 

Miktar 

12.932,8 
6.801.1 

18.415.1: 
18.288.3 
6.845.0 

16.000.0 (*) 

F 

1 

+ 
— 
—• 
+ 

a r k 

7.087.8 
6.131.7 

11.614.0 
126.8 

11.443.3 
9.155.0 

O r 

— 
-h 
—• 
— 
+< 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : RESMÎ BASEMEVLERİ, OKULLAR VE 
DİĞER KURUMLAR HÂSILATI 

Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Geçmiş yıllar tahsilat sonuçları ve 1992 yılı tahsilat tahmini gözönünde bulundurula 

milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir, 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl , 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Bütçe tahminî 

35.0 
75.0 

.40.100.0 
95.000.0 

880,0 
950.0 

G. 

Miktar 

59,9 
49.6 

241.3 
447.5 

. 374.3 

E 

600.0 (*) 

R Ç E K-.L E 

Bir önceki yıla göre d 

F a 

+ 
.— 
+ 
+ 
—. 
! 

r k 

28.1i 
10.3 

191.7 
206.2 

73.2 
225.7 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN GELİR 
FAZLALARI 

Kesim : 1 Madde : 2 

• ' -

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bazı Katma Bütçeli Kuruluşların 1993 yılı bütçe gelirlerinde fazlalık olacağı tahmin edilerek 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl Bütçe tahmini 
4 — — • ! * 

1987 5.0 
1988 5.0 
1989 5.0 
1990 5.0 
1991 20.0 
1992 5.0 

(*j 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

Miktar F a r k " O r 

13.0 
1.4 

— 
10.0 (*) 

— 
—. 
+ 

.— 
11.6 

1.4 
10.0 
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Gelirin Çepdi : MÜKERRER SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN 
ALINAN 

Kesim : 2 ; Mş&de : 1 

' 

TAHMİN GEREKÇESİ : !' 
Millî Reasürans T.A.Ş.'den alınan bilgiye göre, bu kaynaktan 1993 yılında 1 milya 

edilmektedir^ 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Bütçe tahmini 

400.0 
570.0 
700.0 
90Ü.0 
550.0 
725.0 

G 

Miktar 

465.1 
165.9 
593.6 
559.7 
51-0.4 

E 

1.000.0 (*) 

R Ç E 

Bir önceki 

F a 

; + • 

— 
+ 

— 
— 
+ 

K L 

yıla gön 

r ' k 

228.8 
299.2 
427.7 

33.9 
49.3 

489.6 

E 

i de 

f*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : PETROLDEN DEVLET HAKKI 
Kesim : 2 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilerle, 1992 yılı tahsilat tahmini gözönün 

1993 yılında 3 milyar lira gelir öngörülmektedir . 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

tahmini Miktar 

400.0 187.9 +• 
1.550.0 ' 487.1 + 
600.0 1.790.8 + 
950.0 291.1 — 
400.0 436.8 + 
550.0 2.500.0 (*) + 

a r k O r 

7.2 
299.2 

1.303.7 
1.499.7 

145.7 
2.063.2 

.+-
+' 
+ 
— 
+ 
+ 

,(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : PETROLDEN DEVLET HİSSESİ 
Kesim Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Enerji ve Tabiî ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilerle geçmiş yılların 

kaynaktan 1993 yılında 650 milyar lira gelir elde edileceği tahmin edilmektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 . 

Bütçe tahmini, 

35.000.0 
66.500.0 

• 80.500.0 
200.000.0 
265.000.0 
650.000.0 

G 

Miktar 

37.097.6 
41.337.9 
92.685.8 

175.431.1 
285.105.0 

E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre de 

F a r k 

'••+• •• 9.084.0 
+ 4.240.3 
+ ' 51.347.9 
+ 82.745.3 
+ 109.673.9 

435.000.0 (*) + 149.895.0 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelirin Çeşidi : MADENLERDEN DEVLET HAKKI 
Kesim : 2 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : ' 
1992 yılında 32 milyar lira tahsilat beklenen bu gelirin, 1993 yılında 50 milyar lira olaca 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değişm 

Yıl 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Bütçe tahmini 

9.000.0 
10.000.0 
24.500.0 
65.000.0 
55.000.0 
60.000.0 

Miktar 

6.769.1 
9.465.6 

15.268.8 
28.764.2 
31.133.4 
32.000.0 (*) 

F 

+ 
+ • ' • . 

+! 

4 -

+ 
+' 

a r k 

2.296.2 
2.696.5 
5.803.2 

13.495.4 
2.369.2 

866.6 

O 

+ 
+ 
- k 
+ 
+ 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : OYUN KÂĞIDI GELİRLERİ 
Kesim : 2 Madde : 5 * ' . 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
'1992 yılı tahsilat tahmini gözönünde bulundurularak, 1993 yılında bu kaynaktan 1 m 

min edilmektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Bütçe tahmini 

5.0 
5.0 
5.0 

5.000.0 
15.0 
65.0 

G 

Miktar 

2.6 
1.0 
1.0 

20.2 
54.2 

E 

1.000,0 (*) 

R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değ 

F a r k 

— 19.9 
—• 1.6 

— 
+ 19.2 
+. 34.0 
.+; 945.8 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : TEFTİŞ MUKABİLİ ŞİRKETLERDEN 
ALINAN ' 

Kesim : 3 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1993 Bütçe Yılında bu kaynaktan, 10 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E § 

Bir Önceki yıla göre değ 

Yıl Bütçe talimini Miktar F a r k , 

1987 10.0 14.9 — 
1988 15.0 15.8 + 0.9 
1989 25.0 — — 
1990 45.0 — • — 

1991 5.0 • —• •— 
1992 5.0 . 10.0 (*) + 10.0 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : T. C. MERKEZ BANKASI SAFÎ HÂSILATI 
Kesim : 4 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ :. . 
14.1.1970 gün ve 1211 sayılı T.Q Merkez Bankası Kanununun 60 mcı maddesine göre, n 

temettü hisseleri düşüldükten sonra kalan kısmı hazineye devredilmektedir. 1993 yılında bu 
cağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bİr önceki yıla göre değişm 

Yıl 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Bütçe taibırıini 

1.500.0 
1.275.0 

13.500.0 -
13.000.0 

5.000.0 
500.0 

Miktar 

791.8 
11.176.7 

14.7 
,. — 

— 
50.0 (*) 

F 

+: ' 
— 

+ 

a r k 

• 

10.384.9 
11.162.0 

— 
—• 

50.0 

0 

. 
— 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : TAŞINMAZ MALLAR' SATİŞ BEDELİ 
Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Geçmiş yıllardaki tahsilat seyri ile alınacak idarî tedbirler dikkate alınarak bu kayna 
gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.)' 

G E R Ç E K L E 

Yıl Bütçe tahmini 

Bir önceki yıla göre değ 

Miktar F a r k 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

2.500.0 
210.000.0 
35.000.0 

2.000.0Û0.0 
880.000.0 
300.000.0 

5.892.3 
17.680.7 
30.660.5 
987.001.7 .' 
98.171.7 
130.000.0 (*) 

• • + ; . 

+'" 
+ 
•+;. 
— 
+• 

3.797.4 
11.788,4 
12.979.8 

956.341.2 
888.830.0 
31.823.3 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ 

Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Geçmiş yıllar tahsilat sonuçlan dikkate alınarak 1993 yılında bu kaynaktan, 600 milyar li 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl • 

1987 
1988, 
1989 
1990 
1991 
1992 

Bütçe tanminl 

19.000.0 
46.000.0 
80.000.0 

100.000.0 
300.000.0 
600.000X) 

G 

Miktar 

26.759.3 
42.596.3 
70.039.7 

179.409.8 
304.570.4 

E 

37O.O00.O (*) 

R Ç E K L E § 

Bir önceki yıla göre değişm 

F a r k 

.+> 
+ 
+ 
+• 
+1 

+ • . 

14.160.3 
15.837.0 
27.443.4 

109.370.1 
125.160.6 
65.429.6 

O 

.+ 
+ 
+ 
-
+ 
• + 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ 
Kesim : 2 Madde : 1 

• -

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu kaynaktan, 1993 Bütçe Yılında 25 milyar lira gelir sağlanacağı tahmin olunmaktad 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E 

Bîr önceki yıla göre değ 

Yıl 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991i 
1992 

Bütçe tanmini. 

2.500.0 
3.500.0 
4.500.0 

' 10.000.0 
17.000.0 
28.000.0 

Miktar 

2.405.2 
2.976.3 
5.357.0 
6.635.0 

11.991.3 
15.000.0 (*) 

F 

+ 
+< 
+ 
+ 
+ 
+ 

a r k ' 

621.4 
571.11 

2.38Ö.7 
1.278.0 
5.356.3 
3.008.7 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : DEĞERLİ KÂĞITLAR SATIŞ GELİRLERİ 
Kesim : 2 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1993 yılında bu kaynaktan, 360 milyar lira hâsılat beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1987 
1988 . 
1989 
1990 
1991 
1992 

Bütçe talimin] 

20.000.0 
40.000.0 
70.000.0 
90.000.O 

140.000.0 
250.000.0 

G 

Miktar 

22.613.2 
29.532.3 
61.938.3 
89.231.0 

, 132.472.0 

E R ç E K L E Ş M 

Bir önceki yıla göre değişm 

240.000.0 (*) 

F a r k 

+ 
•:+! 

+ 
"T" 

+ 
+ 

2.961.4 
6.919.1 

32.406.0 
27.292.7 
43.241.0 

107.528.0 

O 

^ + 
;+ 
+ 
+ 
+ 
.+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : İKTİSADÎ DEVLET TEŞEKKÜLLERİNDEN 
GELİRLER 

Kesim : 3 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : " ^ -
Bu kaynaktan yürörlüğe konulması düşünülen kararlarm getireceği hâsılat da dikkate 

edileceği tahmin edilmektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Miîyca TL.) 

Yıl 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Bütçe talimini 

100.000.0 
10.000.0 
10.000.0 

300.000.0 
3.515.000.0 
5.350.000.0 

G E R C E K L E 

. Bir önceki yıla göre de 

Miktar • / F a r k 

• _ — 

70.000.0 + 70.000.0 
127.222.İ + 57.222.1 
356.437.3 +'. 229.215.2 

20.000.0 . — 336.437.3 
2.000.000.0 (*) •+( 1.980.000.0 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 39 — 

Gelirin Çeşidi : İŞTİRAKLER GELİRLERİ 
Kesim : 3 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Devletin iştiraki bulunan kurumlardan Hazine'ye düşecek hisse dikkate alınarak, 1993 yıl 

lat yapılacağı tahmin edilmektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M 
Bir önceki yıla göre değişm 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k O 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

6.000.0 
10.000.0 
80.000.0 
95.000.0 
35.000.0 
80.000.0 

5.684.8 
9.310.9 

18.651.7 
32.337.0 
59.992.8 
110.000.0 (*) 

+' 
+: 
+ 
+ 
+• 

+ 

1.538.9 
3.626.1 
9.340.8 
13.685.3 
27.655.8 
50.007.2 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

. • + 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 40 — 

Gelirin Çeşidi : DÖNER SERMAYELERDEN GELİRLER 
Kesim : 3 Madde : 3 

, ' -

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bütçe Kanun Tasarısına konulan bir hükümle döner sermayeli müesseselerden genel 

lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 
. ' TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre d 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

25.000.0 
70.000.0 

190.000.0 
300.000.0 
350.000.0 
620.000,0 

46.506.5 
72.786.5 

137.490.1 
174.541.4 
236.419.2 
430.000.0 (*) 

i+İ-
•:+'' 
+ 
+ 
+ 
+ 

1.7,707.0 
26.280.0 
64.703.6 
37.051.3 
61.877.8 
193.580.8 

C*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 41 

Gelirin Çeşidi : DİĞER CÜZDAN GELİRLERİ 
Kesim : 3 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
T.C. Merkez Bankasınca muhafaza edilen Hazine portföyündeki kıymetlerden 1993 yılınd 

min edilmektedir. 
. TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

- 1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Bütçe tahmini 

100.0 
500.0 
500.0 

5.000.0 
3.000.0 

12.000.0 

G 

Miktar 

242.2 
257.3 

2.495.8 
2.421.1' 
5.785.4 

E 

5,000.0 (*) 

R Ç E K L E Ş M 

Bir önceki yıla göre değişm 

F a 

+ 
• ' • + ' . 

+ 
— 
+ 
— 

r k 

182.1 
15.11 

2.238.5 
• 74.7 

3.364.3 
785.4 

O r 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 
— 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 42 — 

Gelirin Cesidi : FAİZLER 
Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Hazine hesaplarına bankalarca yürütülecek faizler ile Hazine tarafından Kanunî imk 

den verilen borçların ve vergi tecillerinin faillerinden meydana gelen bu kalemden, 1993 
tahinin edilmektedir. 

TAMMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Bütçe tahmini 

55.000.0 
150.500.0 
304.000.0 
590.0Ö0.0 
610.000.0 
650.000.0 

G 

Miktar 

87.282.6 
'101.96.1.8 
343.077.4 

. 241.591.1 
245.272.2 
330.000.0 ( 

E R 

Bir 

:*) 

Ç E K. L 

önceki yıla göre 

F a r k 

+• 29.355.5 
••+< 14.679.2 
+ 241.115.6 
— 101.486.3 
+• 3.681.1 
.+ 84.727.8 

E 

i de 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 43 — 

Gelirin Çeşidi : TAVİZLERDEN GERİ ALINANLAR 

Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ. : 
1993 yılında bu kaynaktan, 1 milyar 500 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedi 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Bütçe talh'mint 

600.0 
750.0. 

1.000.0 
1,500.0 
2.000.0 
1.500.0 

G 

Miktar 

527.6 
862.7 
730.6 
993.S 
706.5 

E R 

Bir 

1.000.0 (*) 

Ç E 

önceki 

F a 

+ 

+ 
— 
+ 

K L E § M 

yıla göre değişm 

r k 

653.0 
335.1 
132.1 
263.2 
287.3 
293.5 

O 

' 

'+ 
— 
+ 
— 

• '- • + 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 44 — 

GelMa Çepdj : İKRAZLARDAN GERÎ ALINANLAR 
Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : -
Kanunî imkânlara dayanılarak muhtelif kuruluşlara geçmiş yıllarda verilen ve verilec 

kuruluşların ödeyecekleri taksitlerden 6 trilyon 516 milyor 500 milyon lira tutarında gelir 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992' 

Bütçe tahmini 

1.500.0 
8.750.0 

15.000.0 
18.500.0 
23.000.0 
25.500.0 

G 

Miktar 

105.0 
5.803.9 
3.681.1 
3.002.4 

20.980.2 

E 

36.800.0 (*) 

R ç E K L 

Bir önceki yıla göre 

F a r k 

. 

.+: 

— ' 
— 

+ 
+ 

56.3 
5.698.9 
2.122.8 

678.7 
7.977.8 

15.819.8 

E 

s değ 

• 

(*') 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 45 — 

Gelirin Çeşidi,: PARA CEZALARI 
Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Geçmiş yıllardaki tahsilat seyri dikkate alınmak suretiyle 1993 yılında 100 milyar lira ge 

• 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 

1987 
1988 
1989 . 
1990 
1991 
1992 

14.000.0 
22.000.0 
35.000.0 
60.000.0 
145.000.0 
220.000.0 

13.168.0 
21.422.9 
35.493.9 
71.678.8 
113.108.4 

. 180.000.0 (*) 

+, 
•'+! 

+ 
J_ 

' + 
+ 

2.710.0 
8.254.9" 

.14.071.0.-
36.184.9 
41.429.6 
66.891,6 

+ 
+ 
;+ 
+ 
+ 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



• • _ - . 4 6 — 

Gelirin Çeşidi : VERGİ VE ZAM CEZALARI 
Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu kaynaktan, 1992 yılında 1 trilyon 750 milyar lira tahsilat tahmin edilmektedir. 199 

lat sağlanacağı beklenmektedir^ 
. . TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre değ 

Yıl Bütçe tahminî Miktar F a r k 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

124.000.0 
240.000.0 
635.000.0 

X. 180,000.0 
760.000.0 

3.100.000.0 

147.148.5 
300.953.3 
458.985.1 
579.092.2 
680.722,5 

1.750.000.0 (*) 

J.+! 
'+. 
. + 

j _ 

+ 
•+. 

54.207.7 
153.804.8 
158.031.8 
120.107.1 
101.630.3 

1,069:277,5 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 47 — 

Gelirin Çeşidi : TRAFİK CEZALARI 
Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Geçen yıllar tahsilat seyri gözönünde bulundurularak, 1993 yılında 100 milyar lira gelir 

:, 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 
O ı-J — • . ' ^ — — — 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

5.000.0 
8.000.0 

30.000.0 
50.000.0 
90.000.0 
100.000.0 . 

4.620.3 
6.004.3 

27.603.3 
47.758.9 
59.305.9 
70.000.0 (*) 

— 
+ 
4-
-I-
-r 
. + • 

3.072.4. 
1.384.0 

21.599.0 
20.155-6 
11.547.0 
10.694.1 

— 
+ 
:+ 

- JL 

"f 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



GeHria ÇeşMi : ÇEŞİTLİ fiFT.tlIT.'RR. 
Kesim : İ M2dde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Çeşitli kaynaklardan sağlanan gelirlerin toplandığı bu kalemin, geçmiş yıllardaki tah 

Okkte ahnarak, bu kaynaktan 1993 yılında 3 trilyon 370 milyar lira gelir sağlanacağı tahmi 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyon TL.) 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre değ 

Yıl 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991! 

1992 

•Bütçe tahmini 

538.440.0 
654.481.0 
966.276.0 

,1.920.000.0 
2.683.000.0 
4.150.000.0 

Miktar 

348.559.4 
483.422.6 

1.004.219.1i 
1.289.003.4 
1.619.271.2 
2.360.000.0. (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 

•- .+! 

:+. 

F a r k 

66.765.4 
134.863.2 
520.796.5 
284.784.3 
330.267.8 
740.728.8 

/*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 49 _ 

Gelirin Çeşidi : HİBE VE YARDIMLAR 

Kesim : 1 Madde : O 

ı 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1993 yılında hibe ve dış yardımlardan 900 milyar lira hasılat beklenmektedir. 

"TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değiş 

F a r k O 

— 58.123.5 — 
+ 25.729.5 
+ 73.990.3 
+ 1.520.818.4 
+ 6.798.786.8 
— 6.234.315.5 ' — 

YJI Bütçe tahmini Miktar 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

100.000.0 
90.000.0 
115.000.0 

. 160.000.0 
5.941.000.0 
1.650.000.0 

• 14.990.5 
40.720.0 
114.710.3 

1.635.528.7 
8.434.315.5 
2.200.000.0 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— .50 — 

Gelirin Çeşidi : MERKEZ BANKASINDAKİ '.34 NO. LU 
-NATO HESABINDAN HAZİNEYE DEVRO-
LUNACAK MİKTAR 

Kesim : 3 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1993 yılında bu kalemden Hazine'ye 10 milyar lira devrolunacağı tahmin edilmektedir 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yâ 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Bütçe tahminî 

600.0 
4.950.0 
7.450.0 

12.400.0 
,19.900.0 
14,950.0 

G E 

Miktar 

3.578.3 
220.2 

. 9.456.6 
33.247.1 
23.525.9 
26.800.0 {*) 

R Ç E K . L E Ş 

Bir öncdki yıla göre değ 

_ 
— 
•+• 

• + • 

— 
+ 

F a r k 

5.941.0 
3.358.1 
9.236.4 

23.790.5 
9.721.2 
3.274.1 

-

. 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 51 — 

Gelirin Çeşidi : BÜTÇELEŞTİRİLEN FON GELİRLERİ 

Kesim : 5 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bütçeleştirilen Fonların tüm gelirlerinden 1993 yılında 68 trilyon 790 milyar lira sağlana 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MSyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir .önceki yıla göre değiş 

Yâ Bütçe tahmin? Miktar F a r k O 

(*) l aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 52 — 

Gelirin Çeşidi : FONLARDAN AKTARMALAR 

Kesim : 6 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bütçe Kanunlarında yer alan hüküm gereğince, Kanunlarla veya Kanunların verdiği y 
dan, 1993 yılında Bütçeye aktarılacak miktarın 3 trilyon lira olacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre deği 

Yıl Bütçe talimini Miktar F a r k 

1988 1.500.000.0 1.100.282.4. +1.100.282.4 
1989 1.895.000.0 1.417.282.1 % 316.999.7 
1990 .2.212.000.0 2.670.176.9 +1.252.894.8 
1991 10.760.000.0 4.450.030.8 . + 1.779.853.9 -
1992 17.035.000.0 18.473.000.0 (*) +14.022.969.2 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



HE3 

(Devlet Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler) 





— C/3 — 

Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi ' Tarihi Numarası 

Kanun 27. 
14. 

17. 
22. 

11 
4 

2 
2 

1336 
1341 

1926 
1926 

66 
618 

743 
748 

1926 765 

20.. 
20. 

7. 
10. 

27. 
26, 

4 
5 

6 
6 

1 
5 

1926 
1926 

1926 
1926 

1927 
1927 

815 
867 

. 904 
927 

968 
1050 

Ö Z E T 

1925 VE DAHA EVVELKİ YIL 
İstiklal Madalyası Kanunu. 
Limanlar Kanunu. 

1926 YILINA AİT 
Türk Kanunu Medenisi. (Değişiklik : 13.7.19 
Envali Milliye ve Metrukeden veya Mazb 

ledıyelere Satılabilecek Arazi ve Arsalar Hakkınd 
Türk Ceza Kanunu. (Değişiklikler: 29.11. 

2305; 22.1.1983-2787; 22.9.1983-2891; 3.1.19 
3369; 26.5.1988-3445; 14.2.1988-3506; 29.11.1 
3756). 

Kabotaj Kanununun 5 inci maddesine gör 
Ziraat Vekâletine Merbut Bazı Mektep ve 

Kanun. (Değişik : 6.5.1960 - 7473) 
Islahı Hayvanat Kanunu. (Değişik : 17.5.192 
Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismar 

nun. .(Değişiklikler : 28.11.1933 - 2376; 14.6.1935 
1927 YILINA AİT 

Millî Matbaa Tahsisatının Mütedavil Serm 
M.uhasebei Umûmiye Kanunu.. (Değişiklik 

5.11.1988-3483) 



— C/4 — 

Vergi, Resim ye Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşi<3 Tarihi Numarası •. r . Ö Z 

Kanun 21. 6.1927 1111 Askerlik Kanunu. (Değişiklikler: 2 
. 3031; 1.12.1984 - 3081; 28.4.1987 - 3358 

» 2 1 . 6.1927 1117 Küçükleri Muzır Neşriyattan Korum 
26.5.1988-3445) . 

» 25. 6.1927 1160 Mükerrer Sigorta Hakkında Kanun. 

1930 YILINA 
> 22. 2.1930 1567 Türk Parasının Kıymetini Koruma H 

(Değişiklikler: 15.2.1954-6258; 8.3.1966 

1932 YILINA 
» . ' 7 . 1.1932 1918 Kaçaklığın Men ve Takibine Dair 

17.1.1940-3777; 29.8.1956-6829; 1.9.195 
11.6.1985-3217) 

>f 9 . 6.1932 2004 İcra ve İflas Kanunu. (Değişiklikler 

1933 YILINA 
> 12. 6. 1933 2308 Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan 

• • r . , nin Hazineye İntikali Hakkındaki Kanun. 

1934 YILINA 
» • '' 14. 6.1934 2510 iskân Kanunu. 



— C/5 — 

Vergi, Resim ye Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi 'Tarihi Numarası 

Kanun 

2> 

» 

» 

» 
» 

Nizamname 
Xanun 

» 

5 . 

2 2 . 

20 . 

11 

10 
5 

2 . 
24 

• 20 

7.1934 

12 .1934 

4.1936 

12.1936 

2.1937 
5.1937 

6.1937 
12.1937 

.6.1938 

2582 

2644 

2950 

3078 

3122 
3167 

2/6738 
3290 

3468 

Ö Z E T 

Kanun 
» 

10. 7.1940 
30 .12 .1940 

3894 
3959 

Merinos Koyunları Yetiştirilmesi ve İslah 
Hakkında Kanun. 

Tapu Kanunu. 

1936 YILINA AİT 
Vakıf Mallarının Taksitle Satılması ve Kir 

lanılması ve Emanetten İdare Edilen Mülhak 
Alınması Hakkında Kanun. 

Tuz Kanunu. (Değişiklikler : 13.2.1952 - 588 

1937 YILINA AİT 
Öğretici ve Teknik Filmler Hakkında Kanun 
Kara Avcılığı Kanunu. 
Orman Nizamnamesi. 
Devlet Hesaplarında Liranın Esas İttihaz Ed 

1938 YILINA AİT 
Pul ve Kıymetli Kâğıtların Bayiler ve Me 

lara Satış Aidatı Verilmesine Dair Kanun. 

1940 YILINA AİT 
Denizde Zapt ye Müsadere Kanunu. 
T. C. Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Teşkili 



C/6 

Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi . Tarihi Numarası 

Kanun 8 . 6.1942 

10. 6.1946 

2 5 . i . 1948 

8 . 7.1948 

3 . 6.1949 

10. 6.1949 

4250 

4922 

5202-

5254 

5422 

5441 

18. 
2. 
15. 
15. 

1 
3 
7 
7 

1950 
1950 
1950 
1950 

5516 
5584 
5680 
5682 

Ö Z 

1942. YILINA 
İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı K 

9.4.1955-6552; 9.4.1955-6553; 22.6.1984-
1946 YILINA 

Denizde Can ve Mal Korunma Hakkın 

1948 YILINA 
Deniz ve Kıyılarda Görülecek Başıbo 

lerin Yok Edilmeleri Hakkında Kanun. 
Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk V 

(Değişiklik : 10.7.1981 - 2488). -
1949 YILINA 

Kurumlar Vergisi Kanunu. (Değişik 
27.12.1980-2362; 5.1.1982-2573; 14.1.198 
31.3.1987-3332; 24.6.1987 3380; 5.11.19 
20.6.1989 - 3571; 20.12.1990-3689; 11.7.199 

Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında 

1950 YILINA 
Bataklıkların Kurutulması ve Bundan 
Posta Kanunu. 
Basın Kanunu. (Değişiklikler : 15.5.19 
Pasaport Kanunu. (Değişiklikler : 27.2 



— C/7 — • 
Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 

Dayanakları 
Çeşidi' Tarihi Numarası Ö Z E T 

23. 

10. 

21. 

18. 
21. 

11. 
27. 
10. 
7. 

18 

22 

Taı 

5. 

7. 

7 

12 
12 

1 
1 
2 
3 

5 

6 

•ini 

1951 

1953 

1953 

1953 
1953 

1954 
1954 
1954 
1954 

1955 

.1956-

Numarası 

5775 

6136 

6183 

6200 
6207 

6219 
6237 
6245 
6326 

6570 

6747 

1951 YILINA AİT M 
Kanun 23. 5.1951 5775 Limanların İnşa, Tevsi, Islah ve Teçhizine Da 

1953 YILINA AİT M 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler H 

(Değişiklikler: 22.6.1979-2249; 29.9.1980-2305 
26.5.1988-3488) 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkınd 
19.6.1963 - 251; 28.11.1980 - 2347; 8.2.1984 - 297 
10.12.1988-3505) 

» 18.12.1953 6200 Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkila 
s> 21.12.1953 6207 Avukatlar Yardımlaşma Kanunu, 

1954 YILINA AİT M 
Türkiye Vakıflar Bankası TAO. Kanunu. 

» 27. 1 .1954 6237 Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun. 
• » 10. 2.1954 6245 Harcırah Kanunu. (Değişiklikler: 26.5.1987 
» '. 7. 3.1954 6326 ' Petrol Kanunu. (DeğişiMMer: 13.5.1955 

11.7.1992 - 3824) ' 
1955 YILINA AİT M 

Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanun. (D 
22.1.1985-3151) 

1956 YILINA AİT M 
Şeker Kanunu. (Değişiklik : 12.11.1960 - 1 



— C/8 — 

Vergi, 

Çeşidi 

Kanun 

Resim ye Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Tarihî Numarası 

13 . 7.1956 

31 . 8.1956 

6802 

6831 

> 

Kanun 
2> 

» 

2> 

» 

?> 

9 . 6.1958 

1 1 , 2.1959 
8 . 6.1959 

21 .12 .1959 

6 . 5.1960 

10. 9.1960 

18.?. 1.1960 

7126 

• 7201 
7338 

7397 

7471 

79 

132 

Ö Z 

Gider Vergileri Kanunu. (Değişiklikl 
19.4.1981 - 2447; 11.12.1985 - 3239) 

Orman Kanunu. (Değişiklikler : 27.9. 
11.11.1988-3493) ' 

1958 YILINA 
Sivil Müdafaa Kanunu. (Değişiklik : 

1959 YILINA 
Tebligat Kanunu. (Değişiklik : 15.6. 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu. 

11.12.1980 - 2353; 27.1.1982 - 2591; 27.4.1 
5.11.1983 -3482) 

Sigorta Murakabe Kanunu. (Değişik 

1960 YILINA 
T. C. Ordusu, Subay, Asker, Memu 

Dair Kanun. 
Millî Koruma Suçlarının Affına, Mi 

larının Tasfiyesine ve" Bazı Hükümler İhda 
'(Değişiklikler : 27.5.1983 - 2831; 20.6.1989 

Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş K 
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Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

» 

Kararname 

Kanun 

2 . 1.1961 

6 1 . 1961 

10 . 1 .1961 

12 . 1 .1961 

6 . 8.1962 

23 2.1963 

2 8 . 2 .1963 

189 

192 

213 

224 

Ö Z E 

1961 YILINA Aİ 
Millî Savunma Bakanlığı İskân İhtiyaçl 

Kullanılan Gayrimenkullerin Lüzumu Kalm 
Hakkında Kanun. 

Gelir Vergisi Kanunu. (Değişiklikler : 2 
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 
3689; 11.7.1992 - 3824) 

Vergi Usul Kanunu. (Değişiklikler: 28 
2365; 5.5.1981-2455; 29.6.1982- 2686; 22.1. 
3094; 17.4.1985 -3181; 4.6.1985-3210; 11.12 
3505; 20.12.1990 - 3689; 7.9.1991 - 3762; 11.7. 

Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Ha 

1962 YILINA Aİ 
6/763 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 

1963 YILINA Aİ 
197 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu. (Değiş 

10.12.1988-3505) 
210 Değerli Kâğıtlar Kanunu. (Değişiklikler 

11.10.1985-3239) 



— C/10 — 

Resim ye Diğer Gelirlerin. 
Dayanakları 

Tarihi Numarası Ö Z E 

5 . 7.1963 261 ihracatı Geliştirmek Amacıyla Vergilerl 
birlere Dair Kanun. 

1 1 . 7.1963 269 Tahsis Edildikleri Gayelerde Kullanılm 
Harp Sefinelerinin Satılmasına Yetki Verilmes 
(Değişiklikler : 10.9.1977 - 2107; 3.10.1983 - 2 

1 1964 YILINA Aİ 
1 . 7.1964 488 Damga Vergisi Kanunu. (Değişiklikler 

25.1.1981-2367; 18.10.1981-2535; 7.1.1982 
- 5.11.1988-3482; 10.12.1988-3505; 20.12.1990 

2 7.1964 ' 492 Harçlar Kanunu. (Değişiklikler: 1.6.19 
2366; 22.3.1981-2430; 27.1.1982-2588; 13.4 
3505; 20.12.1990 - 3689; 16.5.1991 -3717; 11. 

14. 7.1964 500 Kıbrıs'a Gönderilecek, Türk Askerî Bi 
Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri 
(Değişiklikler : 10.6.1975-1908; 25.8.1977-2 

1 7 . 7 . 1 9 6 4 506 Sosyal Sigortalar Kanunu. (Değişiklikle 
9.7.1987-3395) 

1965 YILINA Aİ 
14, 7.1965 657 Devlet Memurları Kanunu, peğişiklikle 

29.11.1984-KHK/243; 24.12.1986-KHK/265 
328; 10.4.1989 -KHK/366) 



— c/ıı — 
Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 

Dayanakları 
Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

» 
» 

Kanun 

20. 
29. 

2. 

12. 
20. 

27. 

1 
12 

2 

2 
4 

7 

1966 
1966 

1967 

1967 
1967 

1967 

717 
818 

827 

828 
854 

926 

23 . 1 .1968 

31. ? .1969 
29 . 4 . 1969 
30. 5.1969 

992 

Ö Z E 

1966 YILINA AİT 
1965 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun. 
1966 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun. 

1967 YILINA AİT 
Ulaştırma Alt Yapıları Resmî Kanunu. (Rı 

(Değişiklikler : 21.1.1982-2582; 20.6.1989-357 
İthalde Alınacak Damga Resmî Hakkında 
Deniz İş Kanunu. (Değişiklikler: 23.10.1 

11.12.1982-2762) 

' Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanun 
29.11.1984 - KHK/243; 24.12.1986 - KHK/265; 2 
10.4.1989-KHK/366) 

1968 YILINA AİT 
1967 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun. 

1969 YILINA AİT 
1137 Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapı 
1164 Arsa Ofisi Kanunu. (Değişik : 28.7.1981 - 2 
1177 Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu. (Değişik 

3.6.1986-3291) 
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Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Kararname 

14. 1.1970 

29 

29 

1.1970 

7.1970 

29 . 7 .1970 

10, 8.1970 

2.1972 
3.1972 

1211 

1216 

1318 

1319 

7/1101 

Kanun 
2> 

» 

22 . 
13 
2 5 . 

3.1971 
. 5.1971 

8.1971 

1380 
1402 
1475 

19 , 7.1972 

1512 
1571 

1615 

Ö Z E 

.1970 YBLINA A 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 

3.6.1986-3291) 
1969 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanu 

Finansman Kanunu. (Taşıt Alım Vergi 
26.3.1981-2433; 6.12.1984-3089; 31.3.1988-

Emlak Vergisi Kanunu. (Değişiklikler 
10.9.1977 - 2104; 11.12,1980 - 2350; 18,10.19 
11.12.1985-3239) 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkınd 

."1971 YILINA A 
Su Ürünleri Kanunu. (Değişik : 28.5.198 
Sıkıyönetim Kanunu. (Değişik : 19.9.19 
İş Kanunu. (Değişiklikler : 12.7.1975 -

11.11.1988 -3493) 

1972 YILINA A 
Noterlik Kanunu. 
Bazı Tekel Maddeleri Fiyatlarına Yap 

Merkez Bankasında Açılacak Bir Deprem F 
Gümrük Kanunu. (Değişiklikler: 27.2.19 
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Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

Ö Z E 

18. 5.1973 

1 . 1 0 . 1973 

19. 1.1974 

1 . 3 . 1 9 7 4 

29 . 8.1974 

7 . 7 . 1975 

K.H.K. 

29 . 8.1972 

2 8 , 9 1979 

1973 YILINA AİT 
1719 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumh 

lerinden Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine 
sine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 

7/7202 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 

' 1974 YILINA AİT 
7/7699 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkın 

Petrolle İlgili Faaliyetleri Düzenleme Fonu Kur 
7/7877 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkınd 

Destekleme Fonu Kurulması) 
7/8810 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 

1975 YILINA AİT 
1917 Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığ 

den Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine ve 
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bul 

1977 YILINA AİT 
2108 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yas 

1979 YILINA AİT 
31 237 Sayılı Taşıt Kanununun Değişik 12 

rilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnam 
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Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Kararname 
Kanun 

7 .11 .1979 

2 1 . 1.1980 
2 3 . 9.1980 

5: 

20''. 

1 
26. 
30. 
21. 
11. 

16. 
4. 
6. 

2 

4 
5 
7 
8 
9 

10 
11 
11 

1981 

1981 

1981 
1981 
1981 
.1981 

1981 

1981 
1981 
1981 

2253 

2380 

2431 

244-3 
2464 
2499 
2514 

2521 

Ö Z E 

Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Gör 
Kanun. 

1980 YILINA A 
8/167 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkınd 
2302 Atatürk'ün Doğumunun 100 üncü Yılın 

Kurulması» Hakkında Kanun. 

•1981 YILINA A 
Belediyelere ve İl özel idarelerine Gen 

Hakkında Kanun. (Değişiklikler: 15.5.1984-
Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında K 

5.1.1982-2571) ' 
Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Ha 
Belediye Gelirleri Kanunu. (Değişiklik 
Sermaye Piyasası Kanunu. 
Bazf Sağlık Personelinin Devlet Hizme 

Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, 
pımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Da 

2533 Siyasî Partilerin.Feshine Dâir Kanun. • 
2547 Yükseköğretim Kanunu. (Değişiklik : 
2548 Gemi Sağlık Resmi Kanunu. (Değişiklik 



C/15 — 

Vergi, Resim ve Djğer. Gelirlerin 
Dayanadan ' 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

K.H.K. 

Kanun 

» 
» 

» 

Kanun 
» 

» 
» 
» 

» 
» 

14 .. 

14. 

16. 
6 

16. 

20. 
11. 

22. 
5. 
18. 

9. 
9. 

1 .1982 

1 1982 

3.1982 
.3 .19S2 

3.1982 

5.1982 
8.1982 

2.1983 
4.1983 
6.1983 

8.1983 
8.1983 

35 

2581 

2634 
'2636 

2637 

2674 
2698 

2801 
2813 
2845 

2872 
2873 

1982 YILINA AİT 
Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Banker 

(Değişiklikler : 24.2.1982 - KHK/37; 21.7.1982 
Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi v 

kında Kanun. 
Turizmi Teşvik Kanunu. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bang 

Eğitim ve Öğretim İşbirliği Anlaşmasının On 
Kanun. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cu 
Menfaatlerinin Tazminine İlişkin 4 Haziran 1 
laşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Karasuları Kanunu. 
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları K 

1983 YILMA AİT 
Bazı Kamu Alacaklarının Özel Uzlaşma 
Telsiz Kanunu. 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kurulu 

Kanun. 
Çevre Kanunu. (Değişiklikler : 19,6.1986 -
Millî Parklar Kanunu. 



— C/16 
Vergi, Resim ye Diğer Gelirlerin 

Dayanakları 
Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 
» 

K.H.K. 
» 

Kanun 
» 
» 

> 
» 

.̂ 
» 

» 

1 1 . 8.1983 
8 . 9.1983 
6 .10 .1983 
6 .10 .1983 

6 .10 .1983 
6 . İG.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 

anun 
» 

$ 
» 

22 .10 .1983 
27 .10 .1983 

3 .11 .1983 
8 .11 .1983 

2432 
2935 

2937 
2941 

Ö Z E 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Ku 
Devlet İhale Kanunu. 
ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kan 
Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında K 
Dernekler Kanunu, peğişiklik : 12.4.19 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 
Karayolları Trafik Kanunu. (Değişik 

330; 11.11.1988-3493; 28.4.1989-3538) 
Türk Sivil Havacılık Kanunu. 
Orman Köylülerinin Kalkınmalarının 

lik : 7.9.1991-3763). 
Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu 
Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Ç 

(Değişiklik : 11.11.1988-3493) 
Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Ar 

30.12.1978 Tarihinde İmzalanan Türk - L 
Kurulmasına Dair Anlaşma ile Ortak Den 
Eklenmesine İlişkin Mektupların Uygun Bul 

Türkçeden Başka Dillerde Yapılacak Ya 
Olağanüstü Hal Kanunu. (Değişiklik : 

16.12.1990-KHK/430). 
Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İst 
Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu. 
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Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin . 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 

» 

8.11.1983 
11.11.1983 
19.11 .1983 
22.11.1983 

8. 2.1984 
15. 2.1984. 
8. 2.1984 

8 3.1984 

, 1 3.1984 

2942 
2946 
2957 
2960 

2974 
2976 
2978 

2981 

2982 

17 1984 2983 

17 
24 

20. 

3 
5 

6 

1985 
1984 ' 

1984 

2985 
3007 

3016 

Ö Z E T 

Kamulaştırma Kanunu. • ' -
Kamu Konutları Kanunu. 
Bazı Askerî Hastanelere Döner Sermaye Tah 
Boğaziçi Kanunu. 

1984 YILINA AİT 
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bor 
Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanu 
Ücretlilere Vergi İadesi Hakkında Kanun. 

11.12.1985-3239) 
İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Y 

6785 Sayılı imar Kanunun Bir Maddesinin Değ 
(Değişiklikler : 7.6.1986-3290; 26.5.1987-3366) 

Konut İnşaatında ve Kalkınmada Öncelik 
Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Tanı 

•(Değişiklik : 30.6.1982-3393) 
Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlar 

(Değişiklik : 3.6.1986 - 3291) 
Tonlu Konut Kanunu. (Değişiklikler: 
Gümrük Mevzuatına Göre Tasfiye Edilec 

Kanunu. 
20.7.1966 Tarihli ve 775 Sayılı Gecekondu 

tirilmesine Dair Kanun. 
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Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z 

Kanun 

Kanun 

» 

» 

» 
» 
» 

» 

» 

» 

9. 7.1984 

9.7.1934 

28 . 7.1984 

28. 7.1984 

9.10.1984 
16.10.1984 
16.10.1984 

16.10.1984 

21.10.1984 

2.11.1984 

3030 

3032 

3035 

3040 

3046 
3053 
3054 

3055 

3060 

3065 

Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi 
nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 

22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî 
Bent ve Aynı Kanuna Bir Ek Madde ile 

8.6.1965 Tarihli ve 625 Sayılı Özel Ö 
lerinin Değiştirilmesi, Geçici Bir Maddes 
Hakkında Kanun. 

29.4.1959 Tarihli ve 7258 Sayılı-Futb 
tibi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerin 
Madde Eklenmesine Dair Kanun. ' 

Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasla 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeler 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başk 

ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesap 
netçi Üyenin Ödeneği Hakkında Kanun. 

Başbakan ve Bakanların Temsil Öden 
nek ve Yollukları Hakkında Kanun, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumh 
lak ve Emlak Haklarına Dair Sözleşmen 
kında Kanun. ' 

' Katma Değer Vergisi Kanunu. (Değ 
11.11.1986-3316; 31.3.1987-3336; 30.6.19 
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Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T 

Kanun 

» 

» 

» 
» • 

» 
Kanun 

» 
c» 

» 

2> 

s> 

6 .11 .1984 

20 .11 .1984 

1.12.1984 

1 .12.1984 
15 .12 .1984 
19 .12 .1984 

. 15 .12 .1984 
19 .12 .1984 
19 .12 .1984 

15.12 .1984 

27 . 3.1985 

1 1 . 4 .1985 

3066 

3074 

3082 

3083 
3091 
3092 
3093 
3095 
3096 

3100 

3172 

3177 

19.2.1947 Tarihli ve 503 6 Sayılı Milletlera 
ve Kalkınma Bankasına Katılmak için Hüküm 
Değişik 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkınd 

Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu. (Değ 
20.6.1989 - 3571) 

Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde 
Teşebbüslerin Devletleştirilmesi Usul ve Esasları 

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine 
Taşınmaz Mal Zilliyetliğine Yapılan Teca 
Çay Kanunu. 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelir 
Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Ka 
Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kur 

Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkı 
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Öd 

Mecburiyeti Hakkında Kanun. (Değişiklikler : 5 
1985 YILINA AÎT 

Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişk 
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun. 

15.5.1959 Tarihli ve 7269 Sayılı Umumî H 
nacak Tedbirler ile Yapılan Yardımlara Dair 
mesi ve Bu Kanuna 4 Geçici Madde Eklenmesi H 



— c/2» 
Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 

Dayanakları . • 
Çeşidi Tarihi Numarası 

Kamın 
» 

» 
» 

Kanun 

25.. 
8. 

9. 
22. 

7. 

15. 
11. 

15. 
25. 

28. 
25. 

4 
5 

5 
'5-

6 

.6 
6 

6 
6 

6 
6 

1985 
1985 

1985 
1985 

1985 / 

1985 

1985 

1985 

1985 

1985 
1985 

3182 
3186 

3194 
3202 

3212 

3213 

3215 

3218 

3225 

3226 
3228 

Ö Z 

Bankalar Kanunu. (Değişiklikler: 3.6 
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikl 

de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
İmar Kanunu. 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünü 

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek K 
-Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal 

Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt 
tim Görecek Yabancı Personel Hakkında K 

Maden Kanunu. 

2 Temmuz 1953 Tarih ve 6095 Sayı 
terek Enfrastrüktür Programı Gereğince 
Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştiril 

Serbest Bölgeler Kanunu. 

Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, D 
Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili v 

Fihansal Kiralama Kanunu. 
Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cum 

lığından Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergil 
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun. 
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Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 25. 6.1985 

28. 6.1985 

13 . İt .1985 

» 
» 
» 

7. 
23. 
26. 

2.1986 
? . 1986 
2.1986 

4 . 3.1986 

Ö Z E T 

3229 Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriye 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve D 
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da 

3230 Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli 
ne Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Ek 

3238 Savunma Sanayii Geliştirme ve Desteklem 
11 Temmuz 1939 Tarih ve 3670 Sayılı Millî 
Maddesi ile 25 Ekim 1984 Tarih ve 3065 Sayıü 
Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında K 
20.6.1989-3571; 11.7.1992 - 3824) 

1986 YILINA AİT M 

3257 Sinema,.Video ve Müzik Eserleri Kanunu. 
3259 İslam Kalkınma Bankasına Vergi Muafiye 
3263 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimi 

vet Üzerinden Alman Vergilerden Çifte Vergil 
susları Düzenleme Anlaşmasının Onaylanmasın 

3264 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendi 
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun. 



— C/22 — 

Vergi, Resim- ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

» 

Kanun 
» 

» 
> 

Kanun 
» 

8 . 

25 . 
13 . 

16 . 
3 . 

14. 
20 . 

3.1986 

3 .19'86 
5.1986 

5.1986 
6.1986 
6.1986 
6.1986 

3265 

3269 
. 3283 

3285 
3292 
3294 
3297 

> 
» 
2> 

K.H.K. 

19 
19. 
19. 

- 2 5 . 

f .1986 
6.1986 
6.1986 
5.1986 

3298 
3303 
3308 

258 

Ö Z 

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhu 
Tarihli Hampetrol Boru Hattı Anlaşmas 
Bulunduğuna Dair Kanun. 

Uzman Erbaş Kanunu. 
Bazı Kanunlarla Tanınmış Olan Güm 

Kanun. 

Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu. 
Vatanî Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağ 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Ka 

nunun, 1606 Sayıh Türkiye Kızılay Dern 
Esirgeme Kurumunun Bazı Vergilerden, B 
sına Dair Kanunun, 2767 Sayılı Sıtma ve 
lerinde Değişiklik Yapılması ile T118 Say 
nun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Ka 

Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun. 
Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz M 
Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu. (D 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Persone 

münde Kararname. 



— C/23 

Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Kanun 

» 
» 

31. 3.1987 

» 

» 
» 

» 

» 

26. 

28. 
17. 

24. 

25. 

5.1987 

5.1987 
6.1987 

6.1987 

6.1987 

5332 

9. 

5.-
8. 

4 

5 
5 

1987 

1987 
1987 

3346 

3359 
3361 

3364 

Ö Z E T 

1987 YILINA ATT M 
Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayenin T 

yi Düzenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 S 
Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3182 Sayılı Bank 
Hakkında Kanun. (Değişiklik : 9.10.1991 - 3659). 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların Tü 
lenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu. 
7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Türkiye Cu 

Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici 4 üncü 
Hakkında Kanun. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriye 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önlem 
gun Bulunduğuna Dair Kanun. 

3376 Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulm 
3378 Doğalgazm Kullanımı Hakkında Bazı Ka 

Kanun. 

3380 Tarımın Teşviki ve Çiftçinin Desteklenmes 
5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değ 

3385 Küçük Sanayi Bölgeleri İçinde Devletçe İ 
lerinin Mülkiyetinin Devredilmesi Hakkında Kan 



— C/24 

Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

» 

2> 
» 

K.H.K. 

24 

25. 
9. 
14. 

6.1987 

6.1987 
7.1987 
7.1987 

3386 

3388 
3402 
285 

K.H.K. 

Kanun 
» 

23 .10 1987 

31 

1988 
1988 

1988 

1. 6.1988 

29: 

3406 
3417 

3418 

3456 

Ö Z 

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkla 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddele 

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme 
Kadastro Kanunu. 
Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdas 

(Değişiklik : 27.7.1978 - KHK/287) 
29.3.1984 Tarihli ve 2992 Sayılı, 13. 

rihli ve 2247 Sayılı Kanunların Bazı Ma 

1988 YILINA 

Tahsil Edilemeyen Hazine Alacakların 
Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilm 

Dair Kanun. (Değişiklik : 5.9.1992 - 3838) 
Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizm 

yakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 197 Sayılı 
yılı Finansman Kanunu, 193 Sayılı Gelir 
nunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının T 
Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması 
sine Dair Kanun. (Değişik : 24.5.1989 - 355 

Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya S 
vet Üzerinden Alman Vergilerde Çifte V 
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanu 



— C/25 — 

Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi - Tarihi. Numarası 

Kanun 

1 . 6. 1981 

1 6 . 1 9 8 Î 

Kanun 

» 
K.H.K. 

Kanun 
K.H.K. 

1 . 

4 . 
6 . 

7 . 
12. 

6.1988 

6.1988 
6.1988 

6.1988 
9.1988 

16 . 1 0 . 1988 

3457 

3458 

3459 

Ö Z E 

Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önle 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya 
sında Gelir ve Sermaye Değer Artış Kazançl 
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasınm Ona 
Kanun. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığ 
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Ver 
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dai 

3454 Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonu Kuru 
320 Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 

Hükmünde Kararname. 

3461 Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş 
342 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Person 

Eğitim ve Öğretim Tazminatı Ödenmesi Hak 
tüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hak 
rarnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

3480 Maluller ile Şehit Dul ve Yetimlerine T 
lerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun. 



— e/26 — 

Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
D ay analdan 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Kanun 

17.11.1988 

17.11.1988 

1 7 . î l . 1 9 8 8 

14.12.1988 

2 1 . 1 .1989 
21 . 1.1989 

28 . 2.1989 

27 , 5.1989 

3498 

5499 

3500 

5509 

Ö Z E 

Türkiye Cumhuriyeti ile Filandiya Cum 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme A 
lunduğuna Dair Kanun. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krall 
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anla 
na Dair Kanun. • 

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs 
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmey 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair K 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumh 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme A 
duğuna Dair Kanun. 

1989 YILINA A 

3516 Ölçüler ve Ayar Kanunu. 
3517 Radyo ve Televizyon Verici İstasyonl 

Genel Müdürlüğü Tarafmdan Kurulması v 
lik Yapılması Hakkında Kanun. 

3523 852 Sayılı Başbakanlık Basımevi Dön 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 

3561 Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilm 



— C/27 — 

Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

» 

» 

Kanun 
» 

» 

» 
Kanım 

Kanun 
» 

Kanun 
» 

13 . 

1 . 

17 
• 20 . 

1 . 

4 . 
8 . 

13 
28 

12 
21 

6.1989 

7 .1989 

4. 1990 
4 .1990 

5.1990 

5.1990 
5.1990 

10.1990 
10.1990 

4 .1991 
5 .1931 

3568 

3577 

3621 
3624 

3627 

3628 
3633 

3659 
3671 

3713 
3740 

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebe 
şavirlik Kanunu. 

İthalatta Haksız Rekabetin önlenmesi Hak 
1990 YILINA AİT 

Kıyı Kanunu. 
Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirm 

rulması Hakkında Kanun. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabista 

Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetle 
lıklı Muafiyet Anlaşmasının Onaylanmasının 

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 
Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı A 

lerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşm 
ğuna Dair Kanun. 

Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinde D 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin 

Kanun. 
1991 YILINA AİT 

Terörle Mücadele Kanunu. • 
Türkiye Cumhuriyeti ile • İtalya Cumhur 

Vergilerde Çifte • Vergilendirmeyi Önleme ve 
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 



C/28 

Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

1992 YILINA A 

Kanun 
» 

3 . 4 . 1 9 9 2 
11 .7 .1992 

Kanun 

» 

11 

11 
11 

.7 

.7 

.7 

. 1992 

,1992 

. 1992 

3833 

3835 

3836 

3787 Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının 
3824 kında Kanunun: Bazı Vergi Kanunlarında D 

Sayın Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Ge 
Vergisi Kanunu, 

492 Sayılı Harçlar Kanunu ile 474 Say 
velinde Değişiklik Yapılması; Gelir ve Kuru 
Birleştirilmesi; Gümrük Vergisi Hasılatı İİe 
Tarihli ve 827 Sayılı Kanun İle 31.10.1990 
tarihli ve 193 Sayılı, 2.2.1981 Tarihli ve 23 
29.5.1986 Tarihli ve 3294 Sayıh Kanunların 
ması Hakkında Kanun) 

Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hed 
Gelecek Yıllara Sari Taahhüdîere Girişme 

Ahiska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü v 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbir 
Kanun. 



Vergi Resimve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

— C/29 — 

Ö Z E 

DİĞERLE 

a) Tevziattan İstirdat : 

Tevzien verilecek mebaliğden istirdat, m 
Ziraat Kanunları ve diğer hususî kanunlar m 
istirdat, İrade ve kanunlara müsteniden veya 
naen akdolunan her nevi imtiyaz mukavelena 
data mütealik hükümleri. 

b) Kaldırılmış Vergiler Artıkları : 

Muhtelif tarihlerde lağvedilmiş veya hük 
melerin mer'i bulundukları senelerde tahakku 
lere tevkifan yeniden tahakkuk edecek bilimu 
bedelleri ve Zamları ve Cezaları bakayası. 

c) Para Cezaları : 

Umumî ve Hususî Bilcümle Kanunlara N 
me ve sair mevzuatın para cezası alınmasını taz 



Vergi Resîmve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

— C/30 — 

Ö Z E 

d) Tazminatlar : 

Umumî ve Hususî Bilcümle Kanunla 
cezası alınmasına tazammum eden hüküml 
nameler gereğince Devlet namına okutula 
memeleri sebebiyle alınacak tazminata dair h 

e) Faizler : 

Hazine portfüyü geliri ile bankalar ne 
ne tahakkuk eden faizler ve akçe farkları 
hâsıl olan gelirler. 

f) Bu cetvellerde herhangi bir şekilde 
Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Ka 
vesair mevzuat ile ikili ve çok taraflı her 
tahsiline ilişkin hükümleri. 



— . < * L _ E s 

(Vatan! Hizmet AylıMan) 





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. 
Meclisi Birinci Dönem Milletvekilleri. 

Aylık sahiplerinin isimleri , Gösterge 

Kastamonu Milletvekili Sabri Dura Kızı Reyhan Oko 850 
Kastamonu Milletvekili Sabri Duran Kızı F. Enis:; Çam
lıca 850 
Ankara Milletvekili Hilmi Çayırlıoğlu Kızı E, Fahriye 
Özaka 850 
Burdur Milletvekili Veli Saltıkgil Kızı İnci Saltıkgil - 850 
Gaziantep Milletvekili Mehmet Yasin Kutluğ Kızı S. Mu
zaffer Gökçe 850 
Gaziantep Milletvekili Mehmet Yasin Kutluğ Kızı Ülker 
Kutluğ 850 
Lazistan Milletvekili Osman Nuri Özgen Kızı Saadet 
Tonak '. 850 
Adana Milletvekili Eşref Akman Enise Roynuk (Kaynak) 850 
Erzincan Milletvekili Hüseyin Aksu Eşi Zehra Aksu 1150 
Erzincan Milletvekili Hüseyin Aksu Kızı Saime Aksu 850 
Siverek Milletvekili Abdulgani Ensari (Yardımcı) Kızı 
B. Saadet Ensari 850 
Kayseri Milletvekili Osman Uşaklı Kızı Sabiha Çmgıilıoğlu 850 
Osman Nuri Özpay Kızı Feride Zehra özpay 850 

S / 3 -

Canik Milletvekili Emin G 
Elazığ Milletvekili Hüseyi 
Elazığ Milletvekili Hüseyi 
Menteşe Milletvekili Ethe 
Arslanlı 
Menteşe Milletvekili Ethem 
Arslanlı " 

Sinop Milletvekili Hakkı 
Ulukan 
Bitlis Milletvekili Hüseyi 
viye Orakçıoğlu •, ' 
Gümüşhane Milletvekili M 
Darman 
Kayseri Milletvekili Rifa 
kimseli 
Adana Milletvekili Damar 
Adana Milletvekili Damar 
Şarkikarahisar Milletvekil 
Şarkikarahisar Milletvekil 
Mersin Milletvekili Tevf 
ceoğlu 

Muş Milletvekili İlyas Sa 
Aydın Milletvekili Sadık Ü 
Aydın Milletvekili Sadık 
Kütahya Milletvekili Rag 



Aylık sahiplerinin isimleri Gösterge 

Bingöl {Genç) Milletvekili Hamdi Yılmaz Kızı Suphiye 
Erdemli . ' 850 
Bingöl (Genç) Milletvekili Hamdi Yılmaz Kızı Azize Boz-
gen (Yılmaz) 850 
Bingöl (Genç) Milletvekili Hamdi Yılmaz Kızı Fikriye 
Akay 850 
Ankara Milletvekili Şakir Kinci Kızı Nadiye Çubukçu 850 
Sivas Milletvekili Emir Paşa Eşi Fatma Maraşan 1 150 
Malatya Milletvekili Hacı Bedir Kızı Bedriye Turanlı 850 
Malatya Milletvekili Hacı Bedir Kızı Fidan Turanlı 850 
Sinop Milletvekili Abdullah Karabina Kızı Ziynet Kula 850 
Kastamonu Milletvekili Yusuf Kemal Tengirşenk Kızı 
Ülker Tengirşenk ' 850 
Cebelibereket Milletvekili Faik Öztrak Kızı Handan İnan 850 
Karesi Milletvekili Ab dul gafur Tştın Kızı H. Lamia Iştın - 850 
Siirt Milletvekili Necmettin Bilgin Kızı İsmet Bedük 850 
İzmit Milletvekili Hafız Ahmet Tezemir Eşi Makbule 
Tezemir 1150 
Saruhan Milletvekili İbrahim Süreyya Yiğit Kızı Candan 
Yiğit 850 
Diyarbakır Milletvekili Ab dülkadir Kürkçü Kızı Sevim 
Kürkçü 850 
Diyarbakır Milletvekili Abdülkadir Kürkçü Kızı Adalet 
^üçtüre 850 

Aylık sahipler 

Mersin Milletvekili F 
nisa İnsel 
Erzurum Milletvekil 
Yeşiloğlu 
Van Milletvekili H. 
Van Milletvekili H. 
Antalya Milletvekili 
Sürenkök 
İsparta Milletvekili İ 
Gümüşhane. Milletve 
lahat Üçüncü 
Canik Milletvekili M 
Özalp 
Ergani Milletvekili i 
Akgün " 
Ergani Milletvekili İ 
Akgün 
Niğde Milletvekili H 
Niğde Milletvekili H 
Niğde Milletvekili H 
ragülle ' 
Niğde Milletvekili M 
Niğde Milletvekili M 
henk 



Aylık sahiplerinin isimleri Gösterge 

Saruhan Milletvekili Avni Paşa Kızı F. Bedia Vardar 850 
Balıkesir Milletvekili Mehmet Vehbi Bolak Kızı H. Edi
be Alpan 850 
Siirt Milletvekili Kadri Oktay Kızı Bahriye Soydan 850 
Siirt Milletvekili Kadri Oktay Kızı Cavide Yasa 850 
Siirt Milletvekili Kadri Oktay Kızı Beşire Kalkan 850 
Erzincan Milletvekili Mehmet Tevfik Kütükbaşı Kızı . 
Makbule Şahsuvar 850 

Amasya Milletvekili Mehmet Ragıp Topala Kızı K. Veli
ye Topala 850 
Amasya Milletvekili Mehmet Ragıp Topala Kızı A. Saime 
Gün 850 
İsparta Milletvekili İbrahim Demiralay Kızı R. Muazzez 
Aydemir 850 
Canik Milletvekili "Ahmet Hamdi Yalman Kızı E. Ülker 
Savucu . 850 
Lazistan Milletvekili Mehmet Necati -Memişoğlu Kızı 
Mesure- Memişoğlu 850 

Siirt Milletvekili Nuri Bayram Kızı Mediha Helvacıoğlu 850 
Kayseri Milletvekili Mehmet Alim Çınar Kızı Zübeyde 
Çınar 850 
Muş Milletvekili Rıza Kotan Kızı Türkân Kotan 850 
Raif Dine Kızı Nebile Dine 850 

Aylık sahiplerinin 

Raif Dinç Kızı H. İffet 
Burdur Milletvekili Şevke 
Bolu Milletvekili Cevat A 
Bolu Milletvekili Cevat A 
Siirt Milletvekili Mustafa 
Siirt Milletvekili Mustafa 
Cebelibereket Milletvekili 
M. Azize Turgay 
Cebelibereket Milletvekili 
F. Azize Öztekin 

Cebelibereket Milletvekili 
N. Azize Öztekin 
İsparta Milletvekili Tahir 
İsparta Milletvekili Tahir 
İsparta Milletvekili Tahir 
Yozgat Milletvekili Yusu 
Tathoğlu 
Karesi Milletvekili İbrahi 
Sinop Milletvekili Mehme 
han 

Gaziantep Milletvekili R 
Şarkikarahisar Milletveki 
Hatice Erberk 



Aylık sahiplerinin isimleri Gösterge 

Şarkikarahisar Milletvekili Memduh Necdet Erb erk Kızı 
Ülker Küıç • . '. - 850 
Şarkikarahisar Milletvekili Memduh Necdet Erberk Kızı 
Suna Kor 850 
Kozan Milletvekili Hüseyin Çelik Kızı Sebahat Türktan 850 
Siirt Milletvekili Salih Atalay Kızı Şükriye Ekin 850 
Bursa Milletvekili Necati Kumla Kızı Vasfiye Kumla 850 
Bursa Milletvekili Servet Akdağ Eşi Emine Akdağ 1150 
izmir Milletvekili Tabir Eşi Gamide Barlas 1150 
Sivas Milletvekili Yusuf Ziyaettin Basara Kızı Emine Lüt-
fiye Basara ' . 850 
Kırşehir Milletvekili M. Sadık Sevtekin Kızı Semiha Sev
tekin 850 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Hulusi Erdemir Eşi Ayşe 
Erdemir _' ' . 850 
Diyarbakır Milletvekili Lütfi Tiğrel Kızı Saniye Pirinç-
cioğlu 850 

Afyon Milletvekili Hulusi Kutluoğlu Kızı F. Türkân Kut-' 
luoğlu 85a 

Gümüşhane Milletvekili Veysel Rıza Kızı Saadet Kântek 850 
İçel Mületvekili Haydar Arslan Kızı Suzan Arslan 850 

Niğde Milletvekili Mustafa Vehbi Kızı Duriye Alkoç •_ 850 

Aylık sahiple 

İstanbul Milletvekili 
Kuyaş 
İstanbul Milletveki 
Davran 

İzmir Milletvekili R 
Gümüşhane Milletv 
Safiye Murathan 
Gümüşhane Milletv 
Saadet Mısırlıoğlu 
Gümüşhane Milletv 
S. Türkân Lara 
Bolu Milletvekili Fu 
Mardin Milletvekili 
Beşkardeş 
Mardin Milletvekili 
Mutlu 
Burdur Milletvekili 
Burdur Milletvekili 

Bitlis Milletvekili Ş 
beloğlu 
Adana Milletvekili 

Erzincan Milletveki 
iaike Özkutlu 



Aylık sahiplerinin isimleri Gösterge 

Erzincan Milletvekili Mehmet Emin Lekili Kızı M. Tül-
mülk Lekili ' , ' 850. 
Van Milletvekili Hakkı Ungan Kızı Ay ten Ungan 850 
Van Milletvekili Hakkı Ungan Kızı Zühtüye Ungan 850 
Bitlis Milletvekili Arif Hikmet Özdemir Kızı Saliha Öz-
demir 850. 
Saruhan Milletvekili Reşat Aybar Kızı Samime Kalkan 850 
İstanbul Milletvekili Ali Fethi Okyar Kızı F, Nermin Ok-
yar 850 
Muş Milletvekili Osman Kadri Bingöl Kızı Fahriye Bingöl 850 
Sivas Milletvekili Mehmet Vasfi Kızı Aytekin Karakul 850 
Sivas Milletvekili Mehmet Vasfi Kızı E. Türkân Karakul 850 
İçel Milletvekili Ali Sabri Güney Kızı Türkân Güney , 850 
Kayseri Milletvekili Ahmet Hilmi Kalaç Kızı Türkân 
Nebüe Canka _ 850 
İhsan Harmt Tiğrel (Diyarbakır Üyesi) Kızı Melek Oktem 850 
Afyon Milletvekili Şükrü Çelikay Kızı Şadiye Sansoy 850 
Burdur Milletvekili İsmail Suphi Soysallıoğlu Kızı E. Gö
nül Soysallıoğlu 850 
Yozgat Milletvekili Süleyman Sırrı İçöz Kızı Kadriye Aks03 850 
Aydın Milletvekili Mazhar German Kızı Türkân Pirinç-
cioğlu 850 
Mardin Milletvekili İbrahim Turhan Kızı Nermin Turhan 850 
Mardin Milletvekili İbrahim Turhan Kızı Ayhan Turhan 850 

Aylık sahiplerinin 

Karesi Milletvekili Hüsey 
Çorum Milletvekili A. Du 
Çorum Milletvekili A. D 
Otlu Milletvekili Rüstem 
aslan 
İstanbul Mületvekili Ahm 
de Nazif e Akif oğlu 
İstanbul Milletvekili Ahm 
lem Âkifoğlu 
Batum Milletvekili Ali R 
Mersin Milletvekili Musta 
Mersin Milletvekili Must 

Malatya Milletvekili Hüs 
Amasya Milletvekili Asım 
Burdur Milletvekili Mehm 
Bursa Milletvekili Musta 
Yalvaç 
Bursa Milletvekili Must 
Hesna Akman . 
Bursa Milletvekili Musta 
Çetinkaya 

Bursa Milletvekili Musta 
Yazgan 



Aylık sahiplerinin isimleri Gösterge 

Kırşehir Milletvekili Ahmet Cemalettin Kızı Cemile Ulusoy 850 
İzmir Milletvekili Hasan Tahsin Üzer Kızı H. Nimet Ta-
rakçıoğlu ' 850 
Ergani Milletvekili Mahmut Sığınak Kızı Saadet Öztürk 850 
Gümüşane Milletvekili Ziya Tuğlu Kızı Yadigâr Savaşeri 850 
Rüştü Bulduk Kızı Kadriye Kulualp 850 
Çankırı Milletvekili Mehmet Tevfik Durlanık Kızı Ha
tice Çivitçioğlu 850 
Çankırı Milletvekili Mehmet Tevfik Durlanık Kızı- K. 
Emine Sipahi 850 
Elazığ Milletvekili Mustafa Rasim Öztekin Kızı Bedia 
Ökten Tekin 850 
Ömer Mümtaz İmamoğlu Kızı İnayet İmamoğlu 850 
Ömer Mümtaz İmamoğlu Kızı Firdevs Ürkün 850 
Canik Milletvekili Şükrü Fırat Kızı H. Hatice Karamuk 850 
Sivas Milletvekili Rasim Basara Kızı Türkân Kınacı 850 
Ankara Valisi Mehmet Reşit Şahingiray Kızı İsmet 
Şahîngiray " 850 
Şanhurfa Milletvekili Salih Hayali Kızı Gülendam Saym 850 
Şemsettin Bayramoğlu Kızı İffet Çağlar 850 
Sıddık Mumcu Kızı Muzaffer Mumcu 850 

Çanakkale Milletvekili Ahmet Hamdı Dumlu Kızı Meli
ha Sarıkaya 850 

Aylık sahipler 

B) 15.10.1338 
481 sayılı, 11.11.134 
275 sayılı, 20.5.1955 
6856, 6857 sayılı, 15 
41 sayılı, 7.9.1961 ta 
15.7.1965 tarihli ve 6 
tarihli ve 1062 sayıl 
rihli ve 1936 sayılı, 
tarihli ve 2378 sayılı 
ve 2883, 2884 sayılı, 
ve 3187 sayılı, 11.2. 
3275 sayılı özel kanu 

lananlar. 
Yahya Kaptan Kızı 
Yahya Kaptan Kızı 
Yunus Karlıova Eşi 
Harun Atay Eşi Naf 
Harun Atay Kızı Fa 
Hüseyin Aydın Kızı 
Halil İbrahim Kızı N 
Adil Kızı İffet Mera 
Şevket Kurt 



Aylık sahiplerinin isimleri Gösterge 

Ziya Gökalp Kızı Hürriyet Gökalp 850 
Hüseyin Onur 1500 
Halit Akmansu Kızı Nermin Akmansu 850 
Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Kızı Müşerref Güren 850 
Yakup Örgü Eşi Hanife Örgü 1 150 
Yusuf Çelik Eşi Katırna Makbule Çelik % 1150 
Rezak Al tun Eşi Esma Al tun 1150 
Rıza Hacıoğulları Eşi Gülzade Hacıoğulları 1150 
İsa Güneş Eşi Gülçiçek Güneş 1 150 
Hacı Âltıner 1500 
Mehmet Akman Eşi Satı Akman . 1150 
Nurettin Yeniay Kızı Fethiye Yeniay 850 
Nurettin Yeniay Kızı Munise Yeniay 850 
Mevlüt Meriç Kızı Meryem Meriç 850 
Meryem Meric'in Annesi Fatma Şahin 850 
Kemal Bahadır Demir Eşi Melek Sina Baydur 1 150 
Mehmet Şamlı Bay dar Eşi N. Gün er Bay dar 1150 
Mehmet Şamlı Baydar Kızı A. Safiye Baydar 850 
Mehmet Şamlı Baydar Kızı Asuman Baydar 850 
Talip Yener Annesi Nuriye Yener 850 
Talip Yener Babası Sabri Yener 850 
Talip Yener Eşi Saniye Yener 1150 
Oktay Cirit Eşi F. Gülen Cirit 1150 
Oktay Cirit Kızı M. Ece Cirit 850 

Aylik sahiplerinin 

İsmail Şevket Erez Eşi F. 
Hüseyin Daniş Tunaligil E 
Hüseyin Daniş Tunaligil K 
Methi Kurşun 
Gülali Gül 
Mirza Gürler Eşi Zülfiye 
Mehmet Kıran Kızı Telli 
Cemal Kılıç 
Mülazım Deniz 
Cemal Kaçar Eşi Şehri K 
Mehmet Dığdıoğlu 
Kaşir Kaşar Kızı Çeşmi Ç 
Himet Yıldırım Eşi Hace 
Ali Tabak Eşi Zülfiya T 
Ali Tabak Kızı Melek Ta 
Remzi Gürkan 
Hakkı Şenhür / 
Embiye Çavuş 

C) 11.10.1983 tarih 
Hizmet Tertibinden Aylı 
şampiyonluğu kazanan sp 
Rıza Doğan 
Nasuh Akar Eşi Ayşe Ak 



Aylık sahiplerinin isimleri Göster 

Muharrem Candaş - 1500 
Mehmet Esenceli 1500 
Hasan Sevinç 1500 
Hasan Gemici 1500 
A. Nihat Kabanlı * 1500 
Mustafa Dağıstanlı 1500 
Ahmet Bilek Kızı Sevil Bilek 850 
Sefeç Baygın - 1500 
Adil Atan 1500 
Ömer Topuz 1500 
Nurettin Zafer Eşi Nimet Zafer - - 1 150 
Müzahir Sille 1500 
Hasan Güngör 1500 
Tevfik Kış 1500 
Ahmet Ayık ' " 1500 
Mahmut Atalay 1500 
Haydar Zafer ' ' . .. / ' 1500 
S. Sırrı Acar 1500 
Servet Meriç 1500 
İsmet Atlı 1500 
Gazanfer Biig& 1500 
Cemal Yenilmez 1500 

Aylık saMple 

İsmail Oğan 
M. Cavit Oktav \ 
Celâl Atik Eşi Nadi 
Bayram Şit 
Yaşar Yılmaz 
D. Ali'Erbaş 
İbrahim Zengin 
Mehmet Kartal 
Kâzım Ayvaz 
Mithat Bayrak 
Ahmet Mersinli Eşi 
H. llyas Alakoç 
A. Rıza Alan 
Ahmet Enünlü 
M. TV/fik Ulusoğlu 

D) 28.5.1986 t 
Kurulu kararıyla V 
Abdülkerim Zırhlı E 
Mehmet Nuri Ateşo 
Mehmet Nuri Ateşo 
Sezai Sanver Eşi Sa 



Aylık sahiplerinin isimleri 

Sezai Sanver Kızı Makbule Sanver 
Veysel Şatıroğlu Kızı Zehra, Başer 
Ali Rıza Alıcı Eşi Ayşe Alıcı 
Sadri Alçay 
Mümin Vatansever Eşi Zehra. Vatansever 
Selahattin Galip 
Abdullah Deliormanlı 
Hasan Ayyıldız 
Halil Arkayın Eşi Piruz Arkayın 
Ali Rıza Atmaca Kızı Turan Atmaca 
Salih Sıtkı Fıstıker Kızı Fikriye Şen 
Cevdet Gündüzlü 

Ç/il — 

Aylık saiıiplerinin 

Hüsnü Kahveci 
Hüseyin Gazi 
Arif Şentürk 
M. Fuat Giray 
Nuri Turgut Adali 
Ramadan Tunah 
Eşref Özgür 
Mehmet Kurasulu Eşi A 
Selim Savaş 
Mehmet Karaali 
Ali Mutlutürk 
îsmail Şimşek 
Remzi Doğnı 
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Kanun 
No. 

1050 

1219 

2510 
3202 

5368 
5539 

6200 

6237 
6746 

7Ûİ0 

G — C E T V E L İ 
(Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişm 

İzin Verilen Hizmetler) 
Kanun 

No. 
Muhasebe-i Umumiye Kanununun 50 ve 52 nci maddelerin
de gösterilen hizmetler ile 50 nci maddeyi değiştiren Kanun. 
Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz ve İcrasına Dair Ka
nun ve bu Kanuna ek kanunlar. 

İskân Kanununun 40 nci maddesinde gösterilen hizmetler. 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair Kanunun 45 inci maddesi. 
Verem savaşı hakkında Kanun. 
Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun 33 üncü maddesi. ' ' < ~ 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü teşkilat ve vazifeleri hak
kında Kanunun 37 nci maddesi. 
, Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun 
Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Kon
ya ve Denizli vilayetlerinde 1955 - 1956 yıllarında tabiî 
afetlerden zarar görenlere yapılacak yardım hakkında Ka
nun. 
Muğla, Denizli, Bolu, Aydın ve Sakarya vilayetleri dahilin
de meydana gelen yer sarsıntısından zarar görenlere yapı
lacak yardım hakkında Kanun. 

222 
351 

.. 527 
6165 

2082 

3212 

3402 
3833 

İlköğretim ve 
Yükseköğretim 
Gelecek yıllara 
İstanbul Oper 
reli İdaresi Ha 
İstanbul, Kay 
İmarı Hakkınd 
Silahlı Kuvvet 
tış, Hibe, Dev 
na Yurt Dışı 
Görecek Yaba 
desi. 
Kadastro Kanu 
Türk Silahlı K 
leştirilmesi M 
Girişme Yetki 
Diğer kuruml 
rişmeye izin v 
Diğer Kanunl 
meye izin vere 



(6245 Ssyıh Harcırah Kanununun 33 ve 50 nci Maddeleri Uyarın 
Gündelik ve Tazminatîan Gösterir Cetvel) 
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C E T V E L İ 

(6245 Sayıh Harcırah Kanununun 33 ve 50 nci Maddeleri Uyarın 
Gündelik ve Tazminattan Gösterir Cetvel) 

I — Yurt İçinde Verilecek Gündelikler 
(Madde : 33) 

A — (Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam 
— Başbakan 
— Anayasa Mahkemesi Başkam 
—'• Genelkurmay Başkam 
:— Bakanlar 
— Milletvekilleri 
— Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutam 
— Başbakanlık Müsteşarı ile Orgeneraller ve Oramiraller. 
— Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Cumhu 

yet ve Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanla 

B — Memur ve Hizmetlilerden ' 

— Ek göstergesi 6100 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (6245 sayıh 
Harcırah Kanununun değişik 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre gün
deliklerin hesabında bu tutar esas alınır.) 



H/3 

Ek-göstergesi 4300-6050 olan kadrolarda bulunanlar (3717 Sayılı Ka
nuna göre adli personel ile Devlet davalarını takip edenlere verilecek yol 
tazminatının hesabında bu tutar esas alınır.) 
Ek göstergesi 3100-4250 olan kadrolarda bulunanlar. 
Aylık/kadro derecesi 2 - 4 olanlar 
Aylık/kadro derecesi 5 -15 olanlar 

Kadro Derecesi 

1 - 2 olanlar 
3 - 4 olanlar 
5 - 6 olanlar 
7 - 1 5 olanlar 

II — Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar 
(Madde : 50) 

(I SAYILI CETVEL) 
(50 nci maddenin 1, 2, 4 ve 5 inci fıkralarında yer alan perso 

Bu cetvelden yararlananlardan arazide, şantiye veya gemilerde geceleyenlere, .yukarıda g 
rısı ek olarak ödenir. 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca, orman kadastro hizmetlerinde ç 
yarısı ilâve olarak ayrıca ödenir. 
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(n SAYILI CETVEL) 

(50 nci maddenin 3 üncü fıkrasında yer alan Tapu ve Kadas 
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 müdürlük merkezi dışmda İlçe, kasaba ve 
köylerdeki çalışma alanında hizmet görenlerle 8.3.1984 gün ve 2981 sayılı Ka
nunun ek ve tadilleri uygulamasında çalışanlara yukarıda yazılı miktarların ya
rısı ek olarak ödenir. Bunlardan çalışma alanında geceleyenlere bu suretle bu
lunacak miktarın yarısı ilave olarak ayrıca ödenir. " • " ' • . ~ 



• •... 1 - L e ı v e i ı 
(2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 5.11.1988 Gün ve 3484 Sayılı Kanuna Göre Çeşitli Ka 

Gereken Limitlerin Sınırlarını Gösterir Cetvel) 



1 — C E T V E L İ 

(2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 5.11.1988 Gün ve 3484 Sayılı Kanuna Göre Çeşitli 
Gereken Limitlerin Sınırlarını Gösterir Cetvel) 

Kanun 
No. Kanunun Adı . Madde Fikra 

a) 1050 Muhasebei Umumiye Kanunu 24 
64 



b) 

— 

— 

c) 



Kanun " 
No. Kanunun Adı Madde Fıkra 

83 A - a 

b). 2886 Devlet İhale .Kanunu 17 2 
17 3 

" . 45 ' . • — 
51 a) 

- 55 — 
' 76 " . — 

81 a) 

— t/4 — . • 

' Par 

— İllerde, kuruluş merkezle 
sınırları içindeki ilçeler ve n 

— Diğer ilçelerde 
— Yabancı konuk ve heyetl 

görevlendirilecek mihmand 
— Mahkeme harç ve giderler 

— İllerde, kuruluş merkezleri 
kuruluşlarda, büyükşehir b 
lerde ve nüfusu 50 000'i geç 

— Diğer ilçelerde 
(Maliye ve Gümrük Bakanlı 
kadar olan alımlar için ihale 
fatura ve benzeri belgeler ko 

— İllerde, kuruluş merkezler 
sınırları içindeki ilçeler ve n 

— Diğer ilçelerde 
— İllerde, kuruluş merkezler 

sınırlan 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 

î/5 — 

Parasal 

(Taşınmazın aynına yönelik d 
(Taşınmazın aynına yönelik d 



- t / 6 - ;> 

Kanun 
No. Kanunun Adı Madde - Fıkra 

28 — . 
'— 29 — 

30 — 
31 — • 
34 — (Taşınmazın aynına yönelik 

davalarda 27 inci madde ile 
sınırlı olmak üzere) 

d) 5539 Karayolları Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun 

e) 6200 Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü Teşkilat ve Vazifeleri 
Hakkında Kanun 

f) 6760 Vakıflar Umum . Müdürlüğü 
Vazife ve Teşkilatı Hakkında 
Kanun 

C) 1 000 liralık limit 
1 001 liralık limit 
10 000 liralık limit 
10 001 liralık limit 

35 I 

14 — 1 000 liralık limit 
10 000 liralık limit 

32 
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Kanun 
No. Kanunun Adı 

g) 3202 Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek 
Ka'bulüne 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) 3082 «Kamu Yararının Zorunlu 

KıMığı Hallerde» Kamu Hiz
meti Niteliği Taşıyan Özel Te
şebbüslerin Devletleştirilebilmesi 
Usul ve Esasları Hakkında 
Kanun. 

Madde 

36 

Fıkra 

1 500 000 liralık limit 
10 000 000 liralık limit 

100 000 liralık limit 
200 000 liralık limit 
1 500 000 liralık limit 
10 000 000 liralık limit 

3 — 



Kanun . 
No. Kanunun Adî . Madde 

k) 3213 Maden Kanunu 13 

1) 3289 Gençlik ve Spor Genel Mü- 38 
dürlüğünün Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanun. 

— î/8 — 

Fıkra 

250 liralık limit 
500 liralık limit ' 
1 000 liralık limit . 
1 000 000 liralık limit 
2 000 000 liralık limit 
10 000 000 liralık limit 



EESpsg 
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' K — CETVELİ 
(Ek Bers, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Muhtelif Ücret Ödemeler 

I. — Ek Bers Ücreti •• 
A) Polis Akademisinde ek ders vermekle görevlendirilen: 
1. Üniversite öğretim üye ve yardımcılarına; 

2. Üniversite dışından görevlendirilen öğretim elemanlarına; 
B) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 150 nci ve bu Kanuna 

1323 sayılı Kanunla eklenen ek 4 üncü maddeleri gereğince, fiilen ek ders görevi ya
panlara ders saati basma ödenecek ek ders ücreti; 

1. Harp Akademileri, Gülhane Askerî Tıp Akademisi, sımf okulları, (Astsubay 
Sımf Okulları hariç) özel ihtisas okulları, KBC, 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 3/apan 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
dirilenlere, 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesine göre belirlenen miktarları aşmaya
cak şekilde teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurulları tarafından tespit edilecek 
miktarda ders ücreti ödenir. 

2914 
na g 

Okut 
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D) Hizmetçi, eğitim, kurs ve seminerlerde, memuriyet mahalli dışında yönetici 
ve kursiyer olarak görevlendirilenlere; 6245 sayıh Harcırah Kanunu hükümlerine göre 
ödenecek gündelik dışında yukarıdaki bentlere görev veya 657 sayıh Devlet Memurları 
Kanununun 176 ncı maddesine göre ek ders ücreti ödenmez. 

II. — Konferans Ücreti 

Her bir konferans için (30 000) lirayı aşmamak üzere, 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesine göre ve yükseköğre
tim kurumlarında yönetim kurullarınca belirlenen öğretim programı dışında, 

b) 24.5.1989 tarihli ve 3.563 sayılı Harp Akademileri Kanununun 16 ncı maddesi 
uyarınca harp akademilerinde ve diğer yüksek dereceli askerî okullarda (Harp Okulla
rı, Sınıf Okulları, Özel İhtisas Okulları, İstihbarat ve Dil Okulu, NBC okulu gibi), 

c) - Cezaevlerinde mahkûm ve tutuklulara ders müfredatı dışındaki konularda 
Bakanlık onayı ile, 

Konferans verenlere kurumlarınca belirlenen tutarda konferans ücreti ödenir 

Hizmet içi eğitim ve kurslarda konferans ücreti ödenmez. 
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IH. — Fazla Çalışına Ücreti 

A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti 

1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 178 inci maddesi uyarınca 
fazla çalışma karşılığında yapılacak ödeme. . 

2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 178 inci maddesinde yer alan kısıt
lamalara bağlı olmaksızın; 

a) Bakanlıklar özel kalem müdürlüklerinde çalışan personel ile makam şoförleri
ne; dör': kişiyi geçmemek üzere Bakanlıklar Kural Başkanı, Genel Müdür, ve daha üst 
birim yöneticileri, Vali, Rektör, Büyükşehir ve İl Belediye başkanları ile birlikte çal-
şan personele makam onayına istinaden ayda 90 saati aşmamak üzere fiilî fazla çalış
ma karşılığı yapılacak ödeme; 

b) Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda görev yapan 
personelden, gerçekleştirdikleri fazla mesaî karşılığında kendilerine kurumlarınca izin 
verilme imkânı bulunamayanlara, yıllık olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tes
pit tdileeck azamî fazla mesaî saatleri içerisinde kalınmak şartıyla ve her bir personel 
için ayda 50 saati aşmamak üzere yapılacak ödeme; 

3. — 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30/a maddesine göre, sözkomı-
su Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca çalıştırı
lan sözleşmeli personele saat başına ödenecek fazla çalışma ücreti bu bölümde belir
lenen miktarları aşmayacak şekilde unvanlar itibariyle teşebbüs veya bağlı ortaklık yö
netim kurulları tarafından tespit edilir, 
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4. — Millî Eğitim Bakanlığı. ' 
a) Bakanlığa bağlı her dereceli okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde 

döner sermaye işleri üzerinde işin gereği olarak, olağan çalışma saatleri dışında fiilen 
çalışanlara, (şoförlerle, yardımcı hizmetler sınıfı personeli hariç) öğretim günlerinde 
günde 3 saati, millî ve dinî bayram günleri haricindeki tatillerde günde 8 saati geçme
mek kaydıyla okul ve kurum döner sermaye hâsılatından, beher iş saati için ' 

Meslekî ve teknik öğretim kurumlarında görevli atölye ve teknik ders öğretmen
leri, ilgili mevzuata göre aylıkları karşılığında okutmakla yükümlü oldukları ders saat
lerini doldurduktan sonra, okul idaresince gerekli görüldüğü takdirde haftalık zorunlu 
ve isteğe bağlı.olarak okutabilecekleri ek ders saati sayısı kadar süre ile döner serma
ye işleri üzerinde öğrencilerin, çalışmalarını düzenlemek ve fiilen çalışmak üzere gö
revlendirilebilirler ve bunların fazla çalışma ücreti döner sermaye hâsılatından ödenir. 
Ancak, bu şekilde görevlendirilen öğretmenlere okullarında veya başka okullarda gece 
ve gündüz ek ders görevi verilemez. 

b) Döner sermaye işlerinde görevli şoförlerle yardımcı hizmetler sınıfı persone
line mesaî saatleri dışında yaptıkları çalışmalar karşılığında ayda-90 saate kadar okul 
veya kurum döner sermaye hasılatından ödenmek üzere saat başına; 
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B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti. 
1. Emniyet Genel Müdürlüğü : 
a) Emniyet Hizmetleri Sınıfından il ve bölge kuruluşlarında görevli personel ile 

Cumhurbaşkanlığı, T.B.M.M., Millî Saraylar ve Başbakanlık Koruma Müdürlüklerin
de görevli personele, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünün koru
ma hizmeti ile görevli personeline, ' • • . ' ' ' - _ 

b) Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Kuruluşu ile bu kuruluşa bağlı öğretim, -
eğitim ve sağlık kurum veya birimlerinde görevli Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeline, 

c) Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli çarşı ve mahalle bekçilerine, 
2. Orman Genel Müdürlüğü : 
a) Orman Muhafaza Memurlarına 
b) Taşra teşkilatında telsiz teknisyenliği, telsiz operatörlüğü, telsiz santralcılığı, 

dağ telsiz santralcılığı, telsiz ve telefon hat bakıcılığı görevini yürüten teknisyen, ha-
berleşme memuru ve santral memurlarına (1 500 kişiyi geçmemek üzere) yalnız Hazi
ran - Ekim ayları için 

3. Sağlık Bakanlığı : 
a) Sıtma Eradikasyonu Teşkilatında çalışan sağlık savaş memurlarına 
b) Sıtma eradikasyonu hizmetlerinde görevlendirilen sağlık memurlarına (300 

kişiyi geçmemek üzere) 
4. Belediyeler : 
Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren zabıta ve itfai

ye hizmetlerinde çalışan personele, (destek hizmeti yürüten personel hariç), Bakanlar 
Kurulu Kararı aranmaksızın belediye meclisi kararı ile tespit edilen miktar, fazla ça
lışma ücreti olarak maktuen ödenir. 
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5. Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara her ne ad altında olursa olsun ay
rıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz. 

6. l/a, b; 2/a sırasına göre ödenecek fazla çalışma ücretleri; 
a) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni, görevin yapılması sırasında 

veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma durumlarında, 
b) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici 

görevli bulunma durumlarında, 
c) Sürekli görevle atamalardaki mehil süreleri içerisinde, 

dahi ödemeye devam edilir. 

IV. —Muhtelif Ücret ödemeleri 

2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 21 inci ve 2692 
sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 16 ncı maddelerine göre; 

1. İl Jandarma Aday Komutanlıkları ile komando birliklerince ve bu birliklerin 
hizmetlerini denizde üstlenen Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarında görevli subay, 
astbusay ve uzman jandarma çavuşlarına 

2. Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatının yu
karıdaki birlikler dışındaki tüm karargâh, birlik ve kurumlarında görevli subay, astsu
bay ve uzman jandarma çavuşlarına 

Bu ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.. Ancak, Jandarma Genel Ko
mutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu olup da anılan kuruluş ve.kadroları 
dışındaki görevlere atanan personel, bu görevlerinin devamı süresince sözkonusu öde
meden yararlanamazlar. 
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V. — Edebi Kural Toplantı Ödeneği 

5441 Sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun değişik 2 nci maddesi 
uyarınca devlet tiyatrolarında oynanacak eserleri seçen edebi kurulun tiyatro dışından 
katılan üyelerine her toplantı için özel kanunlarında değişiklik yapılıncaya kadar öde
necek toplantı ücreti; 
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î. — MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

II. — SAĞLIK BAKANLIĞI 
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M — CETVELİ 

(PANSİYON ÜCRETLERİ) 

I. — MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

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, Çırakhk Eğitim Mer
kezleri 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) 
Tatbikatk Anadolu Meslek Liseleri 

(3308 Sayılı Kanun Kapsamında olan okullar) 
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H. — SAĞLIK BAKANLIĞI 

Okulun Adı 

Sağlık Meslek Liseleri 



ORDU İHTİYACI İÇİN ALINACAK HAYVANLARA AİT 
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MOTORLU TAŞITLARIN ORTALAMA ALIM DEĞERLERİ VE SEFERBERLİK TATBİ 
GÜNLÜK KİRA BEDELLERİ 
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. " P — CETVELİ 

MOTORLU TAŞITLARIN ORTALAMA ALIM DEĞERLERİ VE 
SEFERBERLİK TATBİKATINA KATILACAK ARAÇLARIN 

GÜNLÜK KİRA BEDELLERİ 
Seferberlik tatbikatına 

katılacak araçların tahmini 
Aracın cinsi ve tolnajı Alım değeri (TL.) günlük kira bedeli (TL.) 

10 ton idarî araç 600 000 000 — 
5 ton idarî araç 325 000 000 — ' 

1/2 ton idarî araç 105 000 000 — 
1/5 ton taktik araç 75 000 000 — • 
1/2 ton taktik araç 88 000 000 — 

5 ton taktik araç 1180 000 000 — 
2.5 ton taktik araç 933 192 000 
10 ton çekici 

Kar üstü 
Kamyonet 

Kamyonet 

aracı 
500 - 1 000 Kg. 

1 001 - 2 000 Kg. 
Kamyonet 2 001 - 3 000 Kg. 
Kamyon 
Kamyon 
Kamyon 
Kamyon 
Kamyon 
Kamyon 
Kamyon 
Kamyon 

Kamyon 
Kamyon 
Kamyon 

3 001 - 4 000 Kg. , 
4 001 - 5 000 Kg. 
5 0 0 1 - 6 000 Kg. 
6 001 - 7 000 Kg. 
7 001 - 8 000 Kg. 
8 0 0 1 - 9 000 Kg. 
9 001 -10 000 Kg, 

10 001 -11 000 Kg. 
11 001 -12 000 Kg. 
12.001 -13 000 Kg. 
13 001 -14 000 Kg. 

Çekici 5 Q00 Kg. 

Çekici 10 000 Kg. 
Akaryakıt 
Akaryakıt 
Su tanker 

tankeri 5 000 Kg. 
tankeri 10 000 Kg. 

• • 

Otobüs (40 kişilik) 
Loder yükleyici 
Silindir (Lastik tekerlekli çekici) 
Motorsiklet 

Kar üstü aracı 

2 500 000 000 
736 000 000 
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350 000 

425 000 
475 000 
500 000 
600 000 
600 000 
600 000 
700 000 
700 000 
700 000 
700 000 
800 000 
800 000 
800 000 
900 000 

1 000 000 
600 000 
700 000 
700 000 

1 700 000 
1 000 000 
1 000 000 

175 000 

1 200 000 



(Harcamaya İlişkin Formül) 
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R — CETVELİ 

(HARCAMALARA İLİŞKİN FORMÜL). 

Harcama kalemlerinden yapılacak giderler ve bunların kayde
dileceği ayrmtı kodları aşağıda gösterilmiştir. 

100 — PERSONEL GİDERLERİ HARCAMA KALEMİ : 

«110 — Aylıklar» Ayrıntı Kodu 

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 aylıkları; 

— Kadroya dayalı vekalet ücretleri ile kanunî aylığın «asgarî 
ücret» seviyesine yükseltilmesinden doğan farklar; 

b),' Emekli keseneği karşılıkları: 5434 sayılı kanunun 14 üncü 
maddesinin (d) fıkrasıyla 15 inci maddesinin (e) fıkrası ve 34, 38, 39 
uncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak öde
meler, • ' 

c) Gösterge üstü ödemeler: Kanunları gereğince gösterge 
rakamlarına eklenecek ek gösterge karşılıkları; 

d) Emsal farkları : Yabancı ülkelerde çalışan devlet me
murları ve askerî personelin aylık emsal farkları; 

«120 — Sözleşmeli 

a) Sözleşme ile ç 
vesinde ödenecek ücret 
temsilciliklerimizde çalı 
sözleşmeler ve yerel m 
her türlü ödemeler ve 
(ilgili mevzuatına göre 

b) NATO projesi 
lığının uygun görüşüne 
bit edilecek sayıda pers 
lıştırılacak sözleşmeli te 
ğince yapılacak her tür 
rece), 

c) Yabancı uzma 
ödenecek ücretler ve ücr 

d) Mevzuatı gere 
prim ve kesenek karşılık 

Ancak, sözleşme i 
ve yardımcılarının mev 
türlü istihkakları Maliy 



Gümrük Bakanlığının olumlu görüşü alınarak Bakanlar Kurulun
ca tespit edilir. MİTT'in sözleşmeli olarak çalıştıracağı personelin 
ücretleri ve her türlü, istihkakları Başbakan 'tarafından tespit edilir. 

e) 9.3.1988 tarih ye 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 
CEş Kanunu kapsamına giren işlet de kadrolu veya 30 iş gü

nünden fazla süreli olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığının vi
zesi alınmak suretiyle çalıştırılanların günlük ve gereğinde aylık üc
retleri, ek ödemeler, iş, toplu iş sözleşmesi, grev, lokavt kanunları 
gereğince mevzuata uygun olmak kaydıyla yapılacak ödemeler, aynî_ 
ve nakdî yardımlar, huzur, hakem ücreti, fazla çalışma karşılıkları 
ve seyyar görev tazminatları, mevzuatı gereğince Sosyal Sigortalar 
Kurumuna ödenecek prim ve kesenek karşılıkları, İş ve İşçi Bulma 
Kurumuna ödenecek masraf karşılıkları 11.11.1986 tarih ve 3320 
sayılı kanun gereği konut edindirme yardımı ile ilgili olarak yapıla
cak ödemeler; 

«140 — Sosyal Yardımlar» ayrıntı kodu 
Kanun ve kanuna dayanan tüzük,- yönetmelik ve kararnameler 

gereğince ödenecek; 
a) Aile Yardımı, 
b) Doğum Yardımı, 
c) Ölüm Yardımı, 

d) Giyecek .yard 

e) 11.11.1986 ta 
dirme yardımı ile ilgi 

f) 9.3.1988 tarih 
meler, 

g) Diğer yardım 

«150 — Ek Çalışm 

a) Huzur ücret 
netmelik ve kararnam 
memur olmayan üyel 
ödenecek huzur haklar 

b) Fazla Çalışm 
Yönetmeliği» ile diğe 
rine göre ödenecek ola 

c) 3.9.1974 gün 
yenileme işleminde ç 
ödenecek ücretler, 

d) Konferans Ü 
göre ödenecek konfera 

e) Ek ders Gör 
edilen saat başına ek 

f) Ek dersle gö 
Sigortalar Kurumuna 



«160 — Tazminatlar ve Ödüller» ayrıntı kodu 

a) İş riski, iş güçlüğü ve teminindeki güçlük zammı; İlgili 
mevzuatına göre ödenecek iş riski, iş güçlüğü ve teminindeki güçlük 
zamları ve malî sorumluluk, özel* hizmet tazminatları, 

b) Hizmeteri tazminatı : 27.12.1960 tarih ve 182 sayılı Hizmet 
ve Seyis Erleri Hakkındaki Kanuna göre ödenecek olan hizmeteri 
tazminatı, 

c) Tayın bedeli: Kanunlarına göre askerî personele ödenecek 
tayın ve taamiye bedelleri ile sivil personele ödenecek tayın bedel
leri, . • • . ' . 

d) Özel kanunlar gereğince ödenecek tazminatlar: 13.5.1971 
tarih ve 1402 sayılı kanun uyarınca ödenecek sıkıyönetim tazmi
natı ve uçuş tazminatı ile kurbağa adam ve dalış tazminatı; 31.12.1980 
tarih ve 2368 sayılı kanun gereğince ödenecek tazminatlar ile diğer 
özel kanunlarına göre verilen tazminatlar, 

e) Ek görev tazminatları, 

f) Mevzuatı gereğince ödenmesi gereken diğer tazminatlar, 

g) 10.3.1983 tari-h ve 2803 sayılı kanunun 21 inci ve 9.7.1982 
tarih ve 2692 sayılı 'kanunun 16 ncı maddesi gereğince yapılacak 
ödemeler, , 

h) ö d ü l : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun, değişik 
123 üncü maddesi ile Bütçe Kanununa göre yapılacak ödemeler ve 

926 sayılı kanunun 202 
zükler gereğince yapılac 

i) Diğer ödüller, 

«170 — Ödenekler» 

Kanun ve kanuna 

gereğince ödenecek öde 

«18Ö. — Tedavi Y 
a) Tedavi yardım 

göre ödenecek her tü 
diği takdirde kurumlar 
2886 sayılı Devlet İha 
anlaşma yapılan eczan 
gereğince şehit olan Si 
giderleri, yurt dışındak 
da görevli olup, teröri 
yaptırılan mezarların ya 

b) Tedavi yolluğu 
edilen esaslara göre öde 

«190. — Diğer Pers 

a) Harçlıklar : A 
Eğitim Bakanlığına 
larda okutulan paras 
83/7166 karar sayılı « 



bağlı ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda burs, parasız yatı
lılık ve sosyal yardımlar» Yönetmeliği hükümlerine göre ödenecek 
harçlıklar ile Polis Koleji ve diğer sivil okullardaki parasız yatılı 
öğrencilere Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek aylık 
harçlık ödemeleri ile, yükseköğretim kurumlarm'da 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 4 000 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 ile munzam harçlıkları, 

c) Staj ve öğrenim giderleri : Yurt içi ve yurt dışı staj ve 
öğrenim giderleri, staj ve öğrenimle ilgili teknik ve diğer yardım
lar; 657 sayılı Kanunun 78 ve 19 uncu maddelerine ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun değişik 33 üncü maddesi ile 39 uncu 
maddesinin 2 nci fıkrasına göre yurt dışma 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, 

Millî Savunma Bakanlığının aynı nitelikteki giderleri, stajla il
gili kayıt ve diğer öğrenim giderleri, bakanlıklara bağlı ve bakan
lıklarla ilgili kurumlarda öğrencilerin yapacakları Staj Çalışmaları 
Düzenleme Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi gereğince öğren

cilere yapılacak ödem 
{yükseköğretim kurum 
tedavi giderleri, 

200. — YOLLU 

«210. — Yurt İç 

a) Yurt içi geçi 
çeşit gezi ve oturma 
kanun, çeşitli kararna 
meler, mahkûm veya 
fakat görevi ile bağlı 
verilecek gündelikler, 

b) Yurt içi turn 
Devlet Senfoni Orke 
Devlet Türk Halk M 
ğu, Oda Orkestrası v 
ve diğer görevlilerin ik 

«220. — Yurt İç 
6245 sayılı kan 

reğince (geçici ve dai 
lunduğu yerden sağla 

«230. — Yolluk 
Fiilen arazi üz 

da gezici olarak göre 
tazminatlar, 



«240. — Yurt Dışı Geçici Görev Yollukları» ayrıntı kodu 
Yurt dışına ve yurt dışında yapılacak geçici gezi ve atamalar

da 6245 sayılı kanun, çeşitli kararname ve yönetmelikler gereğince 
yapılacak ödemeler, 

«250. -^ Yurt Dışı Sürekli Görev Yollukları» ayrıntı kodu 
Yurt dışına ve yurt dışındaki atamalara 6245 sayılı ka

nun, çeşitli 'kararname ve yönetmelikler gereğince yapılacak ödeme
ler, (Yurt dışı yolculuğunun zorunlu kıldığı 'belge ve işlemler gider
leri, çalışma, ve toplantının gerektirdiği kaydiye, aidat ve gidere 
katılma gibi ödemeler ilgisine göre 240 ve 250 nci ayrıntı koduna), 

«260. — Tahliye Giderleri» ayrıntı kodu 

Özel şartlarda ve olağanüstü durumlarda, Dışişleri Bakan
lığının talimatı gereği, dış ülkelerdeki memur ve Türk uyruklu hiz
metlilerin aileleri ile birlikte görev yaptıkları ülkeden tahliyesinin 
gerektirdiği giderler, (Bu ödenek yıl içinde diğer tertiplere aktarıla
maz.) 

300. — HİZMET ALIMLARI HARCAMA KALEMİ : 
«310. — Müşavir Firma-veya Kişilere Ödemeler» ayrıntı kodu 
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 Teş 
ve proje hizmetlerinin 
Programının Uygulan 
kanlar Kurulu Karar 
metotları yeniden dü 
lar ve Hükümet Prog 
let memurları dışında 
ile tespit edilecek tu 

c) Bilirkişi, eksp 
tirdiği 'bilirkişi ve ek 
kararlarına (ilişkin gi 
mallar ile Hazineye 'i 
laboratuyar tahlil gide 

d) Harita yaptır 
l e r , • - • ' . 

e) İhale yoluyla 
ile yapılan tarımsal m 

f) Devlet malı 
mesi mahallî örf ve 
verildiği takdirde, sö 

g) Devlet malı 
ile ilgili giderler, 



h) Yurt dışında turizm ve ihracat imkânlarının artırılması 
amacıyla halkla ilişkiler ve pazarlama firmalarına, uzmanlarına ve 
bu işlerle uğraşan kuruluşlara verecekleri hizmetler karşılığı yapıla
cak ödemelerle, bu konularda yaptırılacak araştırma giderleri, ~ 

ı) Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel tarafından yerine 
getirilmesi gereken hizmetlerden, hizmet yerlerinin ve tedavi kurum
larının temizlenmesi, asansör, kalorifer gibi tesisatın bakım ve iş
letilmesi ve benzeri işlerden kurumlarmca üçüncü şahıslara ihale yo
luyla gördürülmesi uygun görülenlere ilişkin giderler, 

j) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptıracağı araş
tırma, inceleme, etüd ve proje hizmetlerinin gerektirdiği her türlü 
giderler, ' 

«320. — Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri» aynnü kodu 
a) Telefon, teleks, vb.: ücret, tesis, bakım, nakil, hat kira

lama ve abone giderleri, 
!b) Fosta-telgra'f ücretleri ve bunlara ilişkin giderler 
«330. — Taşıma Giderleri» ayrıntı kodu 
a) Diğer tertiplerin esas giderlerine ilişkin olarak ödenen 

taşıma giderleri dışındaki (taşıma öncesi ve taşıma sonrası giderler 
dahil) taşıma giderleri ile bunlara 'ilişkm giderler (konaklama, ba
rındırma, ardiye, kanal, geçiş ve liman giderleri dahii), 

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 , verilecek konaklama ve nakil ücretleri, askerî ceza ve 

tutukevlerinden peraken 
talarına sevk edilmesin 
buna ilişkin konaklama 
hayvanların taşıma, bak 
leri, geçiş ücretleri, yok 
paraları, şehir içi otobü 

«340. — Tarifeye B 

a) İlan : Her türl 

b) Sigorta giderle 
lerine ilişkin olarak öd 
rının sigorta edilmemesi 

Ancak, 
ba) Yanıcı, patlay 

yerlerinin sigorta giderle 

-bb) Dış ülkelerde 
let malı eşyanın ve kir 
gorta zorunluluğu vars 
veya kira ile tutulan y 
zorunluluğu konulmuşsa 

be) Dış kuruluşlar 
uygun gördüğü hallerde 

bd) Evrakı müspi 
gorta ve navlun giderleri 



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 gi'derleri; suçun açığa çıkarılması ve ihzarlı sa
nıkların 'bir yerden diğer bir yere yollanma giderleri; mahkeme iian 
bedelleri; ecnebiler istinabe giderleri, adlî müzaheret giderleri; Me
denî Kanunla, Nüfus Kanunu gereğince savcılar tarafından, açıla
cak davalar giderleri; Medenî Kanunla ve başka kanunlar gere
ğince yargıcın ve ticaret sicili memurunun kendiliğinden görmeye 
ve yapmaya ödevli bulunduğu dava ve işler giderleri; nezaret al
tında bulundurulanlarla belirli yerde ikamet ve iaşe edilenler, sınır 
dışına çıkarılacak ve yurt içinde yer değiştirmeye mecbur edilecek 
yabancıların ve 11.6.1937 tarih ve 3236 sayılı Kanun gereğince mah> 
keme kararıyla' başka yerlere gönderileceklerin sevk ve iaşe gider
leri; 13.7.1965 tarih ve 647 ve 7.11.1979 tarih ve 2253 sayılı Ka
nunlar gereğince alınan tedbir kararlarının infaz, gözetim masraf
ları ve para cezalarının tahsili ile ilgili giderler, 

e) Diğer tarifeye bağlı ödemeler : Her yerde kullanılan radyo, 
televizyon," video abone ücretleri, 

«350. — Kiralar» ayrıntı kodu. 
a) Gayrimenkul Kiraları : Taşınmaz malların kira bedel

leri ile 237 sayılı Taşıt Kanunu ve ekleri gereğince makamlarına 
otomobil tahsis edilenlerin garaj kiralan; Amerikan Askeri Heyeti 

Başkanı ile Kara, H 
Millî Savunma Bakan 
lanacak binalar ve b 
gi'derleri, 

9.11.1983 tarih v 
inci maddesi uyarınca 
netmeliği hükümleri ç 

Ev sahibi tarafın 
rım bedelleri, tutulac 
ve belediye vergi, resim 

Dış kuruluşlar iç 
re devir, tazminat ve 

İlgili kanunlarda 
let Memurları Kanun 
nel Kanununa tabi o 
personel tarafından, t 
lığın teklifi üzerine k 
telefon, garaj ve gene 
memurun emsal katsa 
aşması halinde aşan k 
görülecek miktarı, 

b) Taşınır mal, 
makine, alet ve taşıt 
diğer giderler ve anten 



c) Nükleer yakıt kirası, 
d) Devletin yurt -dışında müşterek mülkiyetine ait binalara 

ilişkin temizlik, aydınlatma, ısıtma, kapıcı, bahçıvan gibi ayrılma
yan müşterek masraflar, 

«360. — Makine, Teçhizat, Demirbaş, Taşıt Bakım ve Onarı
mı» ayrıntı kodu 

a) Taşıt onarımı : Taşıtların işletme ile ilgili bakım ve 
onarımı için verilecek İşçilik 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 
12 O0O 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 
Mülkiyeti veya intifaı bedelsiz olarak Devlete ait taşınmaz 

mallarla (Mazbut vakıflara ait akar ve hayrat binalar dahil) 
Devlet dairelerince kiralanan.binalar ve taşınmaz mallarda lıizmetin 
gerektirdiği ve kiralayan tarafından karşılanması mutat olmayan za
rurî ve 30 000 000 liraya kadar küçük onarımları, 

Sözü edilen taşınmaz malların 120 000 000 liraya kadar ayrı ve
ya birlikte yapılacak kanalizasyon, boya ve badana, çatı ve asansör 
onarımları, mevcut elektrik, su ve ısıtma tesisatının tevsii, bakım 
ve onarımları ve telefon, havalandırma ve klima gibi tesislerin (tele

fon santralı hariç) tevs 
noter senedi ile kullanm 
şınmaz malların getireb 
ları ve Jandarma Genel 
liraya kadar yeni yapım 
rımına ilişkin her türlü 
içi. ve yurt dışındaki şe 
tertip ve tanzimi ile sair 

Bu fıkrada öngörü 
alan Olağanüstü Hal B 
uygulanabilir. 

«380. —' 1050 Say 
rıntı kodu 

Sadece Bütçe Kanu 
Yasanın 48 inci madd 
rak : 

a) Beyiye aidatı, 

b) Oram Kanunla 

c) Mahkeme harç 
•dolayısıyla yapılacak g 
•ödenecek harç ve verg 
icra kovuşturmalarıyia 
ödeme külfeti yüklenen 



meleri Kanununun 415 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile diğer hü
kümler gereğince mahkemelerce resen tetkik ve tahkikine lüzum 
görülen hususların gerektirdiği giderler, 

'd) Bina ve arazi vergileri : Gerçekleşmiş veya gerçekleşecek 
bina ve arazi vergileriyle, geçmiş yıllardan tahakkuk edip de öden
meyen 'bina ve arazi vergileri, (1050 sayılı Kanunun 48 inci madde
sini!? (c) ve (v) fıkraları bu kalemden karşılanmaz.) 

«390, — Diğer Hizmet Alımları» ayrıntı kodu 
a) Telif, tercüme, derleme, patent hakları, kayıt yenileme, 

kitap, basılı veya basılacak eser inceleme ücret ve giderleri : Telif, 
tercüme haklarının «atın alma ve kiralama ücretleri, patent hakları 
ve fikir, sanat, teknik yapıtları tercüme bedellerinin (Subay ve ast
subaylara 'da) ödenmesi ve buna ilişkin diğer giderler; Dışişleri Ba
kanlığınca uluslararası siyasî, • kültürel ve ekonomik ilişkilerle ilgili 
olarak ülkemizin 'bilim kurumları veya dış ülkeler 'bilim kurumla
rıyla, tanınmış ilim adamları 'tarafından Türkçe veya yabancı dil
lerde doğrudan doğruya veya işbirliği halinde yapılacak yayın mas
raflarına katılma giderleri, olağanüstü ve zorunlu hallerde kayıt
ların yenilenmesi ve Türkçeleştirilmesi, inceleme, derlemeler ve ki
tap, basılı veya 'basılacak eser incelemeleri için kurum personeli dı
şındaki kişilere ödenecek 'hizmet 'bedelleri, 

b) Vizite ücretleri : Kadrolu doktoru ve veteriner hekimi ol
mayan yerlerde vizite ücretleri, 

c) Geçici hizmet ücretleri : Hizmetin gerektirdiği hallerde za
man ve yer adl'iyeti dolayısıyla mahallen temin olunan; 

ca) 30 iş günün 
Bakanlığından vize al 
malî yıl içinde aralık 
süreler için en çok üç 

cb) Kurumlarda 
şılığında yapılacak öd 

cc) 3308 sayılı K 
lere, kurumlarda; öğr 
timi yapabilecekleri iş 

cd) Dış kurulu 
ödenecek ücret, prim, 

ce) 657 sayılı K 
ce çalıştırılan geçici p 
ce sayım, propaganda 

cf) Gelenekleri 
luluk duyulan çevirm 
ret, 'bedel veya haked 
yarışmaların yapılacağ 
cak personele bu mü 
ler, yurt içinde ve yu 
ile yarışmalar ve 'bun 
tılacak hâkem, antre 
ve yöneticiler ile 'bun 
gili Bakanlar Kurulu 
ödemeler, 



cg) Devlet sınır işaretleri giderleri, baca, foseptik temizliği. 
elektrik ve su tesisatı yaptırma, hamam, çeşitli hububat kırma, ek
mek pişirme, kalaylama, yatak a'tma, 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 Tevkif evi erinirr Yöne
timine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük»ün 210 ve 211 inci mad-. 
deleri' gereğince cezaevleri iç hizmetlerinde çalıştırılan hükürnlü--
lerin ücretleri, 

e) Aidatlar : Özel kanunları gereğince ödenecek fahri konso
losluklar aidat ve giderleri, 

f) Kurslara katılma giderleri : Kamu kurum ve kuruluşları ile 
meslek teşekkülleri, dernekler ve vakıflar tarafından düzenlenen 
bilimsel nitelikli toplantılara iştirakleri 'kurumlarınca gerekli görü-, 
lehlerin 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 içinde yerli veya 
yabancı demek, vakıf veya kuruluşlarca açılan ve yeterlilikleri Millî 
Eğitim Bakanlığınca kabul edilen dil kursları için ödenecek ders 
ücretleri (ücretin % 40'ı memur tarafından ödenir. Daha önceki yıl

lardaki kurs süreleri de 
ödeme yapılabilir.) 

g) Haber alma gi 
h) Hazineye intik 

ca ödenmesi gerekli o 
karşılanamayan giderler 

ı) Özel Kanunlar 

j) 11.11.1983 tarih 
uyarınca Hükümet uy 
tırılan radyo ve televi 
lanması için gerekli her 

400. — TÜKETİM 
HARCAMA KALEMİ 

«410. — Kırtasiye 

a) Kırtasiye, bas 
leri : Hizmetin gerektir 
mal ve malzemelerin 
her çeşti tüketim malz 
ve yapımı ile bunlara ili 

b) Yayın alımları 
rih ve 2527 sayılı Bas 
sayılan basma yazı ve 
aynı nitelikteki 'basma 
giderler, 



c) Baskı ve cilt giderleri : Hizmetin gerektirdiği her nevi bas
kı işleri ile cilt giderleri, 

«420.—Yakacak Alımları» ayrıntı kodu 

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 
Makine ve taşıtların işletilmesi ile ilgili madde alımları (işletme 

ile ilgili 'kimyevi maddeler dahil), 
«440. — Elektrik, Su ve Havagazı Giderleri» ayrıntı kodu 
Her türlü aydınlatma, soğutma bedelleri' ile aydınlatmaya, 

ışıklandırmaya ve havalandırmaya zorunlu ve yararlı her türlü mad
de, eşya, malzeme alımları ile su tem'izleme kimyevi maddeleri, iç
me ve kullanma su 'bedelleri, çalıştırıcı kuvvet olarak elektrik be
delleri ve 'bunlara ilişkin giderleri, 

«450. — Yiyecek ve Yem Alımları» ayrıntı kodu 

Kanunla tespit edilen hakediş maddeleri ile bunların mü
badelesine. tabi tutulan 'ikmal maddeleri bedelleri-, besin ürünleri ve 
beslenme ile ilgili her türlü ikmal madde ve vasıtaların satın alınma
ları ile 'bunlara ilişkin her türlü (depolama, bakım, onarım, koruma 
ve dağıtım, pişirme dahil) giderleri, yalnızca askerî ihtiyaçlar için 
mutfak ve yemekhane levazımatı alımına ilişkin giderler ve hasta
nelerde yemek ve yemeğe ilişkin hizmet ihtiyacının ihale suretiyle 
temin edilmesi halinde müteahhide yapılacak ödemeler, 

Türk Silahlı Kuv 
mümkün olmayan er, 
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 

a) Giyim - kuş 
na dayanan tüzük, y 

.rin giyim ve kuşam 
ikmal madde ve vası 
leri ile ıbunlara 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 cins ve her 
çeşit hayvan alım, koruma, bakım, kurtarma ve dağıtımı ile bun
lara ilişkin her türlü -giderler; özel ve tüzelkişilere ait hayvanların 
her çeşit tazmin ve taviz bedelleri; hizmette kullanılan hayvanların 
özel ve tüzelkişilere karşı işleyecekleri zararlar karşılığı verilecek 
tazminatlar; hayvanları yok etme, gömme giderleri ile bunlara iliş
kin diğer giderler, 

c) Temrinîik malzeme alımı : Temrinîik malzeme ile ilgili her 
türlü giderler, 

d) Spor araç ve gereçleri, 
e) Diğer özel malzeme alımları.: Hizmetin özelliği gerektir

diği halde diğer harcama kalemlerinden alınamayan özel malzeme 
alımları, • _ 

•f) Tedhiş ve sabotaj 'hareketlerine karşı koruma giderleri; Ya
bancı ülkelerdeki temsilciliklerde görevli memurların tedhiş ve sa
botaj hareketlerine karşı güvenliklerini sağlayacak önlemlerle ilgili 
harcamalar, 

g) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda gerekli değişik
lik yapılıncaya kadar, Emniyet Genel Müdürlüğünce açılacak po-
lisevleri ve mülteci misafirhanelerinin hizmete girişlerine ilişkin her 
türlü harcamaları ile halen hizmet veren polisevieri, moral eğitim 
merkezleri ve mülteci misafirhanelerinin her türlü giderleri, 

«470. — Savuıınıa Alım ve Giderleri» ayrıntı kodu 
Sadece Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde «Sa

vunma araç, gereç ve hizmetlerinin alımı» faaliyeti ile ilgili olarak: 

a) Savaş gereçler 
yapım ve giderleri, 

aa) Silahlı Kuvve 
zeye çıkartılmasını ve 
türlü harp ve destek te 
link sistemleri dahil) k 
üstü ve yeraltı mahalle 
cek bina ve iskân tesis 
inşa edilecek lojmanla 
her türlü ikmal madd 
kım ve dağıtımı ile bu 
imkânların, yerel kolay 
bunlara ilişkin her tür 
şınmaz (silah, gemi, uç 
ları, arazi ve tesis gibi) 
destekleyecek malların 
leri, 

ab) Çeşitli kuru 
hizmetler karşılığı öden 

ac) Bütün savaş 
cekleri zararlar için ver 
cekleri zararlar dahil), 

ad) Savaş stoklar 
alımı ile .'bunlara ilişkin 



ae) Uçaklarla ilgili malzeme yapımı, uçak motor revizyonu, 
uçakların fabrika seviyesi bakımlarında kullanılacak özel form, çi
zelge, iş cetvelleri, fotokopi, kart, teyp ile Silahlı Kuvvetlerin di
zayn ile ilgili plan, keşif, resimhane ihtiyacı ve seyir, hidrografi, 
oşinografi, cihaz, malzeme ve teçhizatın alım, yapım, tanzim, ter
sim, teksir ve tabı ile korunmalarının gerektirdiği giderler, 

af) Tahkimatla ilgili engelleme, barınaklar, tahkimat tesisleri, 
tahkim tesislerine ve cephaneliklerine ait paratoner malzemesi alım, 
onarım ve yapım giderleri; 

ag) Silahlı Kuvvetlerin eğitim yardımcı malzemeleri ile her tür
lü silahlarla, yapacakları atışlarda kullanılacak levha ve hedeflerin 
alım, yapım, bakım, onarım malzemesi ve atış alanlarının onarım 
ve emniyeti ile ilgili diğer giderler, 

ah) Silahlı Kuvvetlere gerek millî bütçe imkânları ye 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 (North At
lantic Military 'Supply Agency) örgütünde yaptırılması halinde bu 
kuruluşun tesis, tevzi ve idarî masraflarına katılma payları ile bu 
silahların 'her türlü fabrika bakım ve onarım giderleri, bu silahın 
sahra bakımları ile ilgili olarak NAMSA aracılığı ile yurt dışında 
yaptırılacak eğitim giderlerine katılma payları; FMS (Fbreing Mi
litary Sales) ,YAS (Yabancı Askerî Satışlar) kredilerine ait anapara 
ve faiz ödemeleri, • 

237 sayılı Kanuna 
ile binek, otobüs ve m 
kalemden alınmaz. 

b) Ani hareket, y 
zırlıkların gerektirdiği a 
yim, kuşam, savaş gere 
ve haberleşme giderleri 

c) Manevra ve ta 
katla ilgili alım ve giderl 

d) 17.1.1938 tarih 
gerektirdiği giderler, 71 
züğün 119 uncu madd 

e) 9.6.1958 tarih 
ve 6/3150 sayılı Tüzüğ 
konulan giderler, aynı 
derler, 'sığmak, bakım, 

f) 11.8.1982 gün 
gerektirdiği giderler, 

«480. — Temsil, A 
ayrıntı kodu 

a) Temsil Gider 
amirlerin takdiri esas o 
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 : 
ba) Yabancı temsilciler ve konukların geleneklere ve davetin 

şümulüne göre ağırlama, konutlama ve konutlanmalarınm 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,. 

be) Devlet ricalinin dış ülkelere götürecekleri ve gönderecek
leri hediyeler ile bunların yollanması ile ilgili giderler, 

_. c) Konut giderleri : Konukların ikametlerine ayrılacak köşk 
ve sarayların gerekli görülecek onarım, döşeme ve diğer giderleri 
ile yabancı konukların oturma ve ağırlanmasına ayrılacak köşk ve 
bunların kira 'bedelleri,' 

d) Tören Gider 
olan benzeri törenlere 
fer Bayramı ve benz 
versiteler açılış törenle 

e) Organizasyon 
lama, tören giderleri 
reli kongre, konferan 
ağırlama ve organizas 

f) Fuarların Di 
kalemlerinden karşıla 
giderler, 

g) Tanıtma Gid 
ga) Yurdumuza 

yabancı basın, radyo 
yurt içindeki ağırlam 
rüldüğü takdirde geliş 

gb)' Plan, yıllık 
uygulama giderleri : 
yon, uygulama ve iz 
ram ve bütçelerin u 
türlü basın, yayın, b 
fotoğraf, vesair araç, 



«490. — Diğer Tüketim Mafları ve Malzeme Alımları» ayrıntı 
kodu . 

a) Temizlik malzemeleri alımları :. Her türlü temizlik ve te
mizlik malzemesiyle bunlara ilişkin giderler, 

<b). 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 ' 

«SİÖ. — Büro Malzemeleri Alımları» ayrıntı kodu 

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 

Büro hizmetlerinde kullanılacak daktilo, hesap makinesi, değeri 
75 000 000 lirayı aşmamak üzere bilgisayar gibi çalışmaya ilişkin 
makine alımına ait her türlü giderler, 

«530. — Yangınd 
kodu 

Yangından korun 
her türlü giderler, (Bu 
maz.) 

«590. — Diğer De 

Büro malzemeler 
metin gerektirdiği diğer 
çamaşır makinesi, kaza 
dahil) ve el dedektörl 
dışında kalan kurum v 
ması gereken tabanca 
alımlarına ilişkin gider 

V 600. — MAKİNE-
CAMA KALEMİ : 

«610. — Taşıt Alım 

237 sayılı Kanun 
şıtlar ile binek, otobüs 
mutat ekipman giderler 
hale getirilmesinin ger 
taşıtlara ilişkin giderler 



muayene giderleri; bölge makine parkları ye müşterek gayretle oluş
turulan makine parkları, tabiî afetler ve olağanüstü haller ihtiyacı 
olan makine stoklarının oluşturulma ve kurulma giderleri, Dışişleri 
Bakanlığınca, tehlikeli bölge olarak tespit edilen yerlerde hizmet 
veren başkonsolosluklara tahsis edilecek zırhlı taşıtların satm alın
masına ilişkin giderler, 
taşıt alımı giderleri, 

«620. — Makine, Tezhizat Alımları ve Büyük Onarımları» ay
rıntı kodu 

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 
dışında hizmetlerle ilgili keski, teksir, baskı, matbaa makineleri gibi 
uzun ömürlü ve üretimin artırılması amacına yönelmiş hizmet üre
timinde kullanılan makine, alet, cihaz ve sabit tesis giderleri ve 
bilgisayar satın alma bedelleri, 

c) Öğretim ve araştırma kurumlarıyla hastane, laboratuvar, 
matbaa, atölye gibi iş ve hizmet yerlerinin ve ulaştırma, haberleş
me ile ilgili kuruluşların teknik bakımdan teçhizi için hizmetine gö
re gerekli makine, alet, cihaz ve sabit tesis giderleri, 

d) Yeni hizmete 
rek yeni hizmete gir 
nızca büro ihtiyacı d 
ve cihaz koruması iç 
tahtası, soba, yatak, 
gerekli teçhiz giderler 

Geçmiş yıllarda 
araştırma yerlerinin ( 
demirbaş alımları» ay 

'Sanat modelleri 
nek, el sanatlarının 
Sanayi ve Ticaret Ba 
canmak üzere Türkiy 

«630. — -Dışalım 
ayrıntı kodu 

Gerektiğinde yıl 
yetlerle ilgili, «Dışalım 
faaliyeti ile ilgili olara 

1050 sayılı Muh 
tarih ve 3483 sayılı 
rasının (d) bendinin 
kredileri artıkları içi 
tutulamaz. 



700. — YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 
HARCAMA KALEMİ : ' 

«710. — Yapı, Tesis ve Büyük Onarını Giderleri» ayrıntı kodu 
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 Enfrastrüktiirün înşa ve Tesisleriyle İlgili Gi
derler» ayrıntı kodu. 

Sadece Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde «NATO Alt 
Yapı Hizmetleri» faaliyeti ile ilgili olarak : 

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 : 

1050 sayılı Muhase 
tarih ve 3483 sayılı Ka 
rasının (d) bendinin 3 ü 
artıkları karşılığı olarak 
lık tutulamaz. 

800. — DİĞER Ö 

«810. — Vergi Resim 
Diğer tertiplerin e 

gi, resim ve harçlar dı 
işletmeye iliş/kin vergi, r 
Hazineye ödenecek diğ 
ları ve giderleri formül 
arazi vergileri hariç.) 

«820. — Diğer ö d 
kodu 

Kanun ve Kanuna 
nameler gereğince Dev 
çeşitli ödül, ikramiye,, m 
meler, 

«830. — Gizîi Hizm 

Sadece Bütçe Kanu 
Yasanın 77 nci madde 
rak : 



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 koda 

20 . 5 . 1946 tarih ve 4895 sayılı Kanun gereğince onanan 
sözleşme ve benzeri kültür anlaşmalarının gerektirdiği giderler, ya
yın giderleri,* uluslararası kültür kurumlarının heyet ve temsilcile
rinin ağırlama giderleri, Devletçe öğrenimleri üstlenilen veya müba
dele dolayısıyla yurt dışından gelen öğrencilerle diğer elemanların 
Türkiye'deki giderleri karşılığı ikamet ve iaşeleri için yapılacak 
ödeme ve yardımlarla, inceleme gezileri giderleri, bu öğrencileriıv 
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)> aynnü kodu ' 

Sağlık nedeniyle karantinaya alman 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 kal 

«860. — NATO G 
Sadece Bütçe Ka 

metleri» faaliyeti ile ilg 
a) Güney-Doğu 

Hava Kuvvetleri Ko 
olarak -kiralanan bin 
deki askerî temsilcilik 
Türk teş'kilatı tarafın 
hizmet ve temsil gid 
ifa edilen geçici göre 
mat) Karargâh perso 
lerinde görevlendirilen 
döşeme, demirbaş ve 
delleri ve diğer ulaşt 
Kanunla onaylanan s 

b) NATO asker 
yaretlerinde makam 
hizmetinin gerektirdiğ 

Söz konusu ihtiy 
pılmış. olan giderlerde 
nemeyerek borca bırak 



«870. — Tablo, Heykel ve Eski Eser Alımları ile Arkeolojik 
Kazı Giderleri» ayrıntı kodu 

a) 21 . 7 . 19.83 tarih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Var

lıklarını Koruma Kanunu gereğince oranı belirtilen ikramiye, ih

bariye ve mükafatlar ile müzelere alınacak her türiü eski eser satın 

alma giderleri, . 

b) Kültür Bakanlığının izni ve arkeolojik kazı ruhsatna
mesi hükümlerine göre ilmî bir heyetle, arkeolojik kazı yer
lerinde yapılan kazılarda, yeraltında bulunan eski eserlerin ilmi 
metotlarla açığa çıkarılmasında, mimarî kalıntıların yerinde korun
masında, taşınır eski eserlerin kazı evlerinde ve kamp' yerlerinde 
koruma tedbirleri alınarak müzelere maledilmesinde lüzumla her 
türlü araç ve gereç giderleri ile bunların işletme, bakım ve onarım 
giderleri, kamp yeri ve kazı evlerinin her türlü, ihtiyaç, araç, gereç 
giderleri ile bunların işletme, bakım ve onarım giderleri, kazıda 
kullanılan her türlü araç ve gereçlerin alım, işletme, bakım ve ona
rım giderleri; resim, film çekme ve bunlara ilişkin alet ve malze
menin alım, işletme ve onarım giderleri; plan, harita, röleve, hava 
fotoğrafı, maket, tanıtma ve işaret levhaları yaptırılması giderleri 
ile tadat ve numaralama giderleri; arkeolojik sahalar ile müze ve 
ören yerlerinin iç ve 'dışlarının düzenleme giderleri; taşınır ve taşın-. 
maz eski' eserlerin onarım ve korunmaları için gerekli her türlü 
araç ve gereçlerle, kimyevî maddelerin alım giderleri; 

Yurt dışı ve yurt i 
şındaki millî anıtlarla m 
giderler, 

c) Devlet resim-h 
rulan jüri tarafından s 
ve -heykeller ile Bakan 
ruluşlardan satın alınac 
olan her türlü resim, tab 

900. — TRANSFE 

«910. — Kamulaşt 

Aşağıda ayrıntılı 
bu harcama kaleminde 
faaliyetlerle ilgili; 

a) Arazi, arsa, b 
taşınmaz malların satı 
ve katma bütçeli daire 
bunlara bağlı döner se 
leri ve diğer kamu ku 
nılabilir sahası 100 me 
dikkate alınarak bu sın 
izni gereklidir.) 

b) Üzerinde Mede 
lar tesisi için ödenecek b 



c) Kamulaştırma, satın alma, aynî hak tesisi işlemlerine iliş
kin giderler; geçici işgalin gerektirdiği giderler ve hasara uğrayan 
mahsul tazminatı ile bunlara ilişkin diğer- giderler, 

d) Tef erruğ ve vergi borçlarının tasfiyesi ve mahsubu ama
cıyla borçlu her çeşit tüzelkişilerden taraflarca mutabık kalınacak 
bedel üzerinden Hazineye intikal edecek taşınmaz mal bedelleri ve 
aynî hakların tesisi ve bunlara ilişkin giderler, 

«920. — Kuralılara Katılma Paylan ve Sermaye Teşkilleri» 
ayrıntı koda . 

001-100 Kodlu faaliyetlerle ilgili;' 
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 Yardımlar» ayrıntı kodu 

101 - 200 Kodlu faaliyetlerle ilgili; 
İktisadî Devlet Teşekkülleri: ve benzeri kurumlara yapılan ikti

sadî transferler: 

a) İktisadî devle 
meler, 

b) Kamu İktisa 
ödemeler, 

c) Hükümetçe al 
rarları, 

d) Müdahale alı 
ödemeler, 

e) Diğer İktisadî 
f) Kaynak açığın 

İşletmesine geçmiş ve 
Bankası ve Türk Hav 
mahallî idarelerin p 
18.6.1947 tarih ve 51 
reler Fonundan karşıl 
lacak yardımlara iliş 
meler, 

«94G. — Malî Tran 
201 - 400, Kodlu F 
a) Katma bütçe 

ilişkin ödemeler, 
b) Yükseköğretim 

cak'Devlet katkısı, 
c) Bağımsız bütç 
d) Özel idareler 
e) Belediyelere y 



£) Karma teşebbüslere katılma paylarına ilişkin ödemeler, 

g) Uluslararası kuruluşlara yapılacak ödemeler, 

fa) İkraz ve avanslarla ilgili ödemeler, 

i) Diğer malî transferlerle ilgili ödemeler, 

j) Kamu finansmanı ile kurulmuş özel statülü şirketlere Genel 
Bütçe ve Türkiye Kalkınma Bankası kanalı ile yapılacak ikraz öde
meleri, 

k) 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, 

1) 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, 

m) Devlet gelirleri ve harcamalarda etkinlik ve verimlilik sağ
layıcı uygulamalara- geçmek gayesiyle; Devlet gelirleri, bütçesi ve 
muhasebe sistemi üzerinde yapılacak çalışmalarda istihdam edile
cek personelin hizmet içi eğitimi ile ilgili her türlü giderlerle, Kat

ma Değer Vergisi ve 
Almanya İktisadı İşbir 
liği Fonuna yapılacak 
reği uluslararası kurul 
ödemeler, 

n) Eski Cumhur 
pım giderleri. (Bu ama 
rük Bakanlığı Bütçesi 
maya Maliye ve Gümrü 

«950. — Sosyal Tr 

"• 401-500 Kodlu faa 

a) T.C. Emekli S 
Emekli Sandığı Kanun 
2 nci maddesi ile eklen 
ikramiyeleri, yönetim 
lahlı Kuvvetleri Perso 
dine göre yapılacak ö 
ile 5434 sayılı Kanun 
göre yapılacak ödeme 
yapılacak ödemeler, T 
netmelik ve kararnam 
(yukarıda belirtilen öd 
kümleri gereğince taks 
cikmenin vukubulduğu 



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, sınav ve diploma harçları ve ben
zeri giderler ile ilaç ve tedavi giderleri, 

d) Yurt dışı eğitim kurumlarında okutulan öğrencilerin burs 
giderleri, 

e) Yurt içi eğitim kurumlarında okutulan yabancı uyruklu 
öğrencilerin burs giderlerine ilişkin ödemeler, 

f) Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon giderlerine ilişkin öde-, 
meler, 

g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17.6:1982 tarih ve 
2684 sayılı, 11.8.1982 tarih ve 2698 sayılı Kanunlar gereğince indi
rimli ve parasız yatılı öğrencilerin pansiyon giderlerine ilişkin öde
meler, 

-h) 15.2.1956-tarih ve 6660 sayılı Kanun gereğince yurt içi ve 
yurt dışında yetiştirileceklerin tedavi, ders araç-ve enstrüman gider
leri; bunlara ilişkin öğretmen, uzman ve yabancı uzman ücretleri; 
kanatları ile ilgili olarak kendilerine yaptırılacak konser, resital ve 
sergi giderleri ile yapacakları sanat gösterilerinde kendilerine refa
kat edecek sanatkârlara ödenecek ücret, refakatindekilerle birlikte 

gidecekleri temsil, kons 
huliye ücretleri; taltif m 
diyeler, sanatları ile ilgi 
refakatindekilere ödene 
yurt içinde yetiştirilecek 
cırah Kanunu hükümle 
ge rakamının memur a 
miktar üzerinden öden 
rencilerle, refakatindek 
için tahsilde bulunacakl 
nan öğrenci baremi ve h 

i) Dernek, birlik, 
şekküllere yapılacak Ö 

j) 657 sayılı Devl 
dayanılarak hazırlanan 
kanlar Kurulu Kararı 

cek Yardımı Yönetme 

k) Türk kültür va 

ka) Türk kültür 
kin faaliyetlerle ilgili o 
yın giderleri ile fotoğra 
tın alma ve yollama g 



yurt dışında yerli ve yabancı kurum, kuruluş ve kişilere yaptuılacak 
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, 

kb) 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, 

kc) Mezkûr kurum ve derneklere yapılacak yardımlar ile bi
naların balam, onarım ve yönetim giderleri; bunların kontrol ve de
netimi için görevlendirileceklerin yolluk ve zorunlu giderleri, 

kd) 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, 

ke) Türk soyundan yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'de; 
— İlk ve ortaöğretimde parasız yatılı öğrenimlere ilişkin barın

ma, beslenme, giyecek harçlık, tedavi ve eğitimleri ile ilgili yapıla
cak-diğer-giderler, 

— Yükseköğretim kurumlarındaki öğrenimlerine ilişkin barın
ma, beslenme, burs, tedavi ve-eğitimleri ile ilgili yapılacak diğer gi
derler, 

—> Türk soyundan 
renim ve staj yapmal 
ile ilgili yapılacak diğ 

— Türk soyundan 
renimleri sırasında M 
Bakanlığınca müşterek 

kf) Dış memleke 
ma konusu ile ilgili ol 
nın önceden yazıh uyg 
ve kurumlarca ülkemiz 
derleri, 

kg) Türk kültür 
feranslar, konserler, te 
lunmak, Türk sanat es 
oldukları ve ülkemizi 
bit olan kişi ve toplul 
yabancı ülkelere gitm 
profesör, öğretmen ve 
nın çağıranlar tarafınd 

kh) Türk kültür 
lerde düzenlenecek ser 
satm alınacak yayınlar 
nıtıcı her türlü malzem 
terileri için görevlendir 



ki) Dış ülkelerdeki ırkdaşlarımızın dinî ve ahlakî bilgi ve gör
gülerinin geliştirilmesi ve anavatana olan bağlılıklarım güçlendirme 
amacıyla yapılacak giderler ve bu amaçla dış ülkelerdeki dinî tesis 
ve teşekküllere yapılacak yardımlar ve gönderilecek veya mahallin
den temin olunacak ilim adamları, hoca, vaiz ve dersiamların ücret 
yollukları, ilgili faaliyetlerdeki «k» fıkrasındaki amaçlar için konu
lan ödenekten gerek görülecek ödenek (Dışişleri Bakanlığının teklifi 
ve Başbakanlığın uygun görüşü ile Başbakanlık Bütçesinin «830'- a 
Örtülü ödenek»le ilgili tertibine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ak
tarılabilir.) Yukarıdaki (ka), (kb), (kc,) (kd), (kg), ve (ki) fıkralarm
da yer alan formül yurt dışındaki Türk işçileri için de uygulanır. 

1) Dışişleri Bakanlığı bütçesinin yardım ve ödünç verme faa
liyeti ile ilgili olarak; Dışişleri Bakanlığınca yabancı ülkelerde güç 
duruma düştükleri sabit olup da yurda dönmeleri gerekeceklerden 
iade edebileceklere ülkeye dönüşlerinde geri alınmak üzere, iade ede
meyecek durumda oldukları görülenlere memlekete dönüş ve yolda 
yiyecek giderleri için verilen paralar, (Bu paralar, borçluların yurda-
dönüşlerinde ilgili saymanlıkça 6183 sayılı Kanuna göre takip edilir.) 
Ülkemizi tanıtma amacıyla yetkili makamlarca dış ülkelere geçici 
olarak gönderilenlerden güç durumda oldukları anlaşılanların ani ve 
ciddî müdahaleyi gerektiren, tedavi ve cenaze giderleri, muhtaç du
rumdaki vatandaşlarla işçilerin haklarını korumak için yapılacak hu
kukî ve teknik danışma, avukat ücretleri ile bulundukları ülke
deki siyasal ve sosyal şartlar içinde muhtaç duruma düşen Türklere 
Dışişleri Bakanlığının talimatı uyarınca yapılacak her türlü iaşe, iba
te, giyim eşyası ve tedavi giderleri, (Muhtaç ve güç duruma düş

tükleri sabit olanların 
icrasından sonra ancak. 
resinde terkin olunabil 
manındaki resmî döviz k 

Çalışma ve Sosyal 
Hizmetleri Faaliyetleriy 
mizin haklarını korum 
retleri, yabancı ülkelerd 
ve aile fertlerinin cenaz 
rafları, 

m) Dış ülkelerde 
ülkelerde siyasî alanda 
mesi veya etkisiz hale 
pılacak ödemeler, kitap 
tın alınması, bastırılmas 
lanması, film yaptırılm 
özel gazete nüshaları il 
leri; (Bu tertibe konula 
Bakanlığının teklifi ve 
Bütçesinin «830 - a ört 
tibine Maliye ve Güm 

Yapılacak anlaşma 
İçin gönderilecek uzma 
ve gidiş dönüş yollukla 
b'eslenmeleri için yapılac 



— R/27 

n) «Öğrencilere yapılacak sosyal transfer ve ücret ödemeleri 
ile üniversitenin her türlü cari giderleri» tertibinden yapılacak öde
meler. 

«960. — Borç Ödemeleri» ayrıntı kodu 
• 500 - 600 Kodlu faaliyetlerle ilgili, 
a) İç Devlet borçları faiz ödemeleri, 
•b) İç Devlet borçlan genel giderleri, 
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 borçları, 
g) Yatırım giderleri geçen yıllar borçları, 
h) Transfer giderleri geçen yıllar borçları, 
i) İlama bağlı borçlar; 
ia) Bir ilama müstenit olarak doğan ve 
— Hizmetin yapıldığı yıl bütçesinin ilgili tertibinden ödene

meyen borçlar, 

—- Hizmetin yap 
sinin «Geçen ve Es 
borçlar, 

— Bütçede tertib 

ib) Özel Kanun 
mesine karar verilen h 

i'c) 6.6.1985 tari 
rınca yapılacak ödeme 

j) Geri verilecek 
k) Faiz, acyo, p 

Hazine cari hesaplar 
leri için çeşitli kanun 
bonoların faiz, komis 
nece bankaların yap 
misyonlar, 2974 sayıl 
necek faizler, 

1) Diğer borç ö 
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(Kurumlarm Satm Alacakları Taşıtlann Ortalama Satın Al 
Bedellerim Gösterir Cetvel) 
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T —CETVELİ 

(Kurumların SatınalacaMan Taşıtların Saünalma Bedellerini Gösterir C 

Sıra No. Taşıtın Cinsi. 

1 — ' a (*) 
1 __ ;b (**) 

2 — 
3 — 
4 — 
5 — 
6 — 

•7 — 

9 — 
10 — 
111 — 
12 — 

13 — 

Bİnek Otomobil 
Binek Otomobil 
Binek Otomobil 
Station-Wagon 
Arazi-Binek (En az 4 en çok 8 kişilik) 
Kapü-kaçtı (Minibüs) 
Kaptı-kaçtı :(Arazi) 
Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 
6 kişilik) - ; . 
Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için 
şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 
Panel 
Otobüs (En az 20 kişilik) • - . 
Otobüs (En az 36 kişilik) 
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en 
az 3.501 Kg. 
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en 
az 12.000 Kg. 

Diferansiyel 

4x2 
4x2 . 
"4x2 . ' 
4x2 
4x4 
-4x2 .. 
4x4 

4x2 

4x4 
4x2 

- 4x2 
4x2 

4x2 

4x2 

Asg 
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Sıra No. Taşıtın Cinsi 

14 — 

15 — 
1 6 — 
17 — -

18 — 
.19 — 
20 — 
21 — a 

21 

NOT : 

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en 
az 17.000 Kg, 
Ambulans '(Tıbbî donanmalı) 
Ambulans arazi hizmetleri için 
Pick-up (kamyonet) cenaze acabası ya
pılmak üzere 
Motorsiklet en az 45-250 cc.'lik . 
Motorsiklet en az 600 cc.'lik 
Bisiklet 

Güvenlik önlemli binek otomobil (cinsi ve 
fiyatı Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca 
belirlenir.) 
Güvenlik önlemli servis taşıtı (cinsi ve fi
ti Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca be
lirlenir.) 

Diferansiyel 

6x2 - 6x4 
4x2 
4x4 

4x2 
—' 
— • 

. —. 

As 

(*) 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan Makamlar için, 

(**) 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan ilk üç sıradaki M 
Bu cetvelde gösterilen asgarî ve azamî fiyatlarda değişiklik yapmaya, bu fiyatları 
farklı miktarlarda tespit etmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 
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T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı . B.02.0.KKGI 
101-96/06889 ' ; 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza 
«Katma Bütçeli İdareler 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» 

Gereğini arz ederim. 

MECLİSİ BAŞKANLIĞ 

arzı Bakanlar Kurulunca 
ve gerekçesi ile eki cetvell 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

KATMA BÜTÇELİ İDARELER 
1993 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

Ödenekler, Öz Gelirler, Hazine Yardımı 

MADDE 1. — a) Katma Bütçeli İdarelerin 1993 yılında ya
pacakları hizmetler için (59.3.86.192.000.000) lira ödenek verilmiştir. 

b) Katma bütçeli idarelerin 1993 yılı gelirleri (2.000.000.000.000) 
lirası öz gelir, (45.864.619.000,000) lirası Hazine Yardımı 
(11.521.573.000.000) lirası Yükseköğretim kurumlarının carî hizmet 
giderlerine yapılacak Devlet katkısı olmak üzere toplam 
(59.386.192.000.000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

Bağlı Cetvelle?' 

MADDE 2. — Katma Bütçeli idarelerin, 
1. Ödenek dağılımı (A) işaretli, 
2. Gelirleri, her bir idarenin 'bütçesine ekli (B) işaretli, 
3. Özel hükümlerine göre 1993 yılında tarh, tahakkuk ve 

tahsiline devam olunacak gelir çeşitlerinin dayandığı hükümler, her 
bir idarenin bütçesine ekli (C) işaretli, 

PLAN VE B 

KAT 
1993 MALÎ 

Ödenekler, Öz G 

< MADDE 1. — a 
pacakları hizmetler iç 

b) Katma bütçeli 
lirası öz gelir, (4 
(11.521.573.000.000) 
met giderlerine yap 
(59.491.192.000.000) li 

Bağlı Cetveller 

MADDE 2. — T 



(Hükümetin Teklifi) 

4. Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren 
-Kanunlar, her bir idarenin bütçesine ekli (G) işaretli, 

5.. Harcamalara ilişkin formül, her bir idarenin bütçesine ekli 
(R) işaretli, 

Cetvellerde gösterilmiştir. 

İKİNCİ KISIM -

İdarelere İlişkin özel Hükümler 

Tarım Reformu Uygulaması ile İlgili Davaların Takibi 

MADDE 3, — Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün toprak 
ve tarım reformu uygulaması ile ilgili uyuşmazlık ve davaları bu 
Genel Müdürlük adına gerektiğinde Hazine avukatları tarafından 
da takip edilir. 

Özel Ödeneklere İlişkin İşlemler 

MADDE 4. — a) Karayolları, Köy Hizmetleri ve Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlükleri; Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar ha
riç diğer kamu kurum ve kuruluşları gerçek ve tüzelkişilerden vaki 
olacak hizmet taleplerini kendi imkânları nispetinde, yapılacak an
laşmalar esasları dahilinde ve bedeli mukabilinde yerine getirmeye 
yetkilidirler. Bu amaçla yatırılacak paralar, bir taraftan adı geçen 

(Plan ve Bütçe 

İdarel 

Tarım Reformu U 

MADDE 3. — T 
edilmiştir. 

Özel Ödeneklere İl 

MADDE 4. — Tas 
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(Hükümetin Teklifi) 

kuruluşlar bütçelerinin (B) işaretli cetveline gelir, diğer taraf tecı (A) 
işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Ayrıca, İH .2.1950 tarih 
ve 5539 sayılı Kanunun 1737 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesi 
gereğince, geçişi ücretli olan yol, köprü ve tünellerden elde edilen 
her çeşit gelirleri de aynı mahiyyetteki yol, köprü ve tünellerin ya
pım, 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 kaydo
lunur. 

Bu özel tertiplerdeki ödeneklerden önceki yılda harcanmayan 
kısımları carî yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Ma
liye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

İşin gerektirdiği hallerde gelir ve ödenek kaydı işlemini bekle
meksizin (A) işaretli cetvelin ilgili proje ödeneklerinden gerekli har
cama yapılabilir. 

Yapılsa harcama tutarı kadar ödeneği, özel tertipten, önceden 
^harcama yapılan tertibe aktarmaya 'Maliye ve Gümrük Bakanı yet
kilidir. 

'b) Devlet Su İşleri Genel (Müdürlüğü tarafından 3.7,1968 ta
rih ve 1053 sayılı Kanun gereğince yürütülen içme suyu tesisleri ile. 
ilgili olarak kendi usullerine göre borçlandırılan bedeller taksitlerinin 
ilgili belediyelerce süresinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen tak-

(Pîan ve Bütçe 



(Hükümetin Teklifi) 

sitler, 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Kanun uyarınca belediyelere ay
rılan paylardan İller Bankasınca kesilerek Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğüne ödenir. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Bütçesinden Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı Bütçesine Yapılacak Aktarmalar 

MADDE 5 . — 29.4.1959 tarih ve 7258 sayüı Kanunun 4 üncü 
maddesi gereğince her çeşit spor, saha ve tesisleri vücuda getirmek 
amacı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin (A) işaretli 
cetvelinde yer alan projelerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce 
21.5.1986'tarih ve 3289 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yapılabi
lecek işler dışında kalanlara ait ödenekleri, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı Bütçesine aynı amaçla aktarmaya Maliye ve Gümrük Ba
kam yetkilidir. 

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 ge
lir fazlalarını sportif hizmetler ve spor tesislerinin yapım, bakım 
ve büyük onarımlarda kullanılmak üzere Gençlik ve Spor Ge
nel Müdürlüğü bütçesine bir-yandan özel gelir, diğer yandan açıla-

(Plan ve Bütçe 

Gençlik ve kSpor 
İskân Bakanlığı Bütçes 

MADDE 5. — Ta 

Futbol Müsabaka 
Gelirler 

MADDE 6. — T 
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(Hükümetin Teklifi) 

cak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı 
yetkilidir, 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilemeyen kısmı ertesi yıl 
bütçesinin ilgili tertibine devren gelir ve ödenek kaydolunur: 

Telsiz Genel Müdürlüğü. Bütçesi ile İlgili İşlemler 

MADDE 7. — 3293 sayılı Kanunla değişik 2813 sayılı Telsiz 
Kanununda yer alan Telsiz ve Monitör Hizmetlerinin yürütülmesi
ni teminen, Telsiz Genel Müdürlüğünün (|B) işaretli cetvelinde yer 
alan «Ücret Gelirleri» tertiplerinde kayıtlı kaynaktan sağlanan ge
lir fazlalarını, Telsiz Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesinde 
açılacak özel bir tertibe bir taraftan gelir, diğer taraftan açılacak 
özel tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yet
kilidir. 

Bu ödeneklerin yılı içinde sarf edilmeyen kısımları ertesi yıl 
bütçesine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

(Plan ve Bütçe 

Telsiz Genel Müd 

MADDE 7. — Ta 



(Hükümetin Teklifi) 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili 
İşlemler 

MADDE 8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin «B» işaretli cetvelinde yıl içinde meydana' gelebilecek 
gelir fazlalarını «1993 Yılı Programının Uyg'ulanması, Koordinas
yonu ve İzlenmesine D£*ir Karar» hükümlerine göre 1993 yılında 
yatırım programına alınacak projeleri gerçekleştirmek üzere anılan 
Genel Müdürlük bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan açı
lacak 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. — a) Yükseköğretim Kurumlarının carî hizmet 
maliyetlerine öğrenci katkısı, öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerin
den elde edilen gelirler ile yükseköğretim kurumlarınca önceki yıl
larda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin Devlet İstatistik Enstitü
sü toptan eşya fiyatları endeksine göre yeniden tespit edilen satış 
bedelinden elde edilecek gelirler katma bütçeye gelir kaydedildikten 
sonra yükseköğretim kurumları bütçelerinin «420 — Öğrencilere 
Yapılacak Sosyal Transfer ve Ücret ödemeleri ile Üniversitenin Her 
Türlü Carî Giderleri» tertibinde yer alan ödeneklerin kullanılması 

(Plan ve Bütçe 

Hudut ve Sahiller 
İşlemler 

MADDE 8. — Ta 

Yükseköğretim Ku 

MADDE 9. — a) 
bastırılan ders kitapları 
Enstitüsü toptan eşya 
rumları tarafından her 

b) 2547 sayılı Yü 
göre özel ödenek kayd 
kalardan birinde açılac 
yapılır. 
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amacıyla üniversite adına millî bankalardan birinde açılacak hesa-
(ba yatırılır. 

Yatırılan rou miktarlar; öğrencilerin beslenme, sportif kültürel 
ve diğer sosyal giderleri, ile üniversitenin carî giderleri ve öğrenci
lerin kısmî zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılmalarına ilişkin gi
derlerde kullanılır. Su konu ile ilgili esas ve usuller Maliye ve Güm
rük Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca 
belirlenir. 

Kısmî zamanlı olarak çalıştırılacak öğrenciler hakkında; 1475 
sayılı İş Kanununun işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili hükümleri 
ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun iş kazası ve meslek has
talıkları sigortası ile ilgili hükümleri hariç diğer hükümleri uygulan
maz. 

Bu hesabm sarfı, muhasebesi ve denetimi döner sermaye 
mevzuatına tabi olup, işlemleri üniversitece .görevlendirilecek say
man tarafından yürütülür. 

Yükseköğretim kuramları bütçelerinin (B) işaretli cetvellerinin 
yükseköğretim kurumlarının carî hizmet maliyetlerine öğrenci kat
kısı, öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler ile 
ders kitapları ve teksirlerinin satışından elde edilen gelirler kesim. 
ve maddelerinde kayıtlı kaynaklardan sağlanan gelirler toplamının 
(A) işaretli cetvelin «420 — Öğrencilere Yapılacak Sosyal Transfer 
ve Ücret Ödemeleri ile üniversitenin.Her Türlü Carî Giderleri» ter-

(Plan ve Bütçe 

c) 2547 sayılı - Yü 
göre kısmî zamanlı ola 
sayılı İş Kanununun işç 
ve 506 sayılı Sosyal Sig 
talıkları sigortası ile ilg 
lanmaz. 

d) 2547 sayılı Yü 
kurumlarında kayıtlı öğ 
şılanması için, üniversit 
lerinin karşılıkları Yük 
ve usuller çerçevesinde 
bankalardan birinde aç 

e) Yükseköğretim 
Yapılacak Sosyal Tran 
Her Türlü Cari Giderle 
etmeye ve bu iptalle ilg 
gerekli tüm işlemleri yap 
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tibihde yer alan ödeneği aşan miktarlarını yükseköğretim kurum
lan bütçelerine bir taraftan özel gelir diğer taraftan özel ödenek 
kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerin harcanmayan kısmı ertesi yıl bütçesine devren 
gelir ve özel ödenek kaydedilir. 

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi yükseköğretim 
kurumlarında kayıtlı öğrencilerin her türlü tedavi giderlerinin kar
şılanması için, üniversite bütçelerinde tertiplenen transfer ödenekle
rinin karşılıkları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek esas ve 
usuller çerçevesinde kullanılmak üzere üniversite adına millî ban
kalardan birinde açılacak hesaba yatırılır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler 

MADDE 10. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 'bütçesinin (B) işa
retli cetvelinde yıl içinde meydana gelebilecek gelir fazlalarını bu 
Genel Müdürlüğün, carî hizmetlerinde ve «1993 Yılı Programının 
Uygulanması, Koordinasyonu vt İzlenmesine Dair Karar» hüküm
lerine göre yatırım hizmetlerinde, personel ve yolluk giderlerinde; 
hizmet, tüketim malları ve malzeme alımlarında, demirbaş giderleri 
ile diğer ödemelerinde kullanılmak üzere, bir yandan özel gelir, di
ğer yandan açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye ve Güm
rük Bakanı yetkilidir. 

(Plan ve Bütç 

Vakıflar Genel M 

MADDE 10. — 
edilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM '• • • 
Diğer Hükümler 

Genel Bütçe Kanununun Uygulanacağı 

MADDE 11. — Bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak 
üzere, Genel Bütçe Kanunu hükümleri katma bütçeli idareler hak
kında da uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 12. — Bu Kanun 1.1.1993 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 13. — Bu Kanunun; 
a) Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gençlik ve' Spor Genel Mü

dürlüğü ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Başbakan 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 Bayındır
lık ve İskân Ba'kanları, . 

(Pîkn ve Bütçe 

Genel Bütçe Kanun 

MADDE 11. — 
edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 12. — 
edilmişitr. 

Yürütme 

MADDE 13. — 
edilmiştir. 
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d) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile ilgüi hü
kümlerini Maliye ve Gümrük-ve Sağlık Bakanları, 

e) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Köy Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Gümrük-ve Tarım 
ve Köyişleri Bakanları, 

f) Orman Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve 
Gümrük ve Orman Bakanları, 

g) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye 
ve Gümrük ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanları, 

(Plan ve Bütç 
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(Hükümetin Teklifi) 

h) Telsiz Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini 
Gümrük ve Ulaştırma Bakanları, 

Yürütür. 
S. Demire: 

Başbakan 
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 

Prof E. İnönü 
Devlet Bakanı 

E. Ceyhun 
Devlet Bakanı 
Prof. T. Akyol 
Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 

E. Şahin 
Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Prof. O. Kumbaracıbaşı . 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N. Cevheri 

Enerji ve Tab'iiî Kaynaklar Bakanı Y. 
A. Gönen 

Orman Bakanı 
V, Tanır 

Maliye ve 

(Plan ve Büîçe 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
/. Tez 

Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 
Devlet Bakanı 

Ö. Barutçu 
DeVlet Bakanı 

§. Ercan 
Millî Savunma Bakanı 

İV. Ayaz 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

S. O rai 
Sağlık Bakanı 

Y. Aktuna 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

M. Moğultay 
Kültür Bakanı 
D. F. Sağlar 

Çevre Baka 
B. D. Akyür 
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KATMA BÜTÇELİ İDARELER 3993 MALÎ YILI -BÜTÇE KANUNU TAS 

Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı, Genel Bütçe'Kanunu Tasarısı ile uyum 
ma Planı ve 1993 yılı programı doğrultusunda düzenlenmiştir. Bu çerçevede, 1993 yılı progr 
reken öncelik verilmiş ve kuruluşlara imkânlar ölçüsünde gerekli 'kaynak tahsis edilmiştir. 
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KATMA BÜTÇELİ İDARELER 

1993 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISININ MADDELERİNE İ 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 
Ödenekler, Öz Gelirler, Hazine Yardımı 

MADDE 1. — Katma Bütçeli İdarelerin 1993 yılında yapacakları hizmetlerin gerek 
ve Hâzine Yardımı (Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet giderlerine yapılacak Devlet kat 

Bağlı Cetveller 

MADDE 2. — Katma Bütçe Kanununa ekli ödenek dağılımına ilişkin (A) cetveli ile 
ve R işaretli cetveller belirtilmektedr. 

İKİNCİ KISIM 

İdarelere İlişkin Özel Hükümler „ 

Tarım Reformu Uygulaması ile İlgili Davaların Takibi 

MADDE 3. — Toprak ve Tarım Reformu uygulaması ile ilgili davaların, gerektiğinde 
lebileceğine dair hüküm yer almaktadır. 

Özel Ödeneklere İlişkin İşlemler 

MADDE 4. — Maddenin (a) fıkrasında, Karayolları, Köy Hizmetleri ve Devlet Su İşl 
bütçeli kuruluşlar hariç, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzelkişilerden gelec 
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göre ve bedeli karşılığında yerine getirmelerine yetki verilmekte ve. adı geçen İdarelere bu 
işlemleri hüküm altına alınmaktadır. 

Madde ile ayrıca, 11.2.1950 tarih ve 5539 sayılı Kanun gereğince geçişi ücretli yol, köp 
aynı mahiyetteki tesislerin yapım, bakım, onarım ve işletilmesinde kullanılmak üzere, Mali 
Genel Müdürlüğü bütçesinin (fi)- işaretli cetvelinde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer ta 
tertibe ödenek kaydedileceği hükme bağlanmaktadır. 

Keza, yukarıda belirtilen özel tertiplerdeki ödeneklerden harcanamayan kısımlarının de 
ilişkin diğer düzenlemelere yer verilmektedir. 

Maddenin (b) fıkrasında ise, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen içme suy 
bedeller taksitlerinin ilgili belediyelerce zamanında ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitle 
uyarınca belediyelere ayrıktı paylardan .İller Bankası Genel Müdürlüğünce kesilerek, Devlet 
hükmü 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 
Maliye ve Gümrük Bakanı yetkili kılınmaktadır. 

Futbol Müsabakaları Müşterek Bahis Hâsılatından Sağlanacak Gelirler 

MADDE 6. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait '(fi) işaretli cetvelin ilgili tert 
terek Bahis Hâsılatından Elde Edilecek Gelir tertibinden elde edlen gelir, fazlalarını ödenek 
sarf edilmeyen kısmını gelecek yıl bütçesinin ilgili tertibine devren gelir ve ödenek kaydetme 
lınmaktadır. 



Telsiz Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler 

• M A D D E 7. — Telsiz Genel Müdürlüğü (B) cetvelinin «Ücret Gelirleri» tertibinden sa 
ramı ile ilişkisi kurulmak suretiyle, bu idarenin çeşitli hizmetlerinde kullanılmak üzere, adı 
lir ve ödenek yazılmasına ve bu ödeneklerden yıl içinde sarf edilmeyen mktarınm ertesi y 
na Maliye ve Gümrük Bakanım yetkili kılan hükme yer verilmektedir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler 

MADDE 8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (B) cetvelinde meydana gele 
Programına olmacak projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere, özel gelir ve öden 
yıla devri konusundaki bütçeleştirme hükümlerine yer verilmektedir. 

Yükseköğretim Kurumları ile İlgili Hükümler 

MADDE 9. .— Yükseköğretim Kurumlarının carî hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı 
edilen gelirler ile - yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve te 
katma bütçeye gelir kaydedildikten sonra, yükseköğretim kurumları bütçelerinin «420 — 
Ücret Ödemeleri ile Üniversitenin Her Türlü Carî Giderleri» tertibinde yer alan - ödenekle 
millî bankalardan birinde açılacak hesaba yatırılacağı ve bu miktarların; öğrencilerin beslen 
leri üe üniveristenin carî giderleri ve öğrencilerin kısmî zamanlı olarak geçici işlerde çalış 
hüküm altına alınmaktadır. 

Maddede kısmî zamanlı olarak çalıştırılacak öğrenciler hakkında; 1475 sayılı İş Ka 
gili hükümleri ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun iş kazası ve meslek hastalıkları s 
kümlerin uygulanmayacağı da belirtilmektedir. 

Madde ayrıca, yıl içinde yukarıda -belirtilen gelirlerin, (A) işaretli cetvelde yer alan ( 
bu tutarların gelir ve ödenek kaydedilebileceği hüküm altına alınmaktadır, 
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Maddenin (b) bendinde de 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa, tabi kurumlarında ka 
lerinin karşılanması için, üniversite bütçelerinde tertiplenen traasf er ödeneklerinin karşılıkları 
usuller çerçevesinde kullanılmak üzere üniversite adına millî bankalardan birinde açılacak h 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler 

MADDE 10. — Madde ile Vakıflar Genel Müdürlüğü carî yıl bütçesinin (B) işaretli 
lalarının, bu Genel Müdürlüğün carî hizmetlerinde ve 1993 Yılı Program Kararnamesi hük 
bütçeleştirme işlemlerinin yapılması konusunda Maliye ve Gümrük Bakanı yetkili kılınmakta 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Diğer Hükümler " 

Genel Bütçe Kanununun Uygulanacağı 

MADDE 11. — Bu Kanunda yer alan hükümler dışında, Genel Bütçe Kanununda ye 
hakkında da uygulanacağı belirtilmektedir. . 

Yürürlük 

MADDE 1 2 . — Bu Kanunun 1.1.1993 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir. 

Yürütme 

MADDE 13. — Katma Bütçeli İdarelerle ilgili hükümlerin, kuruluşların idarî bağlılıkla 
Bakanı veya Maliye ve Gümrük Bakam ile'İdarenin bağlı bulunduğu Bakanca birlikte yür 
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Plan ve Bütçeı Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi. , 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/461 ' 
Karar No. : 91 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞ 

Katma Bütçeli idarelerin 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve ekleri "Bakanlar K 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş ve Başkanlıkça 19.10.1992 tarihinde Komisyonum 

Komisyonumuz bütçe görüşmelerine 3.11.1992 tarihinde Maliye ve Gümrük Bakanını 
incelenebilmesini teminen verilen süreyi takiben 6.11.1992 tarihinde Katma Bütçeli İdarelerin 
nın tümü üzerindeki genel görüşmelere geçilmiştir. -

Katma Bütçeli İdareler Kanun Tasarısı ve Gerekçesi incelendiğinde; Tasarının Genel B 
çimde, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 1993 Yılı Programı doğrultusunda düzenlendiği 1 
yatırımlara gereken önceliklerin verildiği, kuruluşlara imkânlar ölçüsünde gerekli kaynağın 

Katma Bütçeli İdarelerin 1993 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısının ödenek ve gelir bazın 
— Katma Bütçeli Kuruluşlara 1993 Malî Yılı Harcamaları için (A) işaretli cetvelde göste 

192 milyon lira ödenek verildiği, bu ödeneklerin karşılığının ise, gelirleri her bir idarenin bütç 
gösterildiği üzere; 
— 2 Trilyon lirası kurumların özgelirleri, 
— 45 Trilyon 864 Milyar 619 Milyon lirası Hazine yardımı, 

— 11 Trilyon 521 Milyar 573 milyon lirası Yükseköğretim Kurumlarının cari hizmet gide 
. lolmak üzere toplam 59 Trilyon 386 Milyar 192 milyon lira olarak tahmin edildiği, 

— 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
öğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine ilişkin i l trilyon 52 Milyar 523 Milyon liral 
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mütalaa edildiği takdirde, Hazine yardımı 57 Trilyon 386 Milyar 192 Milyon liraya ulaştığ 
lık Katma Bütçe Ödeneklerinin;; -

-—.24 Trilyon 860 milyar 745 (Milyon lirası cari harcamalara, 
— 30 Trilyon 573 Milyar 748 Milyon lirası yatırım harcamalarına, 
— 3 Trilyon 951 milyar 699 milyon lirası transfer harcamalarına, ayrıldığı, 
— Transfer ödeneklerinin 1 Trilyon 27 Milyar 485 Milyon liranın ise, çeşitli fonlara 
anlaşılmaktadır. 
1993 Malî Yılı Bütçesinin tümü üzerinde Hükümet adma Maliye ve Gümrük Bakanın 

nekleri ve bütçenin yapısına ilişkin olarak yapılan açıklamalarda; 
— 1993 Yılı Programında yüzde 5. oranında bir büyümenin öngörüldüğü, bu büyüm 

yüzde 3, Sanayi sektöründe yüzde 6 ve Hizmetler sektöründe yüzde 4,5 olarak gerçekleşmes 
safi Millî Hâsılanın ise 1993 yılında 1.227 Trilyon liraya ulaşmasının beklendiği, 

— Gayri Safi Millî Hâsıla deflatörünün yüzde 51, yıl sonu enflasyonun da yüzde 47 olar 
—• 1993 Yılında ihracatın 17 Milyar dolar, ithalatın ise 25.8 Milyar dolar olarak gerçe 
— 1993 Mali Yılı Konsolide Bütçesi ile Genel ve Katma Bütçeli Daire ve'İdarelere 3 

edildiği, buna karşılık 344 Trilyon 400 Milyar liralık bir tahsilatın gerçekleştirilmesinin he 
liralık finansman ihtiyacının bulunduğu, 

— 1993 Malî Yılı Bütçesinin Hükümetin temel tercihlerini bütün yönleri ile yansıtan 
önce bir malî disiplin bütçesi olacağı, 

— 1992 Malî Yılı Bütçesi ile başlatılan eğitim ve sağlık yatırım larma ağırlık verme anlay 
ifade edilmiştir. 

Katma Bütçeli idarelerin 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde yapılan görüşm 
rumu ile ilgili görüş ve öneriler en geniş şekli ile tartışılmış ve aydınlatıcı bilgiler alınmıştı 

'Bu görüşmeleri takiben tasarının tümü Komisyonumuzca benimsenerek maddelerinin gör 
Katma Bütçeli idarelerin 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarı sının idareler bazında yap 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü : 

— Vakıf eserlerinin korunması, restore edilmesi konusunda daha fazla gayret gösteril 
nin bakım ve onarımı hususunda neler yapıldığı, Bezmi Alem Vakıf Gureba Hastanesinin S 
yeceği şeklindeki eleştiri ve sorulara' hükümet adına yapılan açıklamalarda; Vakıf eserlerinin 
sıkıntının eleman yetersizliğinden kaynaklandığı, yurtdışında bulunan vakıf eserlerinin rest 
teknolojik imkânların kullanıldığı ve bu konuda çok olumlu gelişmelerin bulunduğu, vakıf 
sünde yurt düzeyinde yaygınlaştırılmasına çalışıldığı, Bezm-i Alem Vakıf Gureba Hastanesin 
dahilinde yönetildiği, hastanenin 800 yatak kapasitesinin ancak 200 yatağının kullanılabilir d 
kanlığı ile koordine edilmek suretiyle tam kapasiteye çıkarılabileceği, belirtilmiştir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü : 
— Kurumun korunmaya ve bakıma muhtaç insanlara hizmet vermesi nedeniyle, hizmeti 

ren personelin ise hem nitelik, hem de nicelik »bakımından kurum ihtiyaçlarını yeterince karş 
kavuşturulması gerektiği, kurum bütçesinde yeterli artış olmadığı, korunmaya muhtaç çocuk 
nup olunmadığı, şeklindeki görüş ve eleştirilere Hükümet adına yapılan açıklamalarda; Kur 
muhtaç kişiye hizmet verdiği, Sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren Kamu Kuruluşları ile 
sağlanarak, kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına özen gösterildiği, Kurumun Yetişti 
ve 18 yaşını doldurmuş çocuklardan 4 229' unu 3143 sayılı Kanun gereği çeşitli Kamu K 
kız çocuklarını ise evleninceye kadar himaye ettiği, Yaşlı Danışma Merkezi, Yaşlı Merkezleri 
hanesi, Kadın Misafirhanesi gibi çağdaş hizmet modellerinin uygulamaya konulduğu ve bun 
çalışmalarına hız verildiği, kurumda hizmet veren personelin nitelik ve niceliklerini artırarak ö 
met uzmanı yetiştiren okulların sayılarının artırıldığı ve hizmetin bir ihtisas dalı olarak benim 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü; 

— Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulabilmesini temin amacıyla yükseköğretim g 
larının sağlanması gerektiği, gençlere yönelik kampların sayısal olarak yetersiz olduğu, sporcula 
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mesi gerektiği 2000 yılında olimpiyat oyunlarının ülkemizde yapılmasına ilişkin çalışmalar 
ve sorulara Hükümet adma yapılan açıklamalarda; gençlerimizin bedenen ve ruhen sağlık 

cıyla, tüm spor dallarından yararlanabilecekleri tesislerin imkânlar ölçüsünde çoğaltılmasına 
gelen gençlerin tanışma, arkadaşlıklar kurma, dinlenme ve eğlenmelerine olanak tanıyan ge 
ayrıca; seminer, konferans ve paneller düzenlemek suretiyle gençlerin sosyal ve ekonomik sor 
de ağırlık verildiği, sporcu sağlığı, hususunda gereken hassasiyetin gösterildiği, sporcu sağlı 
Hacettepe Üniversitesi bünyesinde kurumun 4,2 Milyar lira katkısı ile «Doping Kontrol M 
yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanununun 1991 Mayıs ayında yürürlüğe girdiği, gerekli o 
geçtiği, Kasım ayında Ankara'da yapılacak bir toplantı ile bu konudaki faaliyetlerin detaylı 

Karayolları Genel ÜMüdürlüğü ' 
— Devlet ve İl yollarının öncelikle ele alınmasının, bu konudaki geçmiş dönem eksiklik 

yol konusunda son yıllarda çok önemli aşamalar yapıldığı, otoyol çalışmaları ile il yolları ç 
rektiği, artan trafik karşısında ağır ve transit trafiğe maruz kalan yolların alt yapılarının y 
bozulmakta olduğu, hizmetini en rasyonel şekilde yürütebilmesi için kuruma tahsis dilen öden 
kaynakların yıl içinde nakit yetersizliği nedeniyle zamanında temin edilememesinin ise yatıran 
landırılamamasma neden olduğu, Erzincan depreminde ve deprem konutlarının inşasında ku 
Kamulaştırma hizmetleri için sağlanan kaynakların yıllık program ihtiyaçlarım karşılamakta 
lere Hükümet adına 3'apıian açıklamalarda 1992 yıhnda, otoyol çalışmalarının belli bir pro 
planlamaların yapıldığı, yıl sonu itibarıyla projeye dahil otoyolların 470 Km.'sinin hizmet 
devlet ve il yollarına verileceği, 1993 yıhnda temel hedefin; otoyollar ile devlet ve il yoll 
artan trafik nedeniyle bozulan yolların onarımına ağırlık verileceği, gerek kamulaştırmalar 
neğin kısıtlı olduğu belirtilmiştir. ' • 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü : 
— Yer üstü su kaynaklarının israfını önleyecek ve sistemli bir şekilde geliştirilmesine 

çıkarılmasında yarar bulunduğu, 
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—• Kurumun sulama Kapasitesini artırması gerektiği, bilhassa Güney Doğu Anadolu bö 
tılar yaşandığı, aynı bölgelerde içme suyu konusunda da önemli sorunlar bulunduğu, kurumu 
için yıl içinde karşılaşılan nakit sorununa çözüm getirilmesi gerektiği şeklindeki görüş ve e 
malarda; tarımsal üretim artışına etken olan girdilerin başında sulamanın gelmekte olduğu, 
na ayrıldığından bahisle bu havzalarda yapılan etütler sonucu tarıma elverişli arazinin 28 m 
arazinin ise 8.5 milyon hektar civarında olduğunun. belirlendiği, 3r5 milyon hektar tarım al 
Devlet Su İşlerince gerçekleştirildiği, bu alanın 1993 yılında 1.9 milyon hektara ulaşacağı, 199 
suyu sorununun hemen hemen çözüldüğü, 1992 yılı sonu itibariyle ülke genelinde yaklaşık 1 
deye sunulduğu, 1993 yılında ise bu miktarın 2.5 milyar metreküpe çıkarılmasının hedeflendiğ 
ması açısından yetersiz olduğuna katılındığı, nakit yetersizliğinin kamulaştırma bedellerinin 
bu durumun da kuruluşun, miktarı çok büyük boyutlara ulaşan «Bedel artırma davalam ile (k 
lirtilmiştir. 

Yüksek öğretim Korulu ve Üniversiteler : 

— Üniversitelere ayrılan finansman kaynaklarının ciddî oranda artırılması gerektiği, yük 
doğrudan yararlananların da katkıda bulunması ilkesinden hareketle, gelecek yıllarda öğrenc 
ların yüksek öğretimin finansmanında tamamlayıcı bir unsur olarak etkin bir şekilde kullanılm 
versiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin tam anlamıyla eğitim veöğretime geçebilmeleri için 
rektiği, üniversitelerin öğretim üye ihtiyaçlarının temini için ne gibi çalışmalar yapıldığı, hızlı 
sağlamak bakımından önem taşıyan araştırma geliştirme faaliyetlerinin, üniversitelerde bugü 
türülmesinin gerektiği, yeni açılan üniversitelerin yatırım harcamalarında etkinlik sağlamak am 
lükleri ile yatırım ihtiyaçlarına ilişkin ayrıntılı çalışmaların Yükseöğretim Kurulu tarafından 
ni 'büyük ölçüde bu çalışmalara uygun olarak sürdürmelerinde yarar olacağı, öğretim elemanlı 
imkânlarının tatminkâr hale getirilmesinin gerektiği, uçak teknolojisi ve ileri elektronik sanay 
sine ağırlık verilmesinde fayda olacağı, üniversitelerimize yabancı ülkelerden temin edilecek öğr 
huriyetlerine verilmesinin yerinde olacağı, özel üniversitelerin sayılarının artırılması için teş 
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edilmesi gerektiği şeklindeki görüş ve eleştirilerden sonra Hükümet adına yapılan açıklama 
minin kalkınma temposuna ayak uydurabilmesinin bu kurumların en az ekonominin büyüm 
masıyla mümkün olacağı, 1992 yılında yeni kurulan üniversiteler için 1993 yılı bütçesinde 
almadığı bu kurumların optimal büyüklükleri ve yatırım ihtiyaçlarına ilişkin ayrıntılı çalışm 
yapılmakta olduğu, Yükseköğretim Kurulunda yapılan hesaplamalara göre; yeni açılan Yük 
geçebilmesi için gereken yatırım ihtiyacının 1993 yılı fiyatlarıyla 30 trilyon düzejonde ek hir 
bir süreye yayıldığı takdirde senede 3 trilyon liralık ek kaynak gerekeceği, mevcut ve kuru 
üniversiteleri ile birlikte üniversite sayısının 54, fakülte sayısının 396, enstitü sayısının 211 
1991 -1992 öğretim yılında öğrenci sayısının (yaygm öğretim dahil) 759 bin 49'a ulaştığı, y 
16 olarak gerçekleştiği, uluslararası bir kıyaslama yapıldığında, Türkiye'nin gelişmiş batı 
nan okullaşma oranlarının oldukça gerisinde kaldığı, meslek yüksekokullarında ara eleman y 
gün 147 meslek yüksekokulunun mevcut olduğu yeni kurulan üniversiteler ile 47 meslek yük 
nik Üniversitesi ile istanbul Teknik Üniversitesi senatolarında uçak mühendisliği ve elekt 
yetiştirme kararları alındığı, yurt dışından temin edilecek öğretim görevlileri konusunda T 
manlarının maddî açıdan teşvik edilmeye çalışıldığı ülkemizde halen 82 Azerbaycan'lı öğ 
çerçevesinde yüksek ücretler verildiği belirtilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü .: 

— Giderlerini kendi gelirleri ile karşılayabilen ve Hazine yardımı almayan kuruluşun 
metlerine tahsis ettiği, yurdumuza gelen yabancılarla ilk temas eden kuruluşun taşra teşkila 
duyulduğu, personelin konut sorununun bulunduğu, şeklindeki görüş ve eleştirilere hüküm 
talya, Dalaman, Gürbulak, Kilis ve Öncüpmar'da Sağlık Denetlenme Merkezi hizmet ve l 
kadar hizmete sunulacağı, Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda Turizm Sağlığı O 
3 adet seyyar acil yardım muayene ve laboratuvar ünitelerine sahip mobil karavanları ile a 
lık alanında verilen desteğin en radikal şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla pilot çalışma 
ve Nevşehir - Kapodakya'da hizmet sunduğu belirtilmiştir. 
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Telsiz Genel Müdürlüğü : 
— Kurumun, yurt içinde ve yurt dışındaki bilimsel araştırmacı ve imalatçı kuruluşlarla 

kından takip ettiği, ulaştırma sektörünün ihtiyacı olan ehliyetli telsiz - telgraf ve telsiz - tel 
sizcilik ile ilgili mevzuatın hazırlanması ve sınavların yapılmasında başarılı faaliyetler yürütt 
amacıyla Millî Monitör Sistemini kurduğu, ülkemizi; Uluslararası Telekominikasyon Birliği, 
Uluslararası Telsiz Danışma Komitesi, Avrupa Radyokominikasyon Komitesi ile Avrupa Tel 
Uluslararası Komitelerde başarı ile temsil ettiği ifade edilmiştir. 

Tarım Reforma Genel Müdürlüğü : 
Genel Müdürlüğün tarımsal üretim potansiyelini harekete geçirmek, bölgelerarası gelişmi 

lımını dengelemek, sulama projelerinden azami ekonomik faydayı temin etmek, arazi kull 
suretiyle verimli tanm arazisini korumak için öncelikle sulanan alanlarda tarım reformu uy 
masının uygun olacağı şeklindeki eleştiri ve görüşlere Hükümet adına yapılan açıklamalarda; 
likle yer verdiği tarım politikalarından birinin de tarım reformu olduğu tarım reformunun t 

dönük tedbirleri kapsadığı, toprak dağıtımından yararlanan çiftçilerin tarımsal üretim ve e 
hazırlanan programlar çerçevesinde devam edildiği, bu amaçla Akçakale'de kurulan «Sulu T 
uygulamalı eğitime tabi tutulduğu, Şanlıurfa ili dışında «Tarım Reformu Uygulama Alam» 
dın, Konya, Edirne ve İğdır illerinin muhtelif ilçe ve köylerinde Tarım Reformu Kanununun 
lışmalarının devam ettiği ve arazi kullanım planlaması, mer'a tespit ve tahsisi, Tarımsal Yerl 
Toplulaştırması ve Dağıtımı Projelerinin uygulanmakta olduğu, bölge çiftçilerinin eğitim ve b 
devam edildiği ifade edilmiştir. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü' : 
Kırsal kesimde yerleşim birimlerinin süratle artmakta olmasş nedeniyle kurumun bu ar 

arası gelişmişlik farklarını ortadan kaldıracak çalışmalar yapılması, kırsal kesimdeki sosyo -
mak amacıyla Sosyal alt yapı hizmetlerinin yapım özelliklerini dikkate alarak gerekli çalışm 
getirilmiş; hükümet adına yapılan açıklamalarda; ise; Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 
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rumu dikkate alınarak yeni yapılan köy yollarının standardının yapısı ile birlikte her türlü 
tildiği, 1992 yılı Kasım ayı itibariyle 6092 Km. tesviyeli yol yapımı, 6981 Km. stabilize ka 
malı yol yapımı ile 5726 Km. yol onarımının gerçekleştirildiği, kırsal alanda yaşayan insa 
içmesuyu konusuna kısa vadede çözüm getirmek amacıyla yoğun çalışmalar yapıldığı, bu 
lerden temin edilen «Kırsal Kesime İçmesuyu Temini Projesi»nin devreye sokulduğu bu p 
içme suyu götürüleceği, içme suyu temini için.yeterli yerüstü su kaynağının bulunmadığı bö 
mla'bilmesi amacıyla 1992 yılında 11 adet sondaj makinası alımı planlandığı ve ihalelerin 
tırmalar sonucu yerlerini kaybeden aileler ile dış ülkelerden göç yoluyla yurdumuza gelen 
edilerek üretken bir toplum haline getirilmelerine ilişkin çaiışmalarm sürdürüldüğü, ayrıca 
kişi ile Ahıska Türklerinden 500 ailenin yurdumuzda iskân edilmeleri için gerekli çalışma 
yardımı ile iaşe, ibate, tedavi, barındırma, eğitim gibi giderleri için de gerekli hazırlıkların ta 

— Orman Genel Müdürlüğü : 
Kırsal kesimden şehre göç nedeniyle oluşan çarpık kentleşme neticesinde arazi temini 

zarar verildiği ormanlara zarar verenler hakkında cezai müeyyideler getirecek yasal düzenlem 
landırmaya verdiği önemin kamuoyuna yeterince duyurulmaması neticesinde konuyla ilg 
millî servetin yok olmasına neden olan orman yangınlarının önlenmesi ve erozyonla müca 
Orman fidanı yanında ekonomimize katkısı olan diğer ağaç türleri ninde. yetiştirilmesinde y 
man köylüsüne yaptırılmasının doğru olacağı şeklindeki eleştiri ve görüşleri takiben, Hükü 
Ağaçlandırma Seferberlik Kanununun çok kısa zamanda parlamentoya sunulacağı, yurdum 
alanı bulunduğu, Bakanlıkça 1992 yılı sonu itibariyle 2.1. hektar ağaçlandırma, 266 bin 
mer'a ıslahı ve 480 bin hektar enerji ormanı tesisi 220 bin hektar tabii gençleştirme çalışm 
kirliliğini azaltmak ve halkımızın dinlenme ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan yeşil kuşak 
Orman köylüsüne ek gelir temin etmek amacıyla özellikle köy yerleşim yerlerine yakın m 
landırma çalışmalarında köylünün tercih edildiği ekonomiye katkı sağlamak amacıyla orm 
kimine özel önem ve öncelik verildiği, halkımızın orman sevgisinin geliştirilmesi, ağaçlandır 
cıyla geniş çaplı bir tanıtım ve propaganda faaliyetlerinin başlatıl dığı ifade edilmiştir. 
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Petrol İşleri Genel Müdürlüğü : 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, Devletin petrol politikasını yürüten Petrol Kanunu 

3at faaliyetlerini düzenleyen 79 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarı lan petrol ürünlerinin alım 
yakıt Fiyat İstikrar Fonunun İşleyişi hakkında Bakanlar Kurulu Kararnamesi hükümlerin 
maları ile modern rafineri teknikleri konusunda araştırma yapan önemli bir kuruluş olduğu 

Katma Bütçeli idarelerin gelir ve gider cetvellerinde yapılan değişiklikleri ise; aşağıdaki 
— Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 1993 yılı bütçesinde Köy İçmesuları yapımı 

nedeniyle (H1-O6-2-0Û1-7O0) tertibine 100 milyar liralık ödenek ilave edilmesi, 
— Orman Genel Müdürlüğünün, ormanlarımızın korunması ve tahribatının önlenmesi a 

görev yapan 5900 Orman Muhafaza Memuruna ödenen Seyyar Görev Tazminatları için plan 
(111-01-1-001-200) tertibine 5 milyar liralık ödenek ilave edilmesi, 

— Orta Doğu Teknik.Üniversitesinin (999-01-2-002-600) tertibinde yer alan Dış Proje 
nek, makina ve teçhizat alımında kullanılmak üzere (101-02-2-012-600) tertibine aktarılması, 

— Hacettepe Üniversitesinin, 1993 yılında hizmete açılacak olan Onkoloji Hastanesinin m 
üzere (999-01-2-001-600) tertibinden 16 milyar liralık ödeneğin yeni açılan (112-01-2-002-600) 
Fakültesi Paranteral Mayi Laboratuvarının makine ve teçhizatının alımında kullanılmak üzer 
yon liralık ödeneğin ise (999-01-2-002-600) tertibine aktarılması, 

— Marmara Üniversitesinin (101-90-3-031-900) tertibindeki ödeneğin 1 milyon lirasının h 
cılık Enstitüsü hizmetinde kullanılacağına ilişkin bir ifade ilave edilmesi, 

— Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları B 
ödeneğin temini amacıyla (101-02-2-007-600) tertibindeki ödeneğin 3 milyar lirasının (101-02 

— Anadolu Üniversitesinin, Açıköğretim Fakültesi Ek Bina ve Stüdyo inşaatı projesine 
yatırım ödeneğine ilaveten projenin belli bir seviyeye gelebilmesi için 3 milyar lira daha dö 
sağlayan 'bir ibarenin ilavesi ile, ayrıca, aynı Üniversitenin her geçen yıl öğrenci sayısının 
uzak. tbeş ayrı kampüste yürütülmesine karşılık, mevcut otobüslerin çalışamaz durumda olma 
ilave edilmesi ve «1.350.000.000 TL.'lık bedeli döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılan 
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—• İnönü Üniversitesinin, HOUSTON Tıp Merkezinde eğitim gören personelin öğr 
(999-01 -2-003-700) tertibindeki ödenekten 10 milyar liranın (104-04-2-001-300) tertibine aktar 

Karadaştmlrnıştır. , ' 
Aynca, Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin transferler tertibine konulacak ödenekte 

rildiği üzere; 
— Vakıflar Genel Müdürlüğüne 41 milyar 350 milyon TL., 
— Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne 301 milyar TL., 
— Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne ,500 milyon TL., 
— Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 107 milyar 200 milyon TL., 
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 410 milyar 370 milyon TL., 
—• Karayolları Genel Müdürlüğüne 393 milyar 300 milyon TL., 
—• Üniversitelere 564 milyar TL., 
— Yüksek öğretim Kuruluna 125 milyar TL., 
Olmak üzere toplam 1 trilyon 942 milyar 720 milyon TL.'lık kaynağın Maliye ve Güm 

nulması ye yıl içinde yukarıda adı geçen kuruluş bütçelerine aktarılması da kararlaştırılmış 
Bu değişiklikler sonucunda; tasarının; 
— 1 inci maddesinin (a) fıkrasındaki ödenekler toplamı-59 trilyon 491 milyar 192 mily 

toplamı 45 trilyon 969 milyar 619 milyon lira ve toplam gelir 59 trilyon 491 milyar 192 m 
değişikliklerle, - • ' 

—• «Yükseköğretim Kurumları ile İlgili Hükümler» başlıklı 9 uncu maddesi, 19.11.1992 
Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak yeniden düz 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ve 11 inci maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye 12 ve 13 üncü-ma 
Kabul edilmiştir. • 
;— Katma bütçeli idarelerin 1993 yılı ödeneklerinde Komisyonumuz tarafından yapılan e 
— Katma bütçeli idarelerin cari, yatırım, transfer harcamaları ile ilgili 1993 yılı. ödene 

ve kesintiler ekli Tablo - H'de, ' • • ' . . 
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— Katma, bütçeli idarelere Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin transferler tertibin 
rılan aktarmalar ise ekli Tablo - IlI'de, . . • • ' • 

Gösterilmiştir. 

Yukarıda özetlenen Komisyonumuz çalışmaları sonunda, ayrıntıları ile incelenen «Katm 
Kanunu Tasarısı» Genel Kurulun, onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz ol 

Başkan 
İlyas Aktaş 

Samsun 

Kâtip 
Halil Demir 

Aksaray 

M. Nedim Budak 
• Ankara 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 

Başkanvekili 
Mehmet Dönen 

Hatay 

Veli Andaç Durak 
Adana 

İrfan Köksalan 
Ankara 

Hüseyin Balyalı 
Balıkesir 

Necmi Hoşver 
Bolu 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 



Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Algan Hacaloğlu 
İstanbul 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Güneş Taner 
İstanbul 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Abdullah Gül 
Kayseri 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Mehmet Ali Yavuz 

Konya 

Hasan Peker 
Tekirdağ 
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Nihaî Matkap 
Hatay 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Işın Çelebi 
İzmir 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

M.Doğan Ölmeztoprak 
Malatya 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

İbrahim Kumaş 
Tokat 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Kamer Genç 
Tunceli 

Ender Kara 
. Uşak 
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MUHALEFET ŞERHİ 

1993 yılı bütçesi, ciddi hazırlanmış ve Türkiye'nin, özellikle son bir yılda bu hüküme 
dar gelirli ve orta halli vatandaşlarımızın sıkıntılarına çare bulacak iktisadî ve malî.politika 

Bu hükümet 1992 yılı ibütçesinde öngördüğü hedeflerin hiçbirini gerçekleştirememiştir 
1991 sonunda büyük iddialı hedeflerle gelen hükümet -1992 bütçesinde makro büyü 

getirememiştir. 1992 Bütçesindeki oranlar, tenkit ettikleri 1991 Bütçesinin oranlarından far 
lere ayrılan payları aynen devam etmiş, diğer taraftan vergi gelirlerinde hiçbir önemli say 

Enflasyonun % 42 olması hedeflenmişti. % 69'ları bulacaktır, ifade edildiği gibi 4 Ni 
sonunda % 10'lara inmesi ise hiç mümkün görünmemektedir. 

1992 yılı bütçe açığının 32 trilyon olması öngörülmüştü, 60 trilyona doğru çıkıyor. 
görülmüştü. Daha Kasım 1992 sonunda 8.300 TL.'lerdedir. 

Merkez Bankası para finansmanı tam anlamıyla yörüngesindençıkmış ve daha 1992'nin 
1992 yılı TCMB Para Programına ilişkin olarak belirlenen hedefler Ekim 1992 itibariyl 

Bu Hükümet Döneminde TCMB Para Programma göre net iç varlıklar kaleminin 199 
73,7 - 83 trilyon TL. arasında gerçekleşmesi öngörülmüştür. Ancak, kamuya açılan nak 
lıklar kalemi Mart ayının ortasından itibaren, belirlenen hedef koridorundan sapmalar gös 
krediler Ekim ayının -sonu itibariyle 56,8 trilyon TL. seviyesine ulaşmıştır. Bu nedenle i 
100 trilyon TL. olarak gerçekleşmiştir. 

Para Programına göre Merkez Bankası parasının 1992 yılı sonunda yüzde 40 artarak 
görülmüştür. Merkez Bankasının ekonomiye sağladığı likiditeyi gösteren Merkez Bankası p 
öngörülen hedeflerden sapmalar göstermeye başlamış ve Temmuz 1992 ayından itibaren 
mıştır. Ekim 1992 ayı sonunda Merkez Bankası parası 83 trilyon TL. olarak gerçekleşmişti 
ayının ikinci haftasında artarak 38,2 trilyon TL. düzeyine ulaşmıştır. Ekim ayı boyunca a 
ağırlık verilmiş ve ay sonu itibariyle açık piyasa işlemleri yoluylal7,5 trilyon TL. borçlanı 
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Para Programı hedefine göre toplam iç yükümlülüklerin 1992 yılı sonunda yüzde 38 ora 
rak gerçekleşmesi öngörülmüştür. Merkez Bankası parası ile iç döviz yükümlülüklerinin toplam 
Ekim ayı sonunda 107,6 trilyon TL. olarak gerçekleşmiştir. İç döviz yükümlülüklerinin ay b̂o 
kası parasının artışı toplam iç yükümlülükler kaleminin artmasına neden olmuştur. 

1992 Para Programında Merkez Bankası bilançosunun yüzde 37 oranlarında artarak 
•Mart ayının ortasından itibaren hedefin üzerinde gerçekleşen toplam bilanço kalemi Temm 

Ekim ayında Merkez Bankası bilançosu maalesef 166 trilyon TL/ye ulaşmıştır. Öte y 
(PSBR), 1992'de yüzde 8,8 olacaktı, yüzde 13'lerde gerçekleşecektir. Böylece vaadlerin hiçbir 
kurulacaktı, TÖYÖK çıkacaktı, patent/antitröst Kanununun Serbest Bölgeler Yasası çıkacaktı 
yükseldi, borsa canlanacaktı, borsa can çekişiyor. 

İç borç faizlerini düşürmek için kısa vadeli dış borçlara çok fazla gidilmiş ve Türkiye 
nemde zedeleme tehirleri ortaya çıkmıştır. . 

Yatırımlar durmuş istihdam daralmış, işsizlik hatsafhaya gelmiştir. 1992'de çıkarılan verg 
cezalan ve faizlerini affetmiş asıl aftan yararlanması gerekenler, yararlandırılmamışlardır. B 
da 'bozulmuştur. 

KİT zararları ve açıklan rekor düzeyde olup, özelleştirme ve özerkleştirme hep lafta kal 
leri gerçekçi değildir. Örneğin 397,7 trilyon olan Bütçede 53 trilyon açık, 1992:nin 60 trilyonu 
görülmemektedir. 1993 Bütçe açığının, 100 trilyondan aşağı olmayacağı tahmin ediliyor. 

Enflasyonun % 47 olması da çok zor görülmektedir. 
1992 yılı enflasyonu bu tempo ile 1991 enflasyonunu geçecek ve 1993 enflasyonu yıl o 

eğilimini göstermektedir. Türkiye ilk defa hiperenflasyon tehlikesi ile karşı karşıyadır. 
Bütçedeki, ekonominin genel dengesi, kaynaklar (Ödemeler KİT, vs. dengeler gözönüne 

1993 yılı arasında hiçbir fark olmayacağı anlaşılmaktadır. 

1993 Konsolide Bütçesi içinde yatırımlara 47 trilyon aynlmıştır ki, Türkiye gibi halen 
yetersizdir. 
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Bütçe gelirlerinde öngörülen 244 trilyona yakın vergi gelirlerinin elde edilebilmesi cidd 
tedir. Hükümetin hazırlamakta olduğu vergi düzenlemeleri, bunu gerçekleştirecek yaklaşım 

•Memurlar ve işçiler, emekli dul, yetimler, ilk 6 ayda, % 70 enflasyonun olduğu bir ülke 
tinmek mecburiyetinde kalacaklardır. Tüm bu hükümet, ihtiyaç işinde olan bu insanlara, hu 

1992 yılındaki bu enflasyon temposu ile memur enflasyona ez dirilecek tir. 

Bütçede yer alan, enerji, konut, sağlık, sosyal güvenlik, teşvik, yatırım ödenekleri ve p 
cevap vermekten uzaktır. 

Türkiye 1983'den başlayarak, bir Take-off/atıhm sürecine girmişti, 2000'li yıllara yol 
geçirecek bir saniyesi hiç yoktur. Oysa, 1993 yılı Bütçesi yatırımlarda, ihracatta, ekonomik 
tedbir öngörülmemektedir. 

Tam tersine 1993 bütçesi tam bir idare-i maslahat ve çaresizlik bütçesi görünüme girmiş 
liği ve sonuç üretememesi, iç borçları ve dış borçlan artırması, devletin israfım azaltacak 
nın Türkiye için kaybedilmiş bir yll olarak geçmesine sebep olacaktır. 

Tüm bu gerekçelerle, biz Anavatan Partisi, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri olarak, 1 
ğımızı ve kırmızı (Red) oyu verdiğimizi arz ve 'beyan ederiz. 

Selçuk Maruflu Adnan Kahveci 
İstanbul İstanbul 

Rüştü Kâzım Yücelen Işın Çelebi 
İçel İzmir 

Güneş Taner M. Doğan Ölm 
İstanbul Malatya 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Ülkede işsizlik ve geçim sıkıntısı büyük boyutlara varmış ve daha da büyümekte iken, i 
giderlerle transferlere tahsis edilmiş bu bütçe, yapılan hesaplamalara göre 100 - 110 trilyonu 
dır. 

Bozuk vergi sistemi ve felsefesi ile de durum daha kötüleşmek tedir. Hükümet asıl vergi ve 
Ülkenin kaynaklarının iyi değerlendirilemediği, mevcudun da ülke insanının problemler 

gerçektir. . 
İthalat rejiminde israf ve lüks hâkim durumdadır. 
Bütçe açığı yine, zaten büyük sıkıntılar içerisinde olan fakir fukaraya yüklenecek, son 

mutsuzluğa götürülecektir. 
(Özellikle Hacettepe Üniversitesi 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısına; 
Üniversite bünyesinde insan haklarına aykırı davranışlar yaşandığı ve kanunlar ile Mec 

lendiği için,) 
1993 katma bütçe hedeflenen hizmetlere göre oldukça dar b̂ir bütçedir. Bu kanaatlerle m 

Prof. Dr. Mustafa Ünaldı Doç. Dr. Abdullah Gül 
tKtonya Kayseri 
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MUHALEFET ŞERHİ 

1993 YILI KONSOLİDE BÜTÇESİ İLE İLGİLİ KARŞIT OY (MUHALE 

Koalisyon protokolünde yer alan demokratikleşme - sivilleşme terörle mücadele- ve g 
daki politikaları içtenlikle 'benimsemekle beraber, son bir yıldır ekonomide ve sosyal konulard 
mans ile 1993 yılı konsolide bütçesi ile ortaya konmuş bulunan vizyon darlığı, kısır hede 
ülkemiz sorunlarının altından kalkamayacağını ortaya koymuştur. 

1992 yılında terörle mücadelede atılan bazı olumlu adımlara rağmen, rekor düzeyde işs 
geler arasında giderek artan eşitsizlikler, % 70 lerde kronikleşen enflasyon altında'ezilen sabit 
işletme sürecinde verimsizlik, eğitimde, sağlıkta, ve diğer kamusal hizmetlerde dar gelirlilerin 
iflas noktasına gelen sosyal güvenlik kurumları, onurlu bir yaşam arayışları sonuçsuz kalan 

nlan yüzbinlerce gencimiz, ve diğer sorunlar. Tüm bunlar günümüz Türkiye'sinin giderek boy 
ları olarak gündemde durmaya devam etmektedir. 

Koalisyon Hükümeti 1992 yılı uygulamaları ve ortaya koyduğu tercihleri ile bu sorunların 

1993 bütçesi bu sorunlara merhem olmayacağı, çözümle rine önemli katkılar sağlaya 

Zira 1993 bütçesi bir hizmet ve yatırım değil borç ve faiz bütçesidir. Bu bütçe ile ekon 
geçiş için sağlıklı bir köprü işlevi dabi gördürülemez. 1993 bütçesinin özellikleri ve öngördüğ 
olan 1992 uygulamalarının uzantısı görünümündedir. 

1992 yılının rekor düzeydeki bütçe açığı, kamu kesimi açığı, enflasyonu, faizi, TL.'mn 
lında da yaşayacağımız anlaşılmaktadır. 1992'de KİT'lere sahip çıkmayan, koalisyon protoko 
yapılandırma politikalarını gözardı eden hükümetin bu politikasını 1993'de de sürdüreceği an 
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1992'de % 12,6'ya ulaşan 1993'de de öngörülmekte olan % 9'u aşacağı kesin gözüken k 
mek, GSMH'nın % 20'sine aşarak rekor düzeylere ulaşacağı anlaşılan 1993 yılı konsolide 
naklara yönelme yerine iç borçlanmaya gidilerek enflasyonun körüklenmesine devam edil 
tıracak, yeni millî gelir serisine göre % 16 düzeyinde olan vergi yükünü eşitlik, gerçekçili 
ülkelere yakın düzeylere çıkaracak, adil, ciddî bir vergi reformunun 1993 yılında da1 düşünülm 

Bu görünen yapısı ye öngördüğü politikalar ile 1993 yılı konsolide bütçesi, daha evve 
de katkıda bulunduğum koalisyon protokolünün özüyle, temel ilkeleriyle çelişki' içindedir, o 

Bu bütçe ile ülkede istikrara geçiş sağlanamaz, eşitlikçi refah toplumunun, yüksek ücret 
leri canlı tutulamaz. . • ' 

Bu anlayışın sürdürülmesi halinde, teröre karşı hangi ölçüde başarı sağlanırsa sağlansın 
lanamaz, demokrasi derinleştirilemez. 

Bu gerekçelerle 1993 yılı bütçesine red oyu kullanıyorum. 
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MUHALEFET ŞERHİ 

1. Bütçeler gelir ve giderleri ülke gerçeklerine uygun yapılmadığı, 
2. Yapılan bu bütçelerin yerinde, isabetli olarak kullanılmadığı/ • ( 

3. Sene sonunda elde kalan paraların lüzumsuz, isabetsiz harcandığı, bu harcamaların en 
4. Bütçede denklik hedefinden vazgeçilmiştir. 
5. İktisat ve ekonominin ve ülke gerçeklerine uygun bütçelerin hazırlanmadığı, 
6. Yatırımların dengeli ve ülke ihtiyaçlarının öncelik sırası takip edilmediğinden, 
7. Enflasyonu azdıran Kamu İktisadî Teşebbüslerinin zararlarının doğru dürüst tespit 

gün kötüye gitmektedir. 

8.. Bu esaslara uyulmadığından dolayı bu yapılmış olan bütçelere muhalefet ediyorum. 



TABLO (I) 
KATMA BÜÇELI İDARELERİN 1993 YILI ÖDENEKL 

YAPILAN EKLEME VE KESİNTİLER 

Kuruluşun adı 

Tarım Reformu Genel MiMürlüğü 
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 
Yüksek Öğretim Kurulu 
Ankara Üniversitesi 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Boğaziçi Üniversitesi 

Hükümetin 
Teklifi 

120.221 
339.609 
732.967 

10.832.400 
15.995.338 

79.618 
1.168.000 

12.625.269 
851.801 

\-/898.000 
47.455 

455.439 
1.140.197 

621.233 
1.188.750 

798.750 
1.625.080 
.. 658.250 

305.735 

Ko 
Ek 

10 

2 
1 
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TABLO (D) 

KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN CARİ, YATIRIM VE TRANSFER HA 
1993 YILI ÖDENEKLERİNDE YAPILAN EKLEME VE K 

Kuruluşun Adı 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
Marmara Üniversitesi 
Mimar Sinan Üniversitesi 
înönü Üniversitesi 

Cari 

Eklenen 

— 
5.000 

— 
— • 
— 
— 

10.000 

Düşülen 

— 
— 
— 
— 
— 

• — 

. — 

Yatırım 

Eklenen 

100.000 
— 

25,000 
16.100 

— 
— • 

— 

Düşülen 

— 
— 

25.00 
16.10 

— 
3.00 

10.00 

TOPLAM (+) 15M0 — (+) 141.100 (+) 54.10 
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TABLO (DT) 

TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA MALİYE VE GÜMRÜK BAKAN 
ÖDENEK» TERTİBİNE KONULAN ÖDENEĞİN KATMA BÜTÇEYE DAHİL 

DAĞILIMI 

Kuruluşun Adı İşin Adı 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

— İl müdürlüklerinin çeşitli ihtiyaçlarının karşılan 
— Olimpiyat oyunları harcamaları 
— Balıkesir Kurtdereli yağlı güreşleri 

'— Çerkezköy ve Saray ilçelerinde kapalı spor salo 
—• Adana, Yübeyir Köyü Spor Kompleksi ve Çevl 

me Tesisi inşası 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğü 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Çerkezköy'de çocuk yuvası inşası 

Muhtelif vakıf eserlerinin restorasyonu 
Çeşitli cami, kervansaray, külliye ve medreseler 
lunan yapıların kamulaştırılması 
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Kuruluşun Adı İşjin Adı 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Vakıf Gureba Hastanesinin çeşitli ihtiyaçları 
İzmir'de bulunan muhtelif cami, medrese ve 
yonu 
Gebze - Çoban Mustafa Paşa Camii bahçe k 
Adana Merkez Camii onarımı . •" 

Samsun İli, Ayvancık Eynel köyleri arası kö 
Uşak İli, Sivaslı - Ulubey. - Banaz -: Karah 
yolu yapımı! 
Antalya İli, Sinanlı Köyü - Samandağ Köyü 

. Hatay İlinin çeşitli yörelerinin yol bakımı v 
suyu projeleri 
Bolu İlinin çeşitli yörelerinin içme suyu proje 
Bolu İMnin çeşjMiyörelerinin yol bakımı ve o 
Tunceli İlinin çeşitli yörelerinin içme suyu ve 
rımı projeleri 
Yığılca İlçesi ile Yedigöller bölgesi yol iyile 
Uşak İlinin çeşitli yörelerinin içme suyu proje 
Aksaray İlinin çeşitli' yörelerinin içme suyu ve 
rımı projeleri 
Adana İlinin çeşitli yörelerinin içme suyu pr 
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İşin Adı Kuruluşun 

Karayolları Genel Müdürlüğü 

— Adana İli Kozan - Feke - Saimbeyli, Tufanbeyl 
—• Adana İM Kozan - Feke - Saimibeyli - Tufan 
— Düzce şehir geçişi kamulaştırma (Düzce Beled 

kamulaştırma dahil) 
— Adapazarı - Akçakoca yolu 
— Tunceli - Pülümür yolu 
— Trabzon - Tanjant yolu 
— Çan - Yenice yolu 
— Biga - Çan yolu 
— Adana - Karaisalı yolu 
— Tarsus - Gaziantep otoyolunun Adana şehir 
— Ankara - Polatlı - Sivrihisar duble yolu 
— Bismil - Tepe yolu 
—• Nevşehir - Ankara yolu kısaltma etüt projesi 
— Bandırma - Erdek yolu 
— Erciş - Muradiye - Çaldıran yolu 
— Konya - Emirgazi yolu 
— Konya - Karaman, Belören - Hadim yolu 
— Konya - Akören yolu 
— Konya - Ereğli ayrımı - Karkın 
— Söğüt - Eskişehir - Pazaryeri yolu 
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Kuruluşun Adı İşin Adı 

Karayolları Genel Müdürlüğü Çorlu çevreyolu . • -
Şavşat - Meydancık. - Şartul yolu 
Nallıhan - Göynük yolu 
Tekirdağ - Şarköy yolu etüt projesi 
Çerkezköy - Saray yolu 
Çorlu - Çerkezköy yolu 
Düzce - Akçakoca yolu etüt projesi 
Gebze şehir geçişi 
Gebze,- Şile yolu 
Araklı - Dağbaşı - Uğrak yolu 
Hakkâri - Çukurca yolu 
Şebinkarahisar - Aluca - Şiran 
Midyat - Cizre yolu 
Hasdal Kavşağı - Kemerburgaz - Yassıören yo 
Kamulaştırma borçlarının ödenmesi 
Karayolları bakım - onaranı 
Bitüm fiyatlarında meydana gelen artışlar -
Antalya - Alanya, Gündoğmuş - Güzelbağ, Al 
yolları 
Samsun - Bafra yolu 
Samsun 19 Mayıs Şehir içi geçişi 
Hatay İli, Ersin - Dörtyol - Payas - İskenderu 
Araklı ayrımı - Küçükdere yolu 
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Kuruluşun Adı 

Karayolları Genel Müdürlüğü 

Devlet. Su İşleri Genel Müdürlüğü 

İşin Adı 

İzmir ile ilçeleri turistik kavşak düzenlemesi 
İzmir il yollarının iyileştirilmesi 
Samsun şehir içi geçişi 
Balıkesir çevre yolu, Edremit - Kalkım, Dursu 
yolları İkiztepeler Baraj varyantı 
Kastamonu - Çatalzeytin şehir içi geçişi 

Çanakkale Taşoluk Barajı 
Aşağı CeyhanAslantaş II nci Merhale Projesi 
Aşağı Ceyhan Aslantaş III üncü Merhale 
Burdur - Göihisar Acıpayam II nci Merhale 
Burdur Acıpayam Çavdır Barajı 
Konya Çumra III üncü Merhale Dineksaray Pom 
İsparta Sorgun Barajı - Gelendost II nci Merhal 
Senirkent II nci Merhale 
Gelibolu - Gökbüet Çokal Ba'rajı 
Biga Bakacak Barajı 
Doğu İğdır Sulaması 
Bakırçay - Kımk Projesi ile Çaltıkoru ve Yortan 
Belkıs - Nizip Pompaj Sulaması 
Kastamonu Gökırmak - Karadere Barajı 
Baklan Ovası Sulaması 



Kuruluşun Adı 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
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îşin Adı 

Seydişehir - Karaören Pompaj Sulaması 
Suğla Pompaj Sulaması 
Gönen Barajı ve Sulaması ' ., 
Beyşehir Kırelli Pompaj Sulaması 
Konya Ereğli Adabağ Sulaması 
Menzelit II nci MerhaleKlâvuzlu Barajı 
Manyas! II nci Merhale Manyas Barajı 
Tunceli Uzunçayır Barajı 
İznik Ömerli - Elbeyli - Yeniköy Sulama Proje 
Aşağı Susurluk Manyas I inci Merhale Projesi 
Aydın Karacasu Barajı 
Samsun Vezirköprü Barajı ve Sulaması 
Balıkesir İçmesuyu Projesi - Altınova Barajı 
Hakkâri - Yüksekova Projesi 
Bafra Ovası Sulaması 
Çarşamba Ovası Drenaj Projesi 
İzmir Kavaklıdere - Beydağ - Seferihisar Barajlar 
Çumra Projesi B5A Kanalı İşi 
Sinop Boyabat Barajı 
Mamasın Barajı Sağ Sahil - Eşmekaya Projesi 
Mamasm Barajı Sağ Sahil - luzgölü Projesi 
Saray İlçesi Büyük Yancalı Barajı 
Ergene Irmağı ve Çorlu Deresi Islahı 
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Kuruluşun Adı 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

îşin Adı 

Saray Ayvacık Göleti. 
Çarşamba Ovası Sol Sahil Drenaj-Islah 
Bilecik Kızıldamlar Barajı 
Sivas İmranlı Barajı 
Konya İçmesuyu Projesi 
Erzurum Çat Baraj Projesi 
Tuzgölü Havzası Projesi 

Yüksek Öğretlîm Kurulu Başkanlığı 

Ankara Üniversitesi 

Yeni kurulan üniversiteler ile Yüksek Tekno 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33 ün 
yetiştirilecek öğretim üyeleri giderleri 

Orta Doğu Teknıik Üniversitesi 

İlgaz dağı millî park sahası içindeki Yıldızlı ote 
Kastamonu Meslek Yüksekokulu inşaası 
Cebeci kampusu ısı tesisatının doğal gaza dönüş 
Tıp Fakültesi ameliyathane donanımı 

Rektörlük Fakülte Yüksekokul Enstitüsü Büyük 
Telefon santralı projesi 
Merkez teshin altyapı işleri 
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Kuruluşun Adı 

Ga2Ü Üniversitesi 

işin Adı 

Makina teçhizat alımı 
(5 milyar, Göz Ana Bilim Dalı için EXCİM 
alımı) 
Uygulama Araştırma Hastanesi 
Ek derslik inşaatı 
Kastamonu projesi 
Rektörlük Merkez Bina restoresi 

İstanbul Üniversitesi 

istanbul Teknik Üniversitesi 

Rektörlük ve Fak. Yüksekokul, Enstitü inşaatları 
Tıp Fakültesi inşaatı 
İletişim Fakültesi inşaatı 

Labarctuvar yenilenmesi 
Rektörlü Binası yapımı 
Taşkışla Binasının onarımı 
Gümüşsüyü Binasının onarımı 
Deniz Güvenliği Eğt. Merk. Pro. 
Gölet Projesi 
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Kuruluşun Adı 

Boğaziçi Ünlversfıtesı 

İşin Adı 

Marmara Üniversiteli 

Üniversite binalarının onarımı 
Kilyon Şantepe Kampusu Yabancı Diller Yük 
Türkiye - Balkan Ülkeleri Ortak Fizik Araştırm 

Tıp Fak. Alet- Edavat alımı (Gastroenteroloji v 
ler Enstitüsü) 
Oligonükletptid Sentez Saflaştırma ve Analiz 
İktisadî ve İdari Bil. Fak. onarımı 
Kamulaştırma (Atatürk İlkeleri ve İnkilabı Ta 
mara Adasında Kurulacak Doğa Bitkileri ve 
tırma Merkezi) 
Cihaz Alımı (Üroloji Ana Bilim Dalı) 
Üniver. Araştırma Uygulama Hastanesi inşaatı 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

Eski Mülkiye Mek. Binası Restorasyonu 
Rektörlük Enst. Fak. ve Yüksekokul Büyük On 
Öğrenci Yemekhanesi ve Kafeterya inşaatı 
Üniversite giriş köprüsü inşaatı 
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Kuruluşun Adı İşin Adı 

Mimar Sinan Üniversitesi 

Ege Üniversitesi 

Kamulaştırma (Güzel Sanatlar Fak, Türk El Sa 
Sinema-TV. Uygulama ve Araştırma Merkez Bi 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

İhtisas Hastanesi İnşaatı 
Rektörlük Enstitü Fak. Yüksekokullar Büyük 

Trakya Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Dersanelerinin eğitime açılması 
Araştırma-Uygulama Hastanesi 3 ve 4 üncü etap i 
Buca'da inşaatı süren Mühendislik Fakültesi bi 
varları inşaatı 

Kırklareli Meslek Yüksekokulu inşatı 
Çorlu Mühendislik Fak. inşaatı 
Tekirdağ Ziraat Fak. Kampusu 
Fen - Edebiyat Fak. inşatı 
İktisadî ve İdarî Bilimler Fak. inşaatı 
Rektörlük Merkez Birimleri inşaatı 
Devlet Konservatuvar inşaatı 
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Kuruluşun Adı 

Uludağ Üniversitesi 

îşin Adı 

Üniversite Tıp Fak. inşaatı 
Görükle Kampusu altyapı projesi 
Bursa Meslek Yüksekokul inşaat projesi 
Makine teçhizat alımları 
Mühendislik ve Mimarlık 'Fak. inşaatı 
Veteriner. Fen - Edebiyat Fak. inşaatı 
Akademik: Merkez ye Rektörlük Binası inşaatı 
Rektörlük Enstitü, Fak. ve Yüksekokulları büyük 
Balıkesir Meslek Yüksekokulu 
'Balıkesir Kampus altyapı projesi 
Balıkesir Müh. Fak. projesi 
Balıkesir, Turizm İşletmecilik ve Otelcilik Yüksekok 
Bandırma İkt. ve İd. Bil. Fak. projesi 

Anadolu Üniversitesi 

Kamulaştırma borçları 
Sivil Havacılık Yüksekokulunun plotaj ve diğer eğ 
rimlerinin yurt dışından gelecek makine ve teçhiz 
masrafları 
Mühendislik Mimarlık Fak. inşaatı 
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Kuruluşun Adı 

Selçuk Üniversiitesiİ: 

İşin Adı 

Kampus kafeteryası inşaatı 
Ziraat Fakültesi inşaatı 
Veteriner Fakültesi inşaatı 
Fen - Edebiyat Fak. Laboratuvar inşaatı 
Dış Hekimliği Fakültesi Poliklinik inşaatı 
Tıp Fak. Eğitim ve Uygulama Hastanesi, inşaatı 
Makine teçhizat donanımı 
Gülnar Meslek Yüksekokulu inşaatı 
Beyşehir Meslek Yüksekokulu inşaatı 
Çumra Meslek Yüksekokulu inşaatı 
Ilgın Meslek Yüksekokulu inşaatı 

Akdeniz ÜniıversiteSü 

Tıp Fak. Hastanesi dış borç ödemesi 
Antalya Kampüsündeki derslik inşaati 
Antalya Kampusu altyapı inşatı 
Dünya Bankası Proje kapsamındaki inşaatlar 
iktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi inşaatı 



Kuruluşun Adı 

Erciyes Üniversitesi 

Cumhuriyet Üniversitesi 

Çukurova Üniversitesi 
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îşin Adı 

Rektörlük Binası' inşaatı 
Kampus altyapı inşaatı 
Rektörlük, Enstitü, Fakülte Yüksekokul Makine t 

İktisadî ve İdarî Bilimler Fak. makine ve teçhizat 
Rektörlük matbaası 
Üniversite Araştırma ve Uygulama Hast. Makine T 
Kampus arıtma tesisi 

İskenderun Meslek Yüksekokulu inşaatı 
Antakya Meslek Yüksekokulu inşaatı 
Kozan Meslek Yüksekokulu inşaatı 
Rektörlük Fak. Yüksekokul Makine Teçhizat - D 
(Otomatik santral kapasite artırımı, yeni hizmete 
donanımı) 
Rek. Fak. Yüksekokul büyük onarımı 
Kampus altyapıları 
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Kurutuşun Adı 

Çukurova Üniversitesi 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

İşin Adı 

İktisadî ve İdarî Bilimler Fak. inşaatı 
İskenderun Meslek Yüksekokulu 
Kapak Spor Salonu inşaatı 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Rek. Enstitü Fak/ Yüksekokulları büyük onarım 
Samsun Eğitim Fakültesi inşaatı 
Yeni açılan birimlerin Makine Teçhizat ve d 
Gölet inşaatı için kamulaştırma 
Sağlık Meslek Yüksekokulu kamulaştırması 
Taşıt alımı 
Üniversite Araştırma Uygulama Hast. Mak. 
Kapalı Yüzme Havuzu i k m a l . . - : ' , 

Yeni su kuyusu yapımı 
Maden Mühendisliği Bölüm inşaatı • 
Beşik Düzü Meslek Yüksekokulu 
Sürmene Deniz Bilimleri, Rize, Ordu ve G 
Yüksekokulu inşaatı 
Akreditifleri açılan hastaneye ait tıbbî cihazlar 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu „ 
Trabzon Meslek Yüksekokulu 



Kuruluşun Adı 

inönü Üniversitesi 

Fırat Üniversitesi 

Dicle Üniversitesi 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
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îşın Adı 

Üniversite Araştırma Uygulama Hastanesi 

Mediko Sosyal binasındaki kafeterya 
600 yataklı, Araştırma Uygulama Hastanesi 
Kampus içi yollar 

Lojman 
Kampus altyapısı 
Rektörlük Binası inşaatı 
Merkezî Atölye inşaatı 
Spor tesisleri inşaatı 

Eğitim Yüksekokulu ısıtma ve tesisat galerisi yapımı 
Kapalı Spor Salonu inşaatı 
Van Meslek Yüksekokulu inşaatı 
Ahlat Meslek Yüksekokulu inşaatı 
Bitlis Meslek Yüksekokulu inşaatı 
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Kuruluşun Adı İşın Adı 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi inşaatı 
Eğitim Fakültesi ve Hakkâri Meslek Yü 
Lojman * 
Tatvan Meslek Yüksekokulu 
Ziraat ve Veteriner Fak. Uygulama-ve Araş 

Atatürk Üniversitesi 

Gaziantep Üniversitesi 

Fen-Edebiyat Fak. inşaatı 
Lojman 
Altyapı inşaatı 

Kilis Meslek Yüksekokulu 
Üniversite Kafeterya binası 
Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi 

Üniversite 

KATMA BÜTÇE 
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(Kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakam yetkilid 



D A İ R E L E R 

A 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağ. Gen.-Müd. t 
Orman Genel Müdürlüğü 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Sosyal Hiz.. ve C.E.K. Genel Müd. 
Telsiz Genel Müdürlüğü 
Yüksek Öğretim Kurulu 
Ankara Üniversitesi. 
Orta Doğu Teknik Üniveristesi 
Hacettepe Üniversitesi ' 
Gazi Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Boğaziçi Üniversitesi 
Marmara Üniversitesi 

Personel 

40.000 
. 140.000 

75.000 
3.200.000 
1.500.000! 

25.000 
.1.100.000 
5.600.000 

12.000 
600.000 

25.000 
29.000 

867.000 
413.000 
820.000 
521.000 

1.253.000 
449.000 
153.000 
364.000 

Diğer Car 

5.50 
26.44 
80.000 

540.00 
40.00 

8.00 
3.1.000 
87.000 
2.500 

193.000 
6.200 

41.00 
98.000 
93.00 

157.00 
70.000 

170.0C0 
84.000 
46.00 
39.000 
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D A İ R E L E R 

Yıldız Üniversitesi 
Mimar Sinan Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Dokuz Eylül Üniversitesi t. 
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 

Katma Bütçe Toplamı 

0 — 

• • 

Personel 

179.000 
115.000 

. 633.000 
430.000 
136.000 
326.000 

- 374.000 
- 291.000 

169.000 
183.000 
175.000 

- 425.000 
195.000 
259.000 
448.000 
119.000 
187.0C0 

, 279.000 
102.000 
106.000 

Diğer Car 

18.000 
16.800 
70,00 
.38.000 
16.50 
41.000 
83.000 
36.00 
20.90 

s 29.00 
28.00 
51.00 
33^00 
37.00 
88.O0 
17.00 
28.00 
40.00 
22.00 
17.90 

22.317.000 2.548.74 
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Dönem: 19 Yasama Yılı : 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 223) 

1991 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesap-
larma Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin 
Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesap 

Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/439, 3/649) 

T.C. 
Sayıştay Başkanlığı 14.10.1992 
Sayı : 366207/2626 \ 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Genci Bütçeli.Dairelerin 1991 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısına ait genci uygunluk 

bildirimi ile iki adet Sayıştay Raporu ekte sunulmuştur. 
Arz ederim. 

M. Vecdi Gönül 
Sayıştay Başkanı 

GENEL UYGUNLUK BİLDÎRÎMÎ 
1. Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri uyarınca, ilgili Bakanlıklarca dü

zenlenip birer nüshası Sayıştay'a gönderilmiş bulunan 1991 bütçe yılı kesinhesapları, Sayıştay'ca 
idare hesapları ve Hazine Genel Hesabı ile karşılaştırılarak uygunluk derecesi bağlı cetvellerde 
gösterilmiştir. „ . 

2. Kesinhesap Kanun Tasarısının 5 inci maddesinde ve Başbakanlık Çevre Bakanlığı, Da
nıştay Başkanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Diyanet İşleri Baş
kanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, İçiş
leri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığı,.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığının Tasa
rıya ekli gider cetvellerinde toplam 4 259 636 455 300.—- liralık ödenek dışı gider yazıldığı gö
rülmüştür. . .. • 

Sayıştay'ca da, anılan dairelerin 1991 bütçe yılında ayrıntıları aşağıda belirtildiği üzere 
4 259 659 903 800.— lira ödenek dışı giderleri bulunduğu saptanmıştır. 

23 448 500.— lira tutarındaki fark nedeni bu bildirime bağlı gider cetvelinde açıklanmıştır. 
Anılan fark Kesinhesap Kanun Tasarısının 5 inci maddesini etkilediğinden ödenek dışı gi

der için 23 448 500.-— lira fazlası ile 4 259 659 903 800.— liralık tamamlayıcı ödenek istenilme
si gerekmektedir. 



Dairesi Tertibi Miktarı 

Başbakanlık 

Çevre Bakanlığı 

Danıştay 

Yargıtay 

Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet îşîeri Başkanlığı 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

Adalet Bakanlığı 

Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

111.01.1.002.100 
111.02.1.001.100 
113.01.1.001.100 
101.01,1.001.100 
ltil.02.1.001.100 
101.02.1.001.100 

900.05.3.528.900 
101.02.1.001.100 
111.01.1.001.100 

900.05.3.528.900 
111.01.1.001.100 
111.01.1.001.100 
111.01.1.001.200 
111 01.1.001.300 

900.05,3.528.900 
111.01.1.002.100 
111.02.1.001.100 
111.02.1.001.200 

900.05.3.528.900 
111.01.1.001.100 
111.01.1.001.200 
112.02.1.001.100 
112.02.1.001.400 
113.01.1.001.100 
102.01.1.001.100 
101.02.1.001.200 
101.03.1.001.200 
101.04.1.001.200 
101.04.1.001.300 
101.04.1.001.400 
101.04.1.001.500 
101.04.1.001.800 
101.04.1.002.300 
101.04.1.004.100 
101.05.1.002.300 
101.05.1.003.400 
113.01.1.001.100 
113.01.1.001.200 
113.01.1.002.300 
111.01.1.001.100 
111.01.1.001.200 
111.01.1.001.300 
111.01.1.001.400 

- - (S. Sayısı : 223) 

170 501 800 
2 871 675 900 
1 048 878 200 
1 223 995 400 

72 028 400 
50 482 200 

28 400 
1 293 600 

957 724 500 
15 332 600 

9 388 908 600 
240 751 128 400 

7 824 749 000 
24 120 500 

2 388 294 500 
4 363 078 500 

14 706 242 600 
104 387 800 
504 951900 

52 407 570 200 
807 341 700 

46 941 615 800 
1 114 979 900 

225 140 100 
873 724 676 700 

3 902 700 
6 817 900 

2 512 157 200 
190 634 400 
819 612 300 
308 857 800 

1 857 500 
1 771 287 300 
5 554 90S 100 
3 027 312 900 

37 032 400 
3 355 130 200 

92 558 500 
36 754 500 

362 108 117 600 
17 664 617 200 

198 964 700 
1 191 331 200 



Dairesi Tertibi Miktarı 

Emniyet Gene! Müdürlüğü 

Jandarma Genel Komutanlığı 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Bayındırlık ve İskân Balcanlıgı 
Sağlık Bakanlığı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Sahil Güvenlik Komutanlığı 

111.01.1.003.300 
900.05.3.528.900 

111.01.1.001.100 
111.02,1.001.400 
111.05.3.521.900 

900.05.3.528.900 
101.01.1.001.100 
101.01.1.002.100 
101.01.1.003.100 
101.01.1.004.100 
101.01.1.005.100 
101.01.1.006.100 
101.01.1.006.200 
101.01.1.006.300 
101.01.1.006.400 
101.02.1.002.400 
112.01.1.001.100 
112.01.1.002.100-
112.01.1.003.300 
113.01.1.001.100 
113.01.1.002.100 
113.01.1.002.200 
116.01.1.001.100 
116.01.1.002.100 
116.01.1.003.300 
117.01.1.001.100 
117.01.İ.002.100 
118.01.1.001.100 
118.01.1.001.200 

950.05.3.528.900 
950.06.3.534.900 
950.06.3.537.900 
950.07.3.353.900 

111.02.1.001.100 
111.02.1.001.200 
112.02.1.001.100 
113.02.1.001.100 

900.05.3.528.900 
900.05.3.528.900 

111.01.1.001.100 
113.01.1.001.100 
113.01.1.001.400 
uı.oı.ı.ooı.ıoo 
113.01.1.001.100 

900.05.3.528.900 

287 865 800 
3 868 161 400 

124 254 466 800 
9 512 604 200 

29 947 800 
540 158 900 
109 474 900 
246 867 900 

1 394 569 800 
4 887 831 500 

235 642 800 
5 371 930 100 

213 169 900 
91 149 200 

179 546 300 
8 532 976 800 

15 643 985 300 
296 727 173 800 

31 716 631 500 
1 645 819 900 

14 880 543 000 
192 424 200 

1 288 529 200 
736 225 500 

16 809 530 100 
2 615 554 800 
4 800 052 200 
8 680 335 500 

315 053 100 
503 831 179 100 
235 674 070 600 

3 859 622 500 
33 683 253 400 

593 496 575 300 
36 597 864 300 

298 075 410 600 
94 361 924 500 
19 402 962 600 
1 820 588 300 

24 519 845 900 
94 290 590 800 
33 641 913 100 
69 189 831 100 

805 925 000 
29 145 000 

4 259 659 9Ö3 809 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 223) 
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3. Kesinhesapta gösterilen. iptal edilecek ödenek miktarı, Sayıştay tespitine nazaran 
23 448 500.— Lira noksan olup, sözkonusu fark bu bildirime bağlı gider cetvelinde gösterile
rek sebebi açıklanmıştır. 

Anılan fark, Kesinhesap Kanun tasarısının iptal edilecek ödeneğe ilişkin 4 üncü maddesi
ni etkilediğinden, maddede yazılı miktarın buna göre düzeltilmesi gerekir. 

4. A) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 104'üncü maddesi hükmü uyarınca, 
gelir izahnamelerinin gelir kesinhesabına bağlanması ve söz konusu izahnamelerin; Bütçe ile 
yapılan tahmine karşılık tahsilatta fark mevcutsa gerekli açıklamaları kapsayacak biçimde ha
zırlanması gerektiği hususu, önceki yılların kesinhesaplarına ilişkin uygunluk bildirimlerinde 
de belirtildiği halde, aşağıda gösterilen gelir tertiplerine ilişkin gelir kesinhesabındaki açıkla
malar, tahmin ile tahsilat arasındaki farklara ait bilgileri içermediğinden yetersiz bulunmuştur. 

Tertibi 

1320 Ek Vergi 
1411 Gümrük Vergisi 
1412 Akaryakıt Gümrük V. 
2211 Taşınmaz Mallar Satış Bedeli 
2231 İktisadi Devlet teşekküle-

rinden Gelirler 
2232 iştirakler Gelirleri 
2233 Döner Sermayelerden Gelirler 
2310 Faizler 
2510 Çeşitli Gelirler 
3200 Fonlar 

Tahmin 

1 600 000 000 000 
1 650 000 000 000 

15 000 000 000 
880 000 000 000 
.' 

3 515 000 000 000 
35OÖ0 00OO00 

350 000 000 000 
610 000 000 000 

2 683 000 000 
10 780 000 000 000 

Tahsilat 

604 596 389000 
1 031 576 529 900 

4 263 671 300 
98 171 724 300 

20 000 000 000 
59 992 819 200 

236 419 159 600 
245 272 189 600 

1 619 271 220 700 
4 485 612 592 000 

Tahsilat 
Tahmin 
Oram % 

37.79 
62.52 
28.42 
11.15 

0.57 
171.41 
67.55 
40.21 
60.35 
41.61 

B) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 104'üncü maddesi hükmü uyarınca, gi
der izahnamelerinin Hazine Genel Hesabına bağlanması ve söz konusu izahnamelerin, özel
likle program bütçe sisteminin uygulanmasına geçildiği 1973 yılından başlayarak, bütçe ğerek-
çelerindeki şekil ve esaslara mütenazır ve ayrıntılı olarak hizmetin önemini, gelişimini ve he
deflerini, hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını, ulaşılmamışsa bunun nedenlerini ve ödeneklerin kul
lanımını gösterecek biçimde hazırlanması gerektiği hususu, önceki yılların kesinhesaplarına ilişkin 
uygunluk bildirimlerinde de belirtildiği halde, aşağıda belirtilen dairelerin gider izahnameleri 
yine yeterli açıklamaları kapsamamaktadır. -

Bu bakımdan söz konusu dairelere ait gider izahnameleri aşağıda gösterilen programlar 
itibariyle yetersiz bulunmuştur.. 

Gider izahnamesi yetersiz olan daireler. 
tptal 
edilen iptal 

Tertibi ödenek Gider" ödenek oranı c/o 

1. Anayasa Mahkemesi 
111.01.2.002.600 1 770 000000 — 1 770 000 000 100.00 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 223) 
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Gider 

— 

— 

2 583 627 000 
4 120 069 800 

54 306 000 

620 658 500 

4 613 789 100 
— ' 

275 405 300 
— 

tptal 
edilen 

ödenek 

1 770 000 000 

22 617 000 

4 856 267 000 
44 413 843 500 

830 894 000 

1 237 671 500 

2 521 707 200 
539 587 000 
186 116 200 
25 799 300 

iptal 
oranı % 

100.00 

100.00 

65.27 
91.51 

93.78 

66.57 

35.33 
100.00 
40.34 

100.00 

Tertibi Ödenek 

2. Başbakanlık 
114.01.2.002.700 1 770 000 000 

3. Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 
101.02.2.701.600 22 617 000 

4. Emniyet Genel Müdürlüğü 
101.02.1.701.600 7 439 894 000 
101.02.2.702.600 48 533 913 300 

5. Kültür Bakanlığı 
111.07.2.002.700 885 000 000 

6. Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 
111.02.2.037.700 1 858 330 000 

7. Sağlık Bakanlığı 
IU.01.1.703.600 7 135 496 300 
111.03.1.705.600 539 587 000 
111.03.2.706.600 461 521 500 
111.05.1.708.600 25 799 300 

5. özel kanunlar gereğince Hazinenin kefalet ettiği istikrazlarla ilgili kefalet bakiyelerini, 
hizmet karşılığı olmayarak çıkarılan hazine bonolannın bakiyelerini, Devletçe müessese ve fertlere 
ikraz ve taviz olarak verilen paralarla genel ve katma bütçeli dairelerce yapılan istikrazlar ve 
alınan avansların miktar ve faizleri ile itfa bedellerini gösterir çizelgeler ekte sunulmuştur. 

Çizelgelerde adları yazılı kurumlara ait hazine kefaletinin kanunlarla verilen yetki ve borç
lanma limitleri içinde olduğu, dış ve iç borçlanma tutarlarının kayıtlara uygun bulunduğu, yi
ne çizelgelerde adları yazılı banka ve kuruluşlarca satılan hazine bonolarının kanunlarla veri
len yetkilere dayanılarak çıkarıldığı ve bu tutarların da kayıtlara uygun bulunduğu anlaşılmıştır. 

6. 832 sayılı Sayıştay Kanununun 83 üncü maddesi hükmü uyarınca, Hazine Genel Hesa
bına Sayıştay ilamlarının yerine getirilme oranını gösterir cetvel bağlanmıştır. Bu cetvele 
31.12.1991 tarihine kadar kesinleşmiş ilamlarla 7 826 843 500.— liralık tazmin hükmü verildiği, 
4 720 510 100.— lirasının silme ve düşme yoluyla düşüldüğü, 1 283 584 900.— lirasının tahsil 
edildiği, 1 091 402 200.— lirasının da 1992 yılına devrettiği görülmektedir. 

Silme ve düşme miktarı düşüldükten sonra kalan tazmin hükmüne göre tahsilat oranı % 
64.84 tür. 

7. Bu bildirime bağlı gider cevtvelinde ve yukarıdaki maddelerde yazılı açıklamalar gözö-
nünde bulundurulmak suretiyle Hazine Genel Hesabı ile Kesinhesap Kanun Tasarısında göste
rilen miktarların kabulünün uygun olacağı arz olunur. , 

Türkiye Büyük Millet ^Meclisi (S. Sayısı : 223) 



•M.. Vecdi Gönül 
Birinci Başkan 
Fahrî Yılmaz 

5. Daire Başkanı 
Ö. Faruk Çulhacı 
2. Daire Başkanı 
.Mehmet Olgun 

. :i. Daire Başkam 
Emin Utaş 

•. 3. Daire Başkam 
.A. İlhan Oğuz 

Üye 
Oktay Gökdeniz 

Üye 
özcan Saygım 

Üye 

Ertan Dalgıç 
Üye 

i/. Kaya Urgan 
Üye 

Necdet Güvenç 
Üye 

Selahattin Güntaç 
Üye 

Mustafa Akyüz 
Üye 

Cav// özkahraman 
Üye 

/. i/a/ü'j üfava 
Üye 

i?. Hüseyin Türkmen 
Üye 

Şemsettin Azizoğlu 
Üye 

Necip Pekçevik 
Üye 

Ahmet Mescioğlu 
Üye 

ite/i/£ Erdem 
6. Daire Başkanı 

Kg?ar /ivdin 
8. Daire Başkanı 
F/^rre/ Uludamar 
7. Daire Başkanı 

Cevdet Kıraç 
4. Daire Başkanı 

Servet Koksal 
Üye 

Seza/ Ekinci 
Üye 

Fikri Çözgener 
Üye 

Tülây Demirkan 
Üye 

(İmzada bulunamadı) 
Turhan Kartal 

Üye 
Q &/« 2&/ısı 

Üye 
Yaşar Özbek 

,. Üye 
(İzinli) 

Mehmet Aydoğdu 
Üye 

'//. İbrahim Başaran 
Üye 

Necdet Kesmez , 
Üye 

(Bulunamadı) 
M £>•£« Senocak 

Üye 
Hasan Fidan 

Üye 
(Bulunamadı) 
Cengiz Alpay 

Üye 
Mehmet Sarı taş 

Üye 
Osman Akman 

Üye 
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Ahmet Kartal 
* Üye 

/. Mesut Yükseitürk 
Üye 

Seîahattin Fettahlıoğlu 
Üye 

(Bulunamadı) 
Ruhi Salihoğlu 

.Üye 
ö. Faruk Doğan 

( Üye 
(Bulunamadı) 
İlhan Sözgen 

Üye 
Emin Kızılkaya 

Üye 
M. Harun Erdoğan 

Üye 
£". 77a<# Erdem 

Üye 

$. Tamer Gözde 
Üye 

Erdoğan Kesim 
Üye 

Üye 

Ahmet Koç 
Üye 

Mehmet Damar 
Üye 

Af. Hikmet Büyükbozkırh 
Üye 

Yavuz Büyükkara 
Üye 

Günaydın Ersoy 
Üye 

Erdoğan Tartman 
Savcı Yardımcısı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 223) 



TC. 
Başbakanlık 7.8.1992 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ^ 
Sayı: B.02.0JCKG/M-58/05716 ' 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'ccû 

30.7.1992 tarihinde kararlaştırılan "1991 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı" İle gerekçesi 
ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 223) 



1991 MALÎ YILI KESÎNHESABI KANUN TASARISI GERE 

I. —SUNUŞ: 
Muhasebe-i Umumiye Kanununun 101 inci maddesi uyarınca hazırlanan 1991 Malî Yılı Kesinhesap 

yasa'da belirtilen süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuştur. 

II. — ÖDENEK DURUMU : 
1991 Yıli Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (105 217 150 000 000) liral 
a) Muhasebe-i Umumiye Kanununun 48 ve 59 uncu maddesi uyarınca (1 729 921 153 100) lira 
b) 3758 sayılı Kanunun ek ödenek maddesi uyarınca (21 191 000 000 000) liralık, 
c) Muhasebe-i Umumiye Kanununun 83 üncü maddesi uyarınca (152 128 945 100) liralık, 
d) Bütçe Kanununun Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak (17 862 449 
e) Özel Kanunlar uyarınca (1 165 348 281 800) liralık, 
f) Aktarmalarla yılı içinde eklenen (16 792 608 607 900) lira olmak üzere toplam (164 110 606 
1. % 12 kesintiler tutan olan (9 921 969 435 000) lira, 
2. Aktarmalarla düşülen (23 546 943 753 400) lira ile, 
3. Özel Kanunlar gereğince yılı içinde iptal edilen (279 800 500) liranın çıkartılmasıyla Genel öd 

miş ve ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir. 

Açıklama 
ÖZEL ÖDENEK ÇİZELGESİ 

Ödenek Türü (1) ödenek Türü (2) 

Bütçe Kanunu ile verilen 
Bütçe Kanunun 5 inci Mad., 
Uyarınca % 11.5 düş. (—) 
1050/48 ve 59 uncu mad. gereğince 
3758/1. Madde Gereğince Ek Ödenek 
1050/83 Mad. gereğince 
Maliye ve Güm. Bak. Ver. yetki 

42 589 825 000 000 

3 122 282 400 000 
460 192 902 600 

65 502 837 500 
5 784 359 332 200 

5 519 186 000 000 

606 692 615 000 
15 412 791 100 

78 985 483 500 
607 657 352 300 



Açıklama Ödenek Türü (1) . Ödenek Türü (2) 

Aktar, ile eklenen ödenek: (+) 4 054 761801200 948 286 841600 
Aktar, iîe düşülen (—) - • 200 412 564 900 904 974 755 100 

H ToDlam ödenek 49 631 946 908 600 5 657 862 098 400 
Özel Kanun Uyarınca Ek Od. 426 792 690 300 487 673 941 000 

i TOPLAM ÖDENEK • 50 058 739 S98 9G8 6 145 536 039 400 ' 
v - • • • • • . . 

B - • ' ' ' * 

Ş III. — GİDERLER : 
§ Yukanda da belirtildiği üzere, yılı içinde verilen (130 641 413 739 000) liralık (ödenekler) harcama 
g gider gerçekleşmiştir. 
g. Ayrıntıları ilgili cetvellerde belirtilen harcamaların özeti aşağıda çıkartılmıştır. ' • ' 

Açıklama Cari (î) Yatırım (2) 

^ Bütçe giderleri (Normal) 51300 662 620 100 4 566 135 808 800 
" ' Özel Kan. Uy. Yap. Gid. '204 318 672 400 453 971 937 600 
M 

Toplam • 51.504 98Î292 500 5. 020 107 746 400 

Yukarıdaki çizelgede belirtildiği üzere yılı içinde (51 504 98i 292 500) lirası cari, (5 020 107 746 
sermaye teşkili ve transfer ödenek türlerinden olmak üzere toplam (129 235 752 263 100) liralık gid 

IV. — GELÎR DURUMU : ' . * . ' ' . . ' 
Devlet gelirlerinin Î99İ bütçe yılındaki gelişimi (B) işaretli cetvelde ayrıntılı bir biçimde gösterilmiş, b 



A) GELİR - TAHMİN VE TAHAKKUKLARI : 
3790 sayılı 1991 Malî Yılı Bütçe, Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde belirtildiği üzere (77 9S0 000 

vergi dışı normal, (16 721 000 000 000) lirası da özel gelir ve fonlardan olmak üzere toplam (104 551 

B) GELİR TAHSİLLERİ : 
g 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile (104 551 000 000 000) lira olmak üzere tahmin edilen Genel Bütçe G 
R- ve ayrıntılan (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam (96 372 524 988 200) lira olarak belirlenmiş v 

f' ' 
a GELİR TAHSİLLERİ ÇİZELGESİ 
"< Açıklama Tahsilat Tutan 

Vergi gelirleri 78 642 770 254 
Vergi dışı normal gelir 3 926 404 705 
Özel gelir ve fonlar 12 919 929 08 
Özel kanun gelirleri 883 420 93 

TOPLAM 96 372 524 9§ 

ERTESİ YILA DEVROLUNAN TAHAKKUKLAR 
1991 Yılına devred 

Açıklama Bakiye Tutarı 

Vergi gelirleri . 1 6 687 268 98 
Vergi dışı normal gelir 2 044 740 714 
Özel gelir ve fonlar 328 782 992 

• TOPLAM 19 050 792 69 
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Bu tahmine karşılık, • v • - -
a) Vergi gelirlerinin yılı tahakkuku (87 874 580 406 000) lira olarak gerçekleşmiş ve bu tutara ge 

.. 000) liranın, eklenmesi ile gelir tahakkuk toplamı (95 330 039 240 000) liraya, 

b) Vergi dışı normal gelirlerin yılı içinde gerçekleşen tahakkuk tutarı (4 960 546 553 400) liraya 
400) liranın eklenmesi ile tahakkuk toplamı (5 971 145 419 800) liraya, 

c) Özel gelirler ve fonlann yılı içinde gerçekleşen tahakkuk tutarı (13 056 877 188 400) liraya, geçen y 
eklenmesiyle tahakkuk toplamı (13 248 712 081 900) liraya, 

d) Özel kanunlar uyarınca öngörülen hizmetlere harcanmak üzere yıl içinde tahsil edilen paralar 
938 700) liraya, -

Ulaşmış, böylece (104 551 000 000 000) liralık tahmine karşılık yılı içinde (106 775 425 086 500) l 
devreden tahakkuk artığı (8 657 892 593 900) liranın eklenmesi ile tahakkuk toplamı (115 433 317 6 

GELÎR TAHAKKUK ÇİZELGESİ -
Geçen Yıldan 

Açıklama Dev. Tahakkuk 1991 Yılı Tahakkuku 

C/3 

3-

Vergi gelirleri 
Vergi dışı nor. gel. 
özel gel. ve fonlar 
özel kanun gel. 

7 455 458 834 00Ö 
1 010 598 866 400 

191 834 893 500 

N 87 874 580 406 00 
4 960 546 553 40 

13 056 877 188 40 
883 420 938 70 

TOPLAM 8 657 892 593 900 106 775 425 086 50 

V. — NAZIM GÎDER VE GELÎR : 
A) NAZIM GÎDER : 
Mahallî İdareler payı gideri (22 734 473 970 700) lira, okul pansiyon gideri (152 817 721 600) lira o 

ulaşmıştır. 



B) NAZIM GELÎR : 
Mahallî İdareler payı geliri (22 734 473 970 700) Ura, okul pansiyon selin (152 817 721 600) lira olm 

gelir tahsil edilmiştir. 

VI. — BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI : 
A) GÎDER GELÎR DENGESt : 
Tasarının 1 inci maddesinde açıklandığı üzere 1991 Bütçe yılında (129 235 752 263 100) liralık gide 

tahsil edilmiş ve 1991 yılı bütçesi (32 863 227 274 900) lira açık vermiştir. 
B) ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMALAR : 
1991 yılında zorunlu sebeplerle yapılan ödenek üstü giderleri karşılamak amacıyla 5 inci maddede y 

ödenek verilmesi öngörülmüştür. 

C) DEVREDİLEN ÖDENEKLER : 
Kanunlar uyarınca, ertesi yıllara devredilmesi gereken (667 365 905 000) liralık ödeneğin iptal edi 

ncı maddesiyle teklif edilmiştir. 
D) İPTAL EDİLEN ÖDENEKLER : 
1991 Bütçe yılında alman ödeneklerden harcamalar karşılığı kullanılan ve ertesi yıllara devredilmek 

932 025 200) liralık ödenek tasarının 7 nci maddesinde belirtildiği üzere iptal edilmiş ve aynntısı (A) iş 
gönderilmiştir. 

İPTAL EDİLEN ÖDENEKLER 
Açıklama ödenek Türü (1) Ödenek Türü (2) Öd 

Genel ödenek 
Genel gider 
Kalan 
özel kanun uyarınca 
1992 yılma devredilen 
Kalan — 2 061 931 074 800 1 091 726 289 500 • 1 
Ödenek üstü gider 3 301 536 408 500 152 452 349 800 
İptal edilen ödenek 1 685 640 377 400 843 135 912 700 2 

- 50 058 739 598 900 
51504 981292 500 

— 1 446 241 693 600 
615 689 381 200 

6 145 536 039 400 
5 020 107 746.400 
1 125 428 293 000 

33 702 003 500 

74 
72 
1 
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VII. — DEVLET BORÇLARI : 
Devlet borç yönetimi uygulama sonuçları kesinpesap cetvellerinde ayrıntısı gösterildiği üzere; 

3 A) İç BORÇ : ^ 
1990 yılından 1991 yılına toplam (57 184 081 000 000) lira iç borç devretmiş ve 199İ yılında alman (1 

iç borç (167 248 409 000 000) liraya ulaşmış, yılı içinde bunun (73 605 549 000 000) liralık kısmı ödenmiş ve 19 

B) DIŞ BORÇ : 
Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşların 1990 yılı sonundaki kurlar üzerinden yapılan hesaplamaya gö 

438 935 000) lira borç devretmiştir. Bu miktara yılı içinde alman borçların ilavesi ve ödemeler dü 
(133 967 561 411 000) lira dış borç devretmiştin 

C) HAZİNECE GARANTİLİ BORÇLAR : 
Hazinece garantili ve Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar dışında kalan kurumların 1990 yılı sonun 

1991 yılına toplam (21 522 125 220 000) lira borç devretmiştir. Bu miktara yılı içinde alınan borçların 
yılından 1992 yılma toplam (34 313 971 834 000) lira Hazine garantili dış borç devretmiştir. 
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Plan ve Biatçe KosaisyoBiü Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 3.12.1992 
Esas No. : 1/439, 3/649 

Karar No. : 88 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 7.8.1992 tarihinde Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 25.8.1992 tarihinde Komisyonumuza hava
le edilen "1991 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı" ile Anayasanın 164 üncü maddesi gere
ğince Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan aynı yıla ilişkin "Gene! Uygunluk Bildirimi" Komis
yonumuzun 6.11.1992 - 2.12.1992 tarihleri arasında yapılan 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 13, 
19,20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27,28,29 ve 30 uncu birleşimlerinde Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğı, Sayıştay Başkanlığı ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin de katıldığı toplantılarda görüşül
müştür. 

1991 Malî Yılı Genel Bütçe Kesinhesap Kanunu Tasarısı incelendiğinde; 
— Genel bütçeli dairelere toplam (105 217 150 000 000) liralık ödenek verildiği, bu tutarın 

yılı içinde yapılan değişikliklerle toplam (130 641 413 739 000) liraya ulaştığı, 

•— Yılı içinde verilen (130 641 413 739 000) liralık ödenek yetkisine karşılık; 
(51 504 981 292 500) lirası cari, (5 020 107 746 400) lirası yatınm, (72 710 663 224 200) lirası 
sermaye teşkili ve transfer ödenek türlerinden olmak üzere toplam (129 235 752 263 100) liralık 
gider gerçekleştiği, • ' ' 

— 1991 yılında Genel Bütçenin gelirlerinin toplam (104 551 000 000 000) lira olarak tah
minine karşılık; (78 642 770 254 200) lirası vergi gelirleri, (3 926 404 705 600) lirası vergi dışı 
normal gelir, (12 919 929 089 700) lirası özel gelir ve fonlar, (883 420 938 700) lirası özel kanun 
gelirleri olmak üzere toplam (96 372 524 988 209) lira olarak •gerçekleştiği, 

— Toplam (22 734 473 970 700) liralık nazım gelir tahsil edildiği ve aynı miktarda nazım 
gider yapıldığı, 

— Giderler ile gelirler arasındaki farkı oluşturan (32 863 227 274 900) liranın gider fazlası 
meydana getirdiği, 

— Zorunlu sebeplerle yapılan ödenek üstü giderleri karşılamak üzere toplam 
(4 259 636 455 300) liralık ödeneğin tamamlayıcı ödenek olarak kabul edildiği, 

— 1991 yılı içinde harcanamayan ve Öze! kanunlarla devrine izin verilen toplam 
(667 365 906 000) liralık ödeneğin iptal edilmeyerek ertesi yıla devredildiği, 

— Yılı içinde harcanamayan toplam (4 997 932 025 200) liralık ödeneğin iptal edildiği, 
— 1990 yılından 1991 yılına toplam (57 184 081 000 000) lira iç borcun devredildiği, 1991 

yılmda alınan (110 064 328 000 000) liranın ilavesiyle toplam iç borcun (167 248 409 000 000) 
liraya ulaştığı, yıl içinde bu borçların (73 605 549 000 000) liralık kısmının ödendiği ve 1992 
yılına (93 642-860 000 000) liranın devredildiği, . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 223) 
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' — Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşların 1990 yılı sonundaki kurlar üzerinden yapılan he
saplamaya göre 1990 yılından 1991 yılına toplam (74 179 438 935 000) lira dış borç devredildi
ği, bu miktara yılı içipde alınan borçların ilavesi ve ödemeler düşüldükten sonra 1991 yılından 
1992 yılına (133 967 561 411 000) lira dış borç devredildiği, 

— Hazinece garantili ve genel ve katma bütçeli kuruluşlar dışında kalan kurumların 1990 
yılı sonundaki kurlara göre 1990 yılından 1991 yılına toplam (21 522 125 220 000) lira borç 
devredildiği, bu miktara yılı içinde alınan borçların ilavesi ve ödemeler düşüldükten sonra 1991 
yılından 1992 yılına (34 313 971 834 000) lira hazinece garantili dış borç devredildiği, 

Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan "Genel Uygunluk Bildirimi" rapor ve cetvellerinin in
celenmesinde de; 

— Başbakanlık, Çevre Bakanlığı (Çevre Müsteşarlığı), Danıştay Başkanlığı, Yargıtay Baş
kanlığı, Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğü, Adalet Balcanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinin çeşitli 
tertiplerine toplam (4 259 636 455 300) lira ödenek dışı gider kaydedildiği, ancak Sayıştayca 
anılan dairelerin 1991 bütçe yılında (23 448 500) lira fazlasıyla (4 259 659 903 800) lira ödenek 
dışı giderleri bulunduğunun saptandığı ve anılan farkın Kesinhesap Kanunu Tasarısının "Ta
mamlayıcı ödenek" başlıklı 5 inci maddesi yanında "İptal Edilen Ödenek" başlıklı 7 nci mad
desini de aynı yön ve tutarda etkilemesi dolayısıyla ödenek dışı gider için (23 448 500) lira faz
lası ile (4 259 659 903 800) liralık tamamlayıcı ödenek talep edilmesi ve iptal edilecek ödenek 
tutarında da bu doğrultuda düzeltme yapılması gerektiği, 

— Anayasa Mahkemesi, Başbakanlık, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bütçelerinin 
bazı tertiplerine ilişkin gider izahnamelerinin yeterli açıklamaları ihtiva etmediği, 

görülmüştür. 

Genel Bütçeli Kuruluşların Kesinhesaplarının ayrı ayrı oylanması sırasında Komisyonu
muzun 11.11.1992 tarihli 12 nci birleşiminde yapılan görüşmelerde Yargıtayın 1991 Malî Yılı Ke-
sinhesabına bağlı cetvellerin "Tamamlayıcı ödenek" ve "İptal Edilen ödenek" sütunlarında 
(23 448 500)'er liralık noksanlık bulunduğu tespit edilerek söz konusu noksanlıklar Sayıştay 

' Genel Uygunluk Bildiriminde yer aldığı şekilde düzeltilmiştir. 

Buna göre tasarının; 5 inci maddesi verilen önerge doğrultusunda (23 448 500) lira arttırı
larak tamamlayıcı ödenek tutarı (4 259 659 903 800) lira olacak şekilde, 7 nci maddesi verilen 
önerge doğrultusunda (23 448 500) lira arttıralarak iptal edilecek ödenek tutan 
(4 997 955 473 700) lira olacak şekilde değiştirilerek, 1, 2, 3, 4, 6 ve 8 inci maddeleri'ile yü
rürlük ve yürütmeye ilişkin 9 ve 10 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Ayrıca, Sayıştay Başkanlığınca, Genel Uygunluk Bildirimi ile birlikte gönderilen 13.10.1992 
tarih ve 92/001 ve 92/002 Sayıştay raporlarında; 

— 13.10.1992 tarih ve 92/001 sayılı Sayıştay Raporunun; askerî ateşeliklere ve müşavirlik
lere, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 1601 sayılı "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yeni-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 223) 
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den Teşkilatlanması, Silah, Araç ve Gereçlerinin Yenileştirilmesi Amacıyla Millî Savunma Ba
kanlığına Geçici Yüklenmelere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanun" gereğince gönde
rilen avans ve kredilerin faiz getiren hesaplarda tutularak bu hesaplardan elde edilen faiz gelir
lerinin bütçeye gelir kaydedilmeksizin sarf edilmelerinin, İOSO sayılı Muhasebe-i Umumiye Ka
nunu ile 832 sayılı Sayıştay Kanununa aykırılığı, 

— 13.10.1992 tarih ve 92/002 sayılı Sayıştay Raporunun; Turizm Bakanlığının yatırım har
camalarına ilişkin ödeneklerin bu Bakanlık bütçesinin "900 - Transferler" harcama kalemine 
konulması ve söz konusu ödeneklerin Türkiye Kalkınma Bankası, ti özel İdareleri, TÜBtTAK, 
TURBAN, GATAB gibi kuruluşlara transfer edilerek yatırımların bu kuruluşlar aracılığı ile 
yaptırılmasının; 832 sayılı Sayıştay Kanunu, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886 
sayılı Devlet thale Kanunu, Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname, Bayındırlık ve tskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
180 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine aykırılığı, 

şeklinde mütalaalar yer almaktadır. 
Söz konusu raporlarda değinilen hususlarla ilgili olarak kurumlarca gerekli düzenleme

nin yapılması görüşüne varılmıştır. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
tlyas Aktaş 

Samsun 
Sözcü 

Mahmut öztürk 
Aksaray 

Veli Andaç Durak 
Adana 

M, Nedim Budak 
Ankara 

Halil Başol 
Tekirdağ 

Hüseyin Salyalı 
Balıkesir 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Halil Çulhaoğlu 
tzmir 

Rüştü Kâzım Yücelen 
tçel 

Adnan Kahveci 
tstanbul" 

Başkanvekili 
Mehmet Dönen 

Hatay 
Kâtip 

Halil Demir 
Aksaray 

Timunçin Savaş 
Adana 

îrfan Köksalan 
Ankara 

Cengiz Altmkaya 
Aydın 

Melih Pabuççuoğlu 
Balıkesir 

Necmi Hoşver 
Bolu 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 

M. Halûk Mttftüler 
Denizli 

Nihat Matkap 
Hatay 

Algan Hacaloğlu 
tstanbul 

Z. Selçuk Maru/lu 
tstanbul 
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Güneş Taner 
İstanbul 

Rıfat Serdaroğlu 
izmir 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Refaiddin Şahin 
Ordu 

ibrahim Kumaş 
Tokat 

(imzada bulunamadı) 
Kamer Genç 

Tunceli 

Isın Çelebi 
izmir 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

(imzada bulunamadı) 
Af. Doğan ölmeztoprak 

Malatya 
Hasan Peker 

Tekirdağ 
Koray Aydın 

Trabzon 

Ender Karagül 
Uşak 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1991 Malî Yılı Kesinhcsap Kanun Tasarısı 

Gider Bütçesi 
MADDE 1. — Genel Bütçeli idarelerin 1991 Malî yılı giderleri bağlı (A) işaretli cetvelde 

gösterildiği üzere toplam (129 235 752 263 100) lira olarak gerçekleşmiştir. 

Gelir Bütçesi 
MADDE 2. — Genel Bütçenin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde-gösterildiği üzere, top

lam (96 372 524 988 200) lira olarak gerçekleşmiştir. 

Nazım Gider ve Gelir 
MADDE 3. — Toplam (22 887 281 692 300) lira nazım gelir tahsil edilmiş ve aynı miktar 

gider yapılmıştır. 

Denge ı 

MADDE 4. — Birinci maddede yazılı giderler ile ikinci maddede yazılı gelirler arasında 
(32 863 227 274 900) liralık gider fazlası meydana gelmiştir. 

Tamamlayıcı ödenek 
MADDE 5. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı (4 259 636455 300) liralık 

ödenek üstü gideri karşılamak üzere aynı tutarda tamamlaytca ödenek kabul edilmiştir. 

Devredilen ödenek 
MADDE 6. — 1991 Malî Yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 

(667 365 906 000) liralık özel ödenek ertesi yılda ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir. 

İptal Edilen ödenek 
MADDE 7. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı yılı içinde kullanılan ve 

devredilenler dışında kalan (4 997 932 025 200) liralık ödenek iptal edilmiştir. 

Devlet Borçlan 
MADDE 8. — Bağlı Devlet Borçları uygulama sonuçları Kesinhesap cetvellerinde ayrıntı

sı gösterildiği üzere 31.12.1991 tarihi itibariyle; 
a) (61 795 445 000 000) lirası orta ve uzun vadeli, (31 847 415 000 000) lirası kısa vadeli 

olmak üzere toplam (93 642 860 000 000) lirası iç borç, 
b) (133 967 561 411 000) lirası Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlara ait, 

(34 313 971 834 000) lirası da Hazine Garantili olmak üzere toplam 
(168 281 533 245 000) lira dış borç, 
mevcuttur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 223) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMtSYONUNUN KABUL ETTlĞt METlN 

1991 Malî Yılı Kesinhcsap Kanun Tasarısı 

Gider Bütçesi 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Gelir Bütçesi 
MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Nazım Gider ve Gelir 
MADDE 3.—Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Denge 
MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tamamlayıcı ödenek 
MADDE 5. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı (4 259 659 903 800) liralık 

ödenek üstü gideri karşılamak üzere aynı tutarda tamamlayıa Ödenek kabul edilmiştir. 

Devredilen ödenek 
MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

tptal Edilen ödenek 
MADDE 7. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı (4 997 955 473 700) liralık 

ödenek iptal edilmiştir. 

Devlet Borçları 
MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yürürlük 

MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

S. Demirel 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
Prçf, E. inönü 

Devlet Bakanı Y. 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
İ. Tez 

Devlet Bakanı 
Prof. T. AKyol 
Devlet Bakanı 
O. Küercioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Batattt 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı V. 
Prof. O. Kumbaracıbaşı 

Millî Eğitim Bakanı 
K. Tbptan 

Sağlık Bakanı 
Y. Aktuna 

Tarım ve Köy işler i Bakanı 
N. Cevheri 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı 
•' D. E Sağlar 
Orman Bakanı 

V Tarar 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 

Devlet Bakanı 
M, Kahraman 
Devlet Bakanı 
M. A. Ytlmaz 
Devlet Bakanı 

Ş. Ercan 
Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

tçişleri Bakanı 
/ . Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
& Oral 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
Prof. O. Kumbaracıbaşı 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Tdpcu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalt 

Turizm Bakanı 
Prof. A. Ateş 
Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 223) 
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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 : 223) 



PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNCA KABUL EDİLEN METNE BAĞLI CETVELLER 

TABLO — 1 

1991 YILI İÇ DEVLET BORÇLARI UYGULAMA SONUÇLARİ (tZAHATNAMESİ) 

(Milyon TL.) 

Konsolide Bütçeye dahil kuruluşların; 

l. 1990 yılından devreden iç borçlar : 
A) Orta ve uzun vadeli 47 514 715 
B) Kısa vadeli 9 669 366 

olmak üzere 
2. 1991 yılında alınan iç borçlar : 

A) Orta ve uzun vadeli 
B) Kısa vadeli 

olmak üzere 
3. İç borç toplamları : 

A) Orta ve uzun vadeli 
B) Kısa vadeli 

olmak üzere 
4. 1991 yılında ödenen iç borçlar : 

A) Orta ve uzun vadeli 
B) Kısa vadeli 

olmak üzere TOPLAM 
5. 1992 yılına devreden iç borçlar : 

A) Orta ve uzun vadeli 
B) Kısa vadeli 

olmak üzere TOPLAM v 93 642 860 
olarak Tablo ll'de belirtilmiştir. 

TOPLAM 57 184 081 

23 .537 383 
86 526 945 

TOPLAM 

TOPLAM 

110 064 328 

71 052 098 
96 196 311 

167 248 409 

9 256 653 
64 348 896 

73 605 549 

61 795 445 
31 847 415 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 223) 



TABLO — n 

1991 YILI İÇ DEVLET BORÇLARI UYGULAMA SONUÇL 
(Konsolide Bütçeye Dahil Kuruluşlar) Tablo : 1 

Tür kiy 

c : A ) 

2 ille 

«•*• 

2 
3 isi 

. *B) 
-̂\ 

y* 

s nsı 

Borcun türü 

ORTA VE UZUN VADELİ 
BORÇ 
1. İSTİKRAZLAR 
2. KONSOLİDE BORÇLAR 

— Kur farkları 
(1211 sayılı T.C. Mer
kez Bankası Kanunu) 

KISA VADELİ BORÇLAR 
1. HAZİNE BONOLARI 
2. KISA VADELİ AVANS 

O TOPLAM (A+B) 

1990 yılından 
devreden borç 

47 514 715 
21196 267 
26 318 448 
26 318 448 

9 669 366 
6 799 371 
2 869 995 

57 184 081 

, 
1991 yılında 
alının borç 

23 537 383 
16 924 283 
6 613 100 
6 613 100 

86 526 945 
34 277 346 
52 249 599 

110 064 320 

Borç toplamı 

71052 098 
38 120 550 
32 931 548 
32 931 548 

96 196 31 
41 076 717 
55 119 594 

167 248 409 



TABLO — IH 
1991 YILI DIŞ DEVLET BORÇLARI UYGULAMA SONUÇLARI (İza 

Konsolide Bütçeye dahil kuruluşların çeşitli yabancı para karşı 

Türk lirası cinsinden 1990 yılından devreden dış borçlar 7 
1991 yılında kâr farkları da dahil olmak üzere alman dış borçlar 6 

Dış Borçlar Toplamı 14 

1991 yılında ödenen dış borçlar 
1992 yılında devreden dış borçlar 1 
Tablo IV'de belirtilmiştir. 



• 1ABLO - IV 
1991 YILI DIŞ DEVLET BORÇLARI UYGULAMA SONUÇL 

(Konsolide Bütçeye Dahil Kuruluşlar) 

Borcun Türü 

Ö ABD Doları 
*1 ££ B. Alman Markı 
" tsviçre Frangı 
4? îngiliz Sterlini 
pr Japon Yeni 
S Fransız Frangı 
£ Kuveyt Dinan 
<£ Suudi Arabistan Riyali 
p. Özel çekme hakkı (SDR) 
"" İtalyan Lireti 

Belçika Frangı 
Avrupa hesap birimi (EUA) 

<*% Hollanda Florini 
j ^ İsveç Kronu 
*< Avusturya Şilini 
H Danimarka Kronu 
£2 Kanada Dolan 
^ Fin Markı 

tslam Dinan 
Norveç Kronu 
Türk Lirası 

1990, Yılından 
devreden borç 

37 975 411 053 
14 976 584 809 
4 748 236 009 

475 481 418 
11 272 396 467 

949 576 327 
147 818 802 
362 348 320 

25 928 899 
29 455 097 

280 311 867 
1 663 520 479 

350 056 714 
22 022 600 

227 245 052 
15 403 097 

596 701 061 
3 200 472 

41 547 554 
15 874 138 

318700 

1991 Yılından 
alman borç 

30 103 654 722 
15 603 886 525 

2 931 677 
291 507 146 

12 894 490 500 
1 334 948 923 

125 169 198 
279 217 360 
41 385 299 

6 800 130 
192 176 977 

4 005 340 375 
257 395 144 

13 648 683 
141 021 566 

9 881 179 
403 714 989 
25 892 950 
87 680 722 
6 683 076 

— 

Borç toplamı 

68 079 065 775 
30 580 471 334 
7 680 168 686 

766 988 564 
24 166 886 967 
2 284 525 250 

272 988 000 
641 565 680 

67 314 198 
36 255 227 

472 488 844 
5 668 860 854 

607 451 858 
35 671 283 

368 266 618 
25 284 276 

. 1 000 416 050 
29 093 422 

129 228 276 
22 557 214 

318 700 

74 179 433 935 6Q 755 428 140 142 935 867 075 



TABLO —V 
HAZİNECE GARANTİLİ BORÇLARIN DOVtZ CtNSLERtNE GÖRE D 

3 Borcun Türü 

W ABD Dolan 
e Dirham 
~ islam Dinan 
| Şilin 
^ Fransız Frangı 
£ Rand 
s! Yen 

isviçre Frangı 
Hollanda Florini 

^ Batı Alman Markı 
* Belçika Frangı 
<<j Norveç Kronu 
~ Avrupa Hesap Birimi 
£ Sterling 

1990 Ydmdan 
devreden borç 

3 609 882 
61.569 
23 935 

. 723 329 
1245 334 

149 832 977 
577 679 

. — 
1618 392 
6 014 956 

33 600 
35 657 
60 837 

1991 Yılından 
alınan borç 

287 801 
• — . ' 

14 439 
473 739 

3 910 

43 180 047 
7 464 

79 942 
117 842 

2 934 312 
. • ' • ' — 

— ' 
18 295 

borç toplamı 

3 897 683 
61 569 
38 374 

1 197 068 
1 249 244 

/ 193 013 024 
585 143 
79 942 

1 736 234 
8 949 268 

33 600 
35 657 
79 133 



1991 YILI GENEL BÜTÇE (GtDER CETVELt) 

A — CETVELt 

.S ödeneğin çeşidi 

3 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ 
CUMHURBAŞKANLIĞI 
SAYIŞTAY 
ANAYASA MAHKEMESİ 
BAŞBAKANLIK 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 
HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
ÇEVRE MÜSTEŞARLIĞI 
DANIŞTAY 
YARGITAY 
DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜ
DÜRLÜĞÜ 
ADALET BAKANLIĞI 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Genel ödenek 
toplamı 

433 677 070 200 
29 958 325 000 
76 431 219 500 
7 973 250 000 

881 725 899 400 
143 210 807 900 

38 584 246 236 500 
56 626 748 000 
28 241951500 
43 110 770 400 
72 356 522 000 

1 456 895 338 700 
455 999 094 500 

134 174 338 000 
1 826 069 265 600 
14 878 143 259 100 
1 355 913 550 000 
4 703 990 111 500 

Toplam harcama 

406 025 195 100 
29 193 979 300 
66 471019 500 
6 052 942 700 

815 227 315 700 
108 804 162 800 

38 324 091390 600 
44 296 398 600 
26 475 545 600 
43 836 759 600 
72 802 699 000 

1700 396 867 400 
469 317 170 600 

122 723 115 700 
1 917 859 160 200 
13 782 567 791 400 
1 359 020 318 200 
4 868 664 942 700 

Ertesi yıl 
rolunan ö 

1 

23 
386 

6 
2 

1 175 
27 

1222 
575 996 

187 
35 345 



ödeneğin çeşidi 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
BAYINDIRLIK VE İSKÂNBAKANLIĞI 
SAĞLIK BAKANLIĞI 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
TARIM-ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 
KÜLTÜR BAKANLIĞI 
TURİZM BAKANLIĞI 

GENEL TOPLAM 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Ertesi yıl 
toplamı Toplam harcama rolunan 

2 166 825 359 900 2 235 403 168 400 
74 257 199 700 

854 439 692400 
33 509193 555 400 
16619 490 971 100, 

1 844 477 619 100 

56 444 055 500 
816 866 345 800 

32 856 037 841400 
17 532 938 760 800 

1 716 278 873 800 
5 219 045 047 600-'5 183 601 981 700 
687 696 217 200 581 285 556 100 

2 226 121 462 700 2 089 164 444 800 
158 131 143 800 
371 912 667 800 
653 953 354 700 
854 056 700 100 
233 058 989 700 

155 983 471 500 
327 995 588 200 
560 311 759 400 
771 148 096 300 
188 465 544 700 

5 345 
3 76 
2144 
3 537 
4 487 
3 741 
' 63 

§6 

23 
103 

130 641413 739 ÛC-0 129 235 752 263 100 667 365 



Î991 YILI GENEL BÜTÇE GELİR CETVELİ 

B — CETVELİ 

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 alman katma değer vergisi 
Ek vergi 
Tütün mamulleri ve her türlü alkollü içkilerden alınan ek vergi 
Sair şaraplar ve bira ile her türlü alkolsüz içkilerden alınan ek 
vergi 
Oyun kağıttan ve röntgen filmlerinden alınan ek vergi 
Her türlü ispirtolar ve füzel yağından alman ek vergi 
Eğitim Genç. Spor. Sağ. Be. ( 

7 
3 
3 

2 

1 



B —. CETVELİ 

• o . • • • . • • 

% G e l i r i n ç e ş i d i 

Taşıt alım vergisi 
Akaryakıt tüketim vergisi 
Banka ve sigorta muameleleri vergisi 
Damga vergisi 
Harçlar 

1 Tapu harçları 
2 Yargı harçları 
3 Noter harçlan 
4 Pasaport ve konsolosluk harçları 
5 Trafik harçlan 
6 Diğer harçlar 
7 Diploma harçları 

DIŞ TİCARETTEN ALINAN VERGİLER 
Gümrük vergisi 

1 Akaryakıt dışındaki maddelerden alınan gümrük vergisi 
2 Akaryakıttan alınan gümrük vergisi 
3 Tek ve maktu vergi ••' ' -

İthalde alınan katma değer vergisi 
İthalat damga vergisi 

1 Akaryakıt dışındaki maddelerden ithalde alınan damga resmi 
2 Akaryakıttan ithalde alınan damga resmi 



B — CETVELİ 

W 

T3-

G e l i r i n ç e ş i d i 

Ulaştırma alt yapıları resmi 
Akaryakıt dışındaki maddelerden alınan ulaştırma alt yapıları 
resmi 
Akaryakıttan alınan ulaştırma alt yapılan resmi 
KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI 
Kaldırılan vergiler artıklan 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
DEVLETÇE YÖNETİLEN KURUMLAR HASILATI VE DEV
LET PAYLARI 
Devletçe yönetilen kurumlar hasılatı 
Resmi basımevlen, okullar ve diğer kurumlar hasılatı 
Katma bütçeli idarelerin gelir fazlaları 
Devlet payları 
Mükerrer sigorta şirketlerinden alınan 
Petrolden devlet hakkı 
Petrolden devlet hissesi 
Madenlerden devlet hakkı 
Oyun kağıdı gelirleri 
Belli giderler karşılığı gelirler 

1 

9 



B — CETVELİ 

o 
•o 
C3 G e l i r i n ç e ş i d i 

Kambiyo murakebesi mukabilinde cumhuriyet merkez bankasın
dan alman 
Teftiş Mukabili şirketlerden alman 
Takip giderleri karşılığı alınan paralar 
T. C. Merkez bankası safî hasılatı 
DEVLET PATRIMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Taşınmaz mallar satış gelirleri 
Taşınmaz mallar idare gelirleri 
Taşınır mallar gelirleri 
Taşınır mallar satış gelirleri -
Değerli kağıtlar satış gelirleri 
Hazine protföyü ve iştirakleri gelirleri 
İktisadi devlet teşekküllerinden gelirler 
İştirakler gelirleri 
Döner sermayelerden gelirler 
Diğer cüzdan gelirleri 
FAİZLER, TAVİZ VE İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR 
Faizler 
Tavizlerden geri almanlar 

B 

5 
1 

3 
3 



G e l i r i n ç e ş i d i 

İkrazlardan geri alınanlar 
CEZALAR 
Para cezaları 
İdarî nitelikli para cezalan 
Adli nitelikli para cezalan 
Vergi ve zam cezaları 
Vergi cezalan 
Gecikme zam ve cezalan 
Trafik Zb. Ts. Day. öz. üs. C. 
Trafik cezaları. 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE FONLAR 
ÖZEL GELİRLER 
Hibe ve yardımlar 
Fonlar 
Akaryakıt istikrar fonundan hazineye yatınlacak miktar 
Fonlardan aktanlan paralar 

1 

/ 
1 

3 Merkez bankasındaki 34 No'Iu NATO hesabından hazineye dev-
rolunacak miktar 



B —CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

Tanmsal ihracat fonu 
Savunma sanayi destekleme fonu 
Savunma sanayi desteklene fonu 
3238 Sa,. Kan. 13/4. maddesine göre alınan tutar 
Fonlardan aktanlacak miktar 
Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonu tahsilatı 
Bel. Ay. Akt. Mik. 
Çıraklık ve Meslekî Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma 
Fonu tahsilatı 
Temizleme ve aydınlatma harcı 
Temizleme ve aydınlatma hara 
BAĞIŞLAR 
Cezaevleri ve mahkeme bin. 
Madenî para bas. av. karş. 
Katma ve genel büt. id. ; 

Millî Eğitim Basım Î.C.A. 
Gayrimenkul satış bed. 
M.S.B. Harp San. Güç. Ger. 
Kurum ve müess. tah. ed. 

B 

10 



B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

Döner sermaye gel 

VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ. DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE FONLAR 

ÖZEL KANUN GELİRLERİ 

İCMAL 

TOPLAM 

GENEL TOPLAM 
NAZIM GELİR 



1991 YILI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

A — CETVELİ 

Program ödeneğin çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HfZMETLERİ 
111 YASAMA HİZMETLERİ 
112 MlLLÎ SARAYLARIN ÎDARE VE KORUNMASI 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 

YÜRÜTÜLMESİ 

Genel ödenek 
toplamı 

146 614 244 000 
233 639 425 000 
42 482 530 000 

6 779 756 900 

4 161 114 300 

Topla 
harca 

140 012 6 
219 380 9 
35 741 3 

6 730 7 

3 159 4 

GENEL TOPLAM 433 677 070 200 406 025 1 



B 
e--
e . 

8 

Program 

101 
900 

1991 YILI CUMHURBAŞKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
ödeneğin çeşidi toplamı 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 28 546 775 000 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER : 1411550 000 

GENEL TOPLAM 29 958 325 000 



1991 YILI SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Program ödeneğin çeşidi toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 33 762569 500 
111 İNCELEME, YARGI VE KARAR HİZMETLERİ / 41179 750 000 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 1488 900 000 

GENEL TOPLAM 76 431219 500 



1991 YILI ANAYASA MAHKEMESİ ' 

A —CETVELİ 

Genel ödenek Topla 
Program Ödeneğin çeşidi toplamı harcam 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 3 560 010 000 3 549 25 
111 İNCELEME VE YARGI HİZMETLERİ 4 193 240 000 2 317 22 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER ' 196 600 000 186 46 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 

YÜRÜTÜLMESİ ' " ' . • 23 400000 — 

GENEL TOPLAM 7 973 250 000 6 052 94 



1991 YILI BAŞBAKANLIK 

Prog. 

101 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

900 

990 

• 

ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ
METLERİ 
BAKANLDCLARARASI İŞBİRLİĞİNİ 
SAĞLAMAK VE HÜKÜMETİN GENEL 
SİYASETİNİ İ Z L E M E K 
MİLLÎ GÜVENLİK HİZMETLERİNİN 
YÜRÜTÜLMESİ 
DEVLET PERSONEL REJİMİNİN DÜ
ZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ 
ENFORMASYON, KAMUOYU OLUŞ
TURMA VE HALKLA İLİŞKİLER HİZ
METLERİ 
SIKIYÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜ
TÜLMESİ 
AİLE ARAŞTIRMA KOORDİNASYON VE 
EĞİTİM HİZMETLERİ 
KADININ STATÜSÜ VE SORUNLARI 
HİZMETLERİ 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITI
LAMAYAN TRANSFERLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMET
LERİN YÜRÜTÜLMESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

448 867 694 400 

41 193 680 000 

8 749 085 000 

7 901 872 000 

87 242 315 100 

1 075 090 800 

24 715 385 000 
-
1 093 256 200 

259 725 765 700 

1 161 755 200 

Toplam 
harcama 

430 087 577 800 

44 235 857 700 

5 335 429 100 

8 950 750 200 

73 403 505 700 

992 241 300 

15 031284 400 

269 891 900 

236 145 877 600 
-

774 900 000 

Ertesi yıl 
rolunan ö 

"* 

386 8 

GENEL TOPLAM • . • 881 725 §99 400 §15 227 315 700 . 3§6 8 



1991 YILI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARL 

A —: CETVEL! 

Genel ödenek Toplam 
ödeneğin çeşidi toplamı harcama 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 46 363 935 000 23 221 247 
PLANLAMA HİZMETLERİ 81331723 000 80 080 362 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 15 500 400 000 5 502 553 
DIŞ PROJE KREDİLERİ 14 749 900 — 

GENEL TOPLAM 143 210 S07 900 108 §04 162 



1991 YILI HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞ 

A —CETVELİ 

Program ödeneğin çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 HAZİNE-GENEL EKONOMİ VE DIŞ TİCARET 

POLİTİKASININ DÜZENLENMESİ VE UYGU
LANMASI 

910 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE SERMA
YE TEŞKİLLERİ 

920 İKTİSADÎ TRANSFERLER VE YARDIMLAR 
930 MALÎ TRANSFERLER 
940 SOSYAL TRANSFERLER 
950 BORÇ ÖDEMELERİ 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 

YÜRÜTÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

43 888 070 000 

112 812 425 000 

11 536 720 914 300 
2 204 725 000 00Q 
402 852 350 000 
47 806 000 000 

24 179 933 010 000 

55 508 467 200 

33 584 245 236 550 

Toplam 
harcama 

36 538 540 

104 453 245 

11 533 888 9 
2 194 724 1 
286 882 94 
47 803 25 

24 084 312 8 

35 487 537 

38 324 0913 



2ü 
<< n a a «< a 7T 

•S İle 

£ ' 
8 

Program 

101 
111 
900 

1991 YILI ÇEVRE MÜSTEŞARLIĞI 

A — CETVELİ 

ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
ÇEVRE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 

Genel ödenek 
toplamı 

6 528 240 000 
16 653 625 000 

33 444 883 000 

Toplam 
harcama 

7 824 263 
4 944 613 

31 527 521 

GENEL TOPLAM 56 626 748 000 44 296 398 



H 
c= • t 
5*. 

V ! 
n 

<< c= ?r 
S 

S 
8 

s-

Program 

101 
. 1 1 1 ? 

900 

Ödeneğin çeşidi 

1991 YILI DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 

Â — CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
YARGI DANIŞMA VE İNCELEME HİZMETLERİ 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 

8 186 520 000 
19 072 341 500 

983 090 000 

Toplam 
harcama 

8 237 002 
17 255 425 

983 118 

GENEL TOPLAM 28 241 951 500 26 475 545 

3 



1991 YILI YARGITAY BAŞKANLIĞI 

T
ürl 

3 
a 

S 
nT 

s j ^ 

«» 

^̂> 
w »ayı. 

Prog. 

101 

111 
112 

900 

990 

Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ
METLERİ 
YARGI HİZMETLERİ 
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HİZ
METLERİ 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITI
LAMAYAN TRANSFERLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMET
LERİN YÜRÜTÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 

/&. — l ^ i f l / l 

Genel ödenek 
toplamı 

12 619 681 500 
27 478 655 000 

1 300 950 000 
. • 

1 704 670 000 

6 813 900 

43 110 770 400 

VÛJL.1 

Toplam 
harcama 

12 506 530 600 
28 436 379 500 

1 173 846 900 

1 720 002 600 

— 

43 836 759 600 

Ertesi yıla 
rolunan öd 

— 

— 

— 

6 81 

6 81 



1991 YILI DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 

A —CETVELİ 

• ' ? . . ' - . ~ \ " 

Genel ödenek Toplam Ertesi yıla dev- İptal e 
ödeneğin çeşidi toplamı harcama rolunan ödenek öden 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 44 601342 000 35 816 758 600 8 784 
İSTATİSTİK VERİLERİN DER- . 
LENMESI VE DEĞERLENDİ-
RÎLMESt HİZMETLERİ 25 688 695 000 35 077 603 600 
HİZMET PROGRAMLARINA " 
DAĞITILAMAYAN TRANS
FERLER 1958 035 000 1802 736 800 155 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜ
TÜLMESİ 108 450 000 105 600 000 2 850 000 

GENEL TOPLAM 72 356 522 000 72 §02 699 000 2 850 000 3 939 



1991 YILI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

A — CETVELİ 
~\ ' 

Genel ödenek Toplam Ertesi yıl 
ödeneğin çeşidi toplamı harcama rolunan ö 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 59 270 885 000 52 959 159 600 
111 TOPLUMUN DİNİ KONULARDA AYDINLA-

TILMASI VE İBADET YERLERİNİN YÖ-
NETİMİ 1 340 992 955 000 1 589 592 952 900 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMA
YAN TRANSFERLER 54 514 635 000 56 902 929 500 

990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 
YÜRÜTÜLMESİ 2116 863 700 941 825 400 1 175 

GENEL TOPLAM 1 456 895 338 700 1 700 396 867 400 1175 



1991 YILÎ TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

Prog. ödeneğin çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 

111 TAPU-KADASTRO VE FOTOĞRA-
METRİ ÇALIŞMALARININ YÜRÜ
TÜLMESİ . 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DA
ĞITILAMAYAN TRANSFERLER : 

990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 

Genel ödenek 
toplamı 

Toplanı 
harcama 

Ertesi yıla dev-
rolunan ödenek 

32 849 880 000 31 147 014 

409 249 520 000 423- 793 228 900 

13 724 375 000 14 229 326 900 ~ 

175 319 500 147 600 000 27 719 500 

fpta 
ö 

.1 7 

GENEL TOPLAM 455 999 894 S0O 459 317170 609 27 719 503 6 



1991 YILI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜR 

• ^ ..•• . A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam 
Program ödeneğin çeşidi. toplamı harcam 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 29 931655 000 29 237 95 
111 METEOROLOJİK RASAT VE ANALİZ HİZMETLERİ

NİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HİZ-
METLERİ 95 678 603 000 85 186 40 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 8 564 075 000 8 298 74 

GENEL TOPLAM 134 174 338 000 122 723 115 



3 rkiye 

o 
es 

yük 

S İlet 

2 ecli 

a 

17> 
C/3 ayıs 

W 
ta 

Prog. 

101 
111 
112 

x 

113 

114 
900 

990 

1991 YILI ADALET BAKANLIĞI 

• "' 

ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
YARGILAMA İŞLERİ 
HÜKÜMLÜLERİN EĞİTİMLERİ, CEZALARI-
NIN İNFAZI VE TUTUKLULARIN MUHA
FAZASI 
RESMİ BİLİRKİŞİLİK HİZMETLERİNİN YÜ
RÜTÜLMESİ 
YÜKSEK SEÇİM KURULU . 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMA
YAN TRANSFERLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 
YÜRÜTÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

45 421215 000 
891 530 515 000 

637 526 515 000 

29 896 250 000 
135 530 005 000 

80 791 260 000 

5 373 505 600 

1 826 0â9 265 690 

Toplam 
harcama 

45 024 310 000 
944 745 426 900 

685 583 110 700 

30 121 390 100 
128 942 128 300 

79 291 737 800 

4 151056 400 

1 917 S59 160 200 

Ertesi yı 
rolunan 

1222 

' 122 



1991 YILI MtLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Prog. 

102 
106 

ödeneğin çeşidi 

MÎLLÎ SAVUNMA HİZMETLER! 
SİLAHLI KUVVETLERİN YENİ-

Genel ödenek 
toplamı 

14 631 528 753 500 

Toplam 
harcama 

13 698 713 776 200 

Ertesi yıla dev-
rolunan ödenek 

413 236 292 900 

İpta 
ö 

1393 

990 

DEN TEŞKİLATLANMASI SİLAH, 
ARAÇ VE GEREÇLERİNİN YENİ
LEŞTİRİLMESİ (RE-MO) 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 

82 018 200 

246 532 487 400 

82 018 100 100 

83 771997 100 162 760 490 300 

GENEL TOPLAM 14 878143 259 100 13 782 567 791400 575 996 783 300 1393 



1991 YILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

A — CETVEL! 

Türl 

*İ' 
B3 s» 

T? 

§ let M
eclis 

Ş* 
ÜS 
P yısı :22 

Prog. 

101 

111 

112 
113 

900 

990 

s- . 

ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 
MAHALLÎ İDARELER HİZ
METLERİ 
NUFÜS VE VATANDAŞLIK ÎŞLERÎ 
SİVİL SAVUNMA VE SEFERBER
LİK HİZMETLERİ 
HÎZMET PROGRAMLARINA DA
ĞITILAMAYAN TRANSFERLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 

Genel ödenek" 
toplamı 

969 932 758 600 

169 189 200 000 
174 508 805 800 

23 575 500OO0 

18 005 437 700 

701 847 900 

Toplam 
harcama 

974 272 397 100 

165 932 186 100 
173 622 079 100 

27 059 943 200 

17 619 032 700 

514 680 000 

Ertesi yıla dev-
rolunan ödenek 

— 

— 
—. 

— 

— • 

187 167 900 

İpta 
öd 

9 89 

3 2 
8 

38 

GENEL TOPLAM 1 355 913 550 000 1 359 020 31§ W W167 9C3 



1991 YILI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

T
ürk 

<< o 
»Tt Jüyül< M

ille 

2 ecl 

52. 

^ 

Prog. 

101 

111 

900 

ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 
GÜVENLİĞİ SAĞLAMA VE DÜ
ZENLEME HİZMETLERİ 
HİZMET PROGRAMLARINA DA
ĞITILAMAYAN TRANSFERLER 

.Genel ödenek 
: toplamı 

1 091 804 347 300 

3 413 771 896 900 

152 207 718 000 

A — CETVELİ 

Toplam 
harcama 

914 328 215 400 

3 787 400 293 400 

156 075 879 400 

Ertesi yıla dey-
rolunan ödenek 

— -

— 

— 

İpt 
ö 

177 

7 

w 990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
S HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 
t» 

w GENEL TOPLAM 

46 206 149 300 10 860 554 500 35 345 594 800 

4 703 990111500 4 868 664 942 700 35 345 5941 



1991 YILI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

A — CETVELİ 

İ ^ 
. ' . - , ' -

Genel ödenek Toplara Ertesi yıla dev- tpta 
ödeneğin çeşidi toplamı harcama rolunan ödenek öd 

GÜVENLİK H İ Z M E T L E R İ : 2 137 283 352 100 2 205 717 646 000 ~ — •. • 65 3 
JANDARMA GENEL KOMUTAN
LIĞININ YENİDEN TEŞKİLAT
LANMASI VE 
MODERNİZASYONU 12 599 300 7-548 300 - ' 
HİZMET PROGRAMLARINA DA
ĞITILAMAYAN TRANSFERLER 29 075 000 000 29 615 158 900 -
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 454408500 62 815 200 391 593 300 

GENEL TOPLAM 2 166 825 359 SÖO 2 235 403 168 400 391593 300 65 



1991 YILI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 

A — CETVELİ 

i 

' , 
Genel ödenek Toplam İpta 

ödeneğin çeşidi toplamı harcama öd 

SAHİL GÜVENLİK HİZMETLERİ 73 238 259 700 55 395 970 500 17 8 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMA
YAN TRANSFERLER 986 000 000 1015 145 000 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 
YÜRÜTÜLMESİ 32 940 000 32 940 000 

GENEL TOPLAM 74 257 199 700 56 444 055 500 17 84 



1991 YILI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

A —CETVELİ 

' • - .. Genel Ödenek Toplam Ertesi y 
ödeneğin çeşidi toplamı harcama rolunan 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 62 832 817 000 • ' 60 859 223 800 
DIŞ POLİTİKANIN YÜRÜTÜLMESİ 159 652 425 000 150 078 437 400 
DIŞ TEMSİL GÖREVLERİNİN YÜRÜ
TÜLMESİ 541165 699 900 521314 833 000 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMA-
YAN TRANSFERLER ' 69 945 887 C00 69 117 411500 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 
YÜRÜTÜLMESİ 20 841863 500 ' 15 496 440 100 5 34 

GENEL TOPLAM §54 439 692 400 §16 §66 345 600 S 34 



1991 YILI MALtYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Prog. ödeneğin çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 

111 DEVLET BÜTÇESİNİN DÜZEN
LENMESİ UYGULANMASI VE DE
NETİMİ 

112 : DEVLET GELİRLERİNE İLİŞKİN 
• HİZMETLER 

113 DEVLET MUHASEBE HİZ
METLERİ 

114 DEVLET MALLARINA İLİŞKİN 
HİZMETLER 

116 DEVLET HUKUK DANIŞMANLIĞI 
VE MUHAKEMAT HİZMETLERİ 

117 GÜMRÜK KANUNLARININ UY
GULANMASI VE İZLENMESİ 

118 GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI İLE MÜ
CADELE HİZMETLERİ 

119 GÜMRÜK DENETİMİNE TABİ EŞ
YANIN TASFİYE HİZMETLERİ 

Genel ödenek 
toplamı 

Toplam 
harcama 

Ertesi yıla dev-
rolunan ödenek 

321 250 160 400 342 505 319 600 

34 664 010 000 34 270 070 900 

847 977 220 000 1 188 796 604 400 

271824 705 000 287 643 492 100 

228 088 387 900 186 758 117 800 

57 851400 000 76 685 684 800 

134 866 940 000 142 282 547 000 

68 091085 000 77 086 473 600 

2 807 365 000 2 533 504 600 

İpt 
ö 

3 

41 



A —CETVELİ 

Prog. 

920 

930 
940 
950 
990 

999 

ödeneğin çeşidi 

İKTİSADÎ TRANSFERLER VE 
YARDIMLAR 
MALÎ TRANSFERLER . - ' , . 
SOSYAL TRANSFERLER 
BORÇ ÖDEMELERİ 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 
DIŞ PROJE KREDİLERİ 

GENELTOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

539 400 000 000 
23 134 345 358 700 
1964 807 352 200 
5 750 652 549 400 

152 124 521 800 
442 500 000 

33 509 193 555 400 

Toplam 
harcama 

526 700 000 000 
21 366 829 830 000 
1 957 882 610 900 
6 527 700 675 000 

138 362 910 700 
. — 

32 856 037 841400 

Ertesi yıla dev-
rolunan ödenek 

13 761 611 100 

13 761611100 

İpta 
öd 

12 7 
1767 5 

6 9 

4 

1833 7 



1991 YILI MÎLLÎ EĞÎTİM BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

H 
c •̂  kiy 

n 

*< o ?r 
S 
o 
S 
3 

Prog. 

101 

111 

112 

ödeneğin çeşidi 
Genel ödenek 

toplamı 
Toplam 
harcama 

Ertesi yıla dev- iptal 
rolunan ödenek öde 

734 035 582 000 709 744 307 300 

113 
^ 114, 

£ 115 

g 900 

999 
990 

GENEL YÖNETIM VE DESTEK 
HIZMETLERI 
ILKÖĞRETIM HIZMETLERININ 
GERÇEKLEŞTIRILMESI VE GELIŞ
TIRILMESI 9 841 373 660 000 10 471 450 835 700 
GENEL, MESLEKÎ VE TEKNIK 
ORTA ÖĞRETIMIN GERÇEKLEŞ
TIRILMESI VE GELIŞTIRILMESI 4 362 699 299 000 4 660 774 709 600 
ÇıRAKLıK VE YAYGıN EĞITIMI 550 828 186 000 645 190 110 500 
YÜKSEK ÖĞRETIM YURTDIŞI 
EĞITIMI VE DıŞ ILIŞKILER 
OKUL IÇI BEDEN EĞITIMI, SPOR 
VE IZCILIK 

HIZMET PROGRAMLARıNA DA
ĞıTıLAMAYAN TRANSFERLER 
DıŞ PROJE KREDILERI 
ÖZEL ÖDENEKLERE ILIŞKIN 
HIZMETLERIN YÜRÜTÜLMESI 

70 753 405 000 61 396 950 600 

26 954 945 000 15 741 541 200 

417 748 845 000 437 151 807 600 
62 871896 400 710 709 900 

552 225 152 700 530 777 788 400 21 447 364 300 

24 29 

17 

9 356 

11 213 

62 16 

GENEL TOPLAM 16 619 490 971100 17 532 938 760 800 21447 364 300 107 0 



1991 YILI BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI 

' A —CETVELİ 

vs' 

vs 
s» 

ödeneğin çeşidi 

101 

* 111 
I 113 

114 

900 OT 

OT 

• g 999 

M 990 
Ui 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 
DEVLET YAPI İŞLERİ 
DOĞAL AFETLERİN ZARARLARI
NI ÖNLEME VE GİDERME HİZ
METLERİ 
TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGU
LAMA HİZMETLERİ 
HİZMET PROGRAMLARINA DA
ĞITILAMAYAN TRANSFERLER 
DIŞ PROJE KREDİLERİ 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 

Genel ödenek 
. toplamı 

24 223 160 000 
1 643 494 781 600 

45 175 980 000 

22 813 195 000 

31 082 290 000 
64 162 500 000 

Toplam 
harcama 

23 503 307 900 
1 575 290 857 300 

24 226 231900 

,• 18 285 858 800 

32 902 878 300 
32 081 250 000 

Ertesi yıla dev-
rolunan ödenek 

— 

— 

— 

_ 
— 

îpial e 
öde 

719 
68 203 

20 949 

4 527 

32 081 

13 525 712 500 9 988 489 600 3 537 222 900 

GENEL TOPLAM 1 U4 477 619 100 1 716 27§ §73 800 3 537 222 900 125 43 



1991 YILI SAĞLIK BAKANLIĞI 

A — CETVEL! 

. 

Genel ödenek Toplam Ertesi yıla dev- îptal e 
Prog. ödeneğin çeşidi toplamı ' harcama rolunan ödenek .' öden 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK -
HİZMETLERİ 431 757 586 900 382 388 498 900 49 369 

111 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ VE 
SOSYALLEŞTİRME 2 069 957 518 300 2 081 613 054 100 12 864 

113 TEDAVİ HİZMETLERİ 2396 567 264 400 2 521704 191400 2 795 
900 HİZMET PROGRAMLARINA 

DAĞITILAMAYAN TRANS
FERLER 163 274 928 200 153 338 140 100 9 936 

990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 48 480 217 800 43 992 361200 4 487 856 600 

999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 109 007 532 000 565 736 000 108 441 

GENEL TOPLAM S 219 045 047 '600 5 183 601 931 700 4 487 856 600 183 40 



1991 YILI ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

H 
es 

83 

es 
7T 

Prog. Ödeneğin çeşidi 

1 

C/3 

3 

N> 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 

111 ULAŞTIRMA POLİTİKASININ DÜ
ZENLENMESİ 

112 ULAŞTIRMA İNŞAATI İŞLERİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DA

ĞITILAMAYAN TRANSFERLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 

HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 
999 DIŞ KREDİ PROJELERİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

18 192 000 000 

23 735 945 000 
417 120 249 800 

177 417 492 000 

6 856 630400 
44 373 900 000 

Toplam 
harcama 

13 504 064 200 

20 610 255 700 
371046 768 200 

173 009 119 300 

3 115 348 700 

Ertesi yıla dev-
rolunan ödenek 

-.' 

3 741 281 700 

İptal 
öd 

4 68 

3 12 
46 07 

4 40 

44 3 

687 696 217 200 5S1 285 556 3 741281700 102 



H 
c= •-I 

E 
»< n a Gt 
<< Ct 
7? 

2 illet 

2 
8 
v> 

ta 
C/5 
83 
>< CA 

Prog. 

101 

111 
900 

999 
990 

1991 YILI TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERt BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

} 

Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETIM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 
BÖLGESEL TARIM HİZMETLERİ 
HlZMET PROGRAMLARINA DA
ĞITILAMAYAN TRANSFERLER 
DIŞ PORJE KREDİLERİ 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 

GeneJ ödenek 
toplamı 

120 018 615 000 
1 551 882 055 500 

494 483 200 000 
59 564 914 600 

172 677 600 

2 226 121 462 700 

Toplam 
harcama 

119 935 841 800 
1 620 065 787 600 

327 773 800 800 
21 279 814 600 

109 200 000 

2 089 164 444 800 

Ertesi yıla dev-
rolunan ödenek 

— 
— 

— • 
— 

63 477 600 

63 477 600 

iptal 
öde 

8 
100 

166 709 
38 28 

206 0 
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Program 

101 
111 

• 112 

113 
900 

1991 YILI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞ 

A —- CETVELÎ 

Açıklama 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ 
YAKIN VE ORTA DOĞU ÇALIŞMA, EĞİTİM MERKEZİ 
MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ 
İSTİHDAM HİZMETLERİ .. 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

14 011000000 
77 611026 700 

1 038 725 000 
58 329 150 000 

7 141 242 100 

158 131143 800 
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1991 YILI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Prog. Ödeneğin çeşidi 

3 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 SANAYİ HİZMETLERİ 
112 SANAYİ-İÇ TİCARET VE TEŞKİLATLANDIR

MA HİZMETLERİ 
113 MERKEZ DIŞI HİZMETLERİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMA

YAN TRANSFERLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 

YÜRÜTÜLMESİ 
999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

20 264 725 000 
255 233 500 000 

5 920 125 000 
37 476 700 000 

19 479 444 800 

. 86 724 900 
33 451 448 100 

371 912 667 800 

Toplam 
harcama " 

17 770 106 700 
252 643 334 700 

5 860 716 600 
38 282 625 900 

13 382 831 300 

55 973 000 

327 995 588 200 

Ertesi yıl 
rolunan ö 

86 

86 



1991 YILI ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

, 

Genel ödenek Toplam iptal edi 
ödeneğin çeşidi toplamı harcama . ödene 

GENEL YÖNETÎM VE DESTEK HÎZMETLERÎ 9 822 675 000 . 8 989 480 600 833 1 
MÂDEN VE ENERJİ KAYNAKLARININ İŞ
LETMESİ 611983 400 000 532488 530 700 79 494 8 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMA
YAN TRANSFERLER 1023 710 000 1004 159 800 19 5 
DIŞ PROJE KREDİLERİ 31123 569 700 17 829 588 300 13 293 9 

GENEL TOPLAM 653 953 354 700 560 311759 400 93 6415 



1991 YILI KÜLTÜR BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Prog. 

101 

in 
900 

990 

ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 
KÜLTÜR SANAT HİZMETLERİ 
HİZMET PROGRAMLARINA DA
ĞITILAMAYAN TRANSFERLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 

Genel ödenek 
toplamı 

70 382 420 000 
749 283 900 400 

Toplam Ertesi yıla dev-
harcama rolunan ödenek 

51 376 147 100 
690 881 537 700 -

İptal 
öd 

1900 
58 40 

33 859 810 000 28 372 971 500 5 48 

540 569 700 517 440 000 23 129 700 

GENEL TOPLAM 854 066 700100 771148 096 300 23 129 700 82 89 
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Program 

101 
111 

900 

990 

999 

1991 YILI TURİZM BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam 
ödeneğin çeşiti toplamı harcam 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 34 855 825 000 32155 1 
ÜLKE TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE TANITIL-
MASI HİZMETLERİ 183 907 206 800 152 076 6 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 5 278 350 000 4 233 7 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜ
TÜLMESİ 103 887 900 
DIŞ PROJE KREDİLERİ 8 913 720 000 

GENEL TOPLAM 233 058 989 70Ö 188 465 5 



Dönem : 19 Yasama Yılı: 2 

T. B. M. M.'••-••' (Sv Sayısı: 219) 

1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdare
ler ICesinhesap Kanunu Tasansı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (1/440, 3/650) 

T.C. 
Sayıştay Başkanlığı 14.10.1992 
Sayı: 366206/2627 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Katma Bütçeli İdarelerin 1991 bütçe yılı Kesinhesap Konun Tasana no ait genel uygunluk 
bildiriminin ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

M. Vecdi Gönül 
Sayıştay Başkam 

1 GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 

Anayasa ve Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümleri uyarınca bir nüshası Sayıştaya gön
derilen katma bütçeli idarelerin 1991 yılı kesinhesapları Sayıştayca sayman hesaplarıyla (İdare 
hesabı cetvelleri) karşılaştırılmıştır. 

1. Katma bütçeli idarelerin iptal edilecek ödenek genel toplamı 817 786 330*200 liradır. 
Daireler gider kesinhesapları ile katma bütçeli idareler kesinhesap Kanun Tasarısına ekli 

gider cetvelinde ise iptal edilecek ödenek toplamı 164 694 700 lira noksanı ile 817 621 635 500 
lira olup, söz konusu fark bu bildirime bağlı gider cetvelinde gösterilerek sebebi açıklanmıştır. 

Anılan fark, katma bütçeli idareler Kesinhesap Kanun Tasarısının iptal edilecek ödeneğe 
ilişkin 6 ncı maddesini etkilediğinden, maddede yazılı miktarın buna göre düzeltilmesi gerekir. 

2. Katma bütçeli idarelerin ödenek dışı gider toplamı 490 062 765 500 liradır. 
Daireler gider kesinhesapları ile katma bütçeli idareler kesinhesap Kanun Tasarısına ekli 

gider cetvelinde ise ödenek dışı gider toplamı 164 694 700 lira noksanı ile 489 898 070 800 lira 
olarak yer almıştır. 

Fark nedeni bu bildirime bağlı gider cetvelinde gösterilerek sebebi açıklanmıştır. 
Daireler gider kesinhesapları ile katma bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasarısının "Ta

mamlayıcı ödenek" başlıklı 4 üncü maddesiyle 489 898 070 800 lira tamamlayıcı ödenek iste
nilmiş ise de, bu miktarın 490 062 765 500 lira olarak düzeltilmesi gerekir. 
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Dairesi 

Tarım Reformu Genel Md. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Karayolları Genel Md. 

Devlet Su İşleri Genel Md. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

S. Hiz. ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

Telsiz Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Hacettepe Üniversitesi 

Tertibi Miktarı 

111.01.1.001.100 
101.01.1.003.300 
111.01.1.001.100 
112.01.1.001.200 
112.01.1.001.400 
112.01.2.002.100 
112.02.2.001.100 
101.01.1.001.100 
101.01.1.003.100 
101.02.1.001.100 
111.01.1.001.100 
111.01.2.001.100 
.114.01.2.001.100 
101.01.1.001.100 
101.01.1.002.100 
111.01.1.001.100 
111.02.1.001.100 
111.02.1.001.100 
111.03.2.001.100 
111.05.2.001.100 
101.02.1.001.100 
111.02.1.001.100 
111.03.1.001.100 

900.04.3.402.900 
111.01.1.002.100 
111,15.1.001.100 
101.02.1.001.100 
101.03.1.001.100 
101.03.1.002.100 
104.01.1.001.100 
104.01.1.002.100 
104.01.1.007.100 
104.02.1.001.1|00 
101.03.1.001.100 
104.01.1.003.100 
104.01.1.005.100 
104.01.1.008.100 
104.02.1.002.100 
104.02.1.008.100 
104.02.1.009 J00 
104.04.1.001.100 
111.01.1.011.100 

312 213 800 
427 395 900 

2 191 000 
194 125 700 
512 719 300 

4 789 673 300 
36 039 951 900 

245 725 800 
1 408 398 400 

74 513 226 700 
17 859 229 300 
6 538 283 800 
16 394 875 600 
5 745 453 300 

121 817 400 
46 069 524 800 
114 563 257 200 
5 814 312 800 

96 574 540 200 
27 212 174 700 
1 524 338 500 
7 081 550 400 
2 720 155 400 
1 603 472 500 
104 660 800 
436 559 700 
333 563 000 
184 648 300 
977031600 
227 050 800 
46 298 300 
144 124 100 
408 701 100 

1 086 333 300 
74 997 300 
71 680 000 
7 044 900 

643 959 000 
48 924 800 
35 142 200 
193 513 900 
326 319 800 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 219) 
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Dairesi 

Marmara Üniversitesi 

Selçuk Üniversitesi 

İnönü Üniversitesi 

Fırat Üniversitesi 

Tertibi 

111.11.1.011.100 
111.12.1.001.100 
111.12.1.002.100 
111.12.1.011.100 
113.02.1.011.100 
113.09.1.011.100 
113.10.1.001.100 
113.10.1.002.100 
113.12.1.011.100 
101.01.1.003.100 
101.03.1.001.100 
113.09.1.011.100 
113.10.1.011.100 
113.13.1.011.100 
111.13.1.011.100 
İll.15.1.011.100 
112.01.1.001.100 
112.01.1.011.100 
112.04.1.001.100 
112.04.1.011.100 
112.06.İ.001.100 
-112.06.1.011.100 
113.03:1.001.100 
113.03.1.011.100 
113.05.1.001.100 
113.05.1.011.100 
113.12.1.011.100 
111.02.1.011.100 
112.01.1.011.200 
U3.09.1.011.100 
113.12.1.011.100 

104.01.1.002.100 
104.02.1.018.100 
104.03.1.001.100 
104.04.1.001.100 

104.04.2.002.600 
111.02.1.001.100 
111.02.1.011.100 
111.11.1.001.100 
111.11.1.011.100 

112.01.1.001.100 
112.01.1.011.100 

Miktarı 

1 053 894 800 
132 437 200 
315 234 100 
149 252 800 

1 341 398 600 
122 728 200 
57 569 100 

245 894 100 
352 127 800 
303 092 300 
103 233 100 

1 266 426 900 
259 894 800 

1 075 703 400 
250 560 100 

61 420 200 
14 861 700 

269 649 1Ö0 
21 490 900 
59 206 100 
64 059 200 

390 814 400 
40 238 700 

125 075 400 
43 052 200 

172 491 600 
421 212 000 
509 445 400 

1 030 300 
351 913 900 

2 020 764 100 
30 249 500 
55 686 600 
56 219 100 
237 708 100 
164 694 700 
12 978 200 
830 617 100 
35 849 200 
422 232 900 
11 983 600 
502 161 700 
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Dairesi Tertibi Miktarı 

Dicle Üniversitesi 

112.06.1.001.100 
112.06.1.011.100 
113.15.1.001.100 
113.15.1.011.100 
101.02.1.001.100 
112.01.1.011.100 

16 362 100 
114 601 000 
2 804 400 

183 500 100 
157 677 600 

2 012 106 500 
T O P L A M 490 062 765 500 

3. 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, ulaşılamamış ise bunun nedenlerini de 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, aşağıdaki listede açıklanan dairelere ait gider izahnameleri tertipler itibariyle 
yetersiz bulunmuştur. 

Gider izahnamesi yetersiz olan daireler : 

1. Vakıflar Genel Müdürlüğü : 
Gider izahnamesi faaliyet-proje düzeyinde hazırlanmadığı için yetersizdir. 

2. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü : 

Tertibi 

103.01.2.701.600 
112.01.2.704.600 
113.01.2.703.600 

3. Hudut ve 

111.01.2.001.300 
111.01.2.003.600 
111.01.2.005.600 
111.01.2.015.700 
111.01.2.016.700 
111.01.2.019.700 
111.01.2.021.700 
111.01.2.023.700 
111.01.2.024.700 
111.01.2.025.700 
111.01.2.049.700 

ödenek 
8 302 711 200 

4 725 400 
2 042 899 600 

Gider 

5 225 799 700 
— 
— 

Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü : 

200 000 000 
3 800 000 000 

500 000 000 
2 000 000 000 
3 800 000 000 

100 000 000 
2 000 000 000 

100 000 000 
50 000 000 

100 000 000 
1 000 000 000 

; — 
1 092 929800 

1 283 500 
1 000 000 000 

149998 400 
49 992 000 

1 000 000 000 
50 000 000 
25 000 000 
50,000 000 

500 000 000 

İptal edilen 
ödenek 

3 076 911 500 
4 725 500 

2 042 899 600 

200 000 000 
2 707 070 200 
, 498 716 500 
1 000 000 000 
3 650 001 600 

50 008 000 
1 000 000 000 

50 000 000 
25 000 000 
50 000 000 

500 000 000 

İptal 
oranı % 

37 
100 
100 

100 
71 
99 
50 
96 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
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4. Orman Genel Müdürlüğü 

' 
Tertibi ödenek 

111.01.2.011.600 . 70 800 000 
111.01.2.011.700 132 750 000 

Gider 

— 
— 

5. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü : 

111.01.2.003.600 786 765 000 
999.01.2.003.600 3 903 735 000 

17 089 700 
—. , 

6. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu : 

101.02.2.001.300 340 725 000 
101.02.2.001.600 3 540 000 000 
101.02.2.001.700 16 568 287 600 

7. Yüksek öğretim Kurulu : 

111.01.2.004.300 331 875 000 
11I.01.2.0O5.3O0 654 900 000 
111.01.3.281.900 11 505 000 
111.01.3.601.900 44 250 000 
999.01.2.002.600 6 544 575 000 

8. Ankara Üniversitesi : 

101.02.2.701.600 101 938 700 
101.02.2.702.600 25 000 000 
101.02.2.703.600 1732 363 100 
112.01.1.701.600 53 521400 
112.01.1.702.600 790 000 000 

—' 
1 847 241 400 
12 475 128 400 

— 
— 
— 
— 
— 

— 
'— 

124 263 100 
— 
— 

İptal edilen 
ödenek 

70 800 000 
132 750 000 

765 675 300 
9 903 735 000 

340 725 000 
1 692 758 600 
4 093 159 200 

331 875 000 
654 900 000 

11505 000 
44 250 000. 

6 544 575 000 

101 938 700 
25 000 000 

1 608 100 000 
53 521 400 

790 000 000 

iptal 
oranı % 

100 
100 

98 
100 

100 
48 
25 

100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
93 

100 
100 

9. Marmara Üniversitesi : 
101, 104 ve 105 programlar faaliyet-proje düzeyinde hazırlanmıştır. 

112.01.2.709.600 890 424 000 
112.04.2.710.600 152 000 000 

10. Yıldız Üniversitesi : 

101.903.3.521.900 75 400 000 

11. Trakya Üniversitesi : 

101.02.2.701.600 2 489 317 900 
101.02.2.702.600 2 461 497 300 

— 
— 

51 552 000 

— 
— 

890 424 000 
152 000 000 

23 848 000 

2 489 317 900 
2 461 597 300 

100 
100 

32 
1 • 

100 
100 

12. Konya Selçuk Üniversitesi : 

101.02.2 ödenek türünde yer alan 16 proje izahnamede tek kalem halinde ve sadece konan 
ödenek, yapılan harcama ve iptal edilen ödenek olarak yer almıştır. Başkaca açıklama yoktur. 
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13. Atatürk Üniversitesi : 

Tertibi 

101.02.2.001.300 
104.04.1.004.800 
104.04.1.020.500 

ödenek 

2 212 500 000 
23 895 000 
27 435 000 

l4. tnönü Üniversitesi : 

104*04.2.004.700 
104.04.2.005.300 

13 550 000 000 
7 000 000 000 

Gider 

779 901 000 
s 11 201 000 

10 800 800 

5 267 244 900 
4 530 609 800 

iptal edilen 
ödenek 

1 432 599 000 
12 694 000 
16 636 200 

8 282 755 100 
2 469 390 200 

tptal 
oranı % 

65 
53 
60 

61 
35 

15. Gaziantep Üniversitesi : 
tzahnamesi faaliyet-proje düzeyinde hazırlanmamıştır. 

16. Ondokuz Mayıs Üniversitesi : 

101.02.2.008.700 
101.02.2.012.700 
101.02.3.601.900 

635 000 000 
917 000 000 
265 500 000 

382 843 800 
609 859 500 
110 302 500 

252 156 200 
307 140 500 
155 197 500 

40 
33 
59 

4. Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesap Kanun Tasarısına dahil dairelerin kesinhesapla-
nna 832 sayılı Sayıştay Kanununun 83'üncü maddesi uyarınca Sayıştay ilamlarının infaz dere
cesini gösterir birer cetvel bağlanmıştır. 

İlamların infaz cetvelinde, kesinleşmiş ilamlarla tazmin hükmolunan toplam borç tahsilat 
ve kalan borç miktarları ile silinen miktarlardan sonra kalan tazmin hükümlerine göre tahsilat 
oranlan aşağıda gösterilmiştir. 

İLAMLARIN İNFAZINI GÖSTERİR CETVEL 
Tahsilat 

Dairesi Borç tutarı Silme-düşme Tahsilat Kalan oranı % 

Tarım Reformu Genel Md. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Gençlik ve Spor Genel Md. 
Karayolları Genel Md. 
Devlet Su İşleri Genel Md. 
Hudut ve Sahiller Sağlık 
Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Köy Hizmetleri Genel Md. 
Petrol İşleri Genel Md. 
Sosyal H.Ç.E. Kurumu 
Telsiz Genel Müdürlümü 
Yüksek öğretim Kurulu 
Ankara Üniversitesi 
Orta Doğu Teknik Ünv. 

— 
81 800 

17 025 900 
83 053 259 

549 959 000 

23 732 492 
18 997 816 

201638 726 
— ' 
— 

868 188 
— 

163 96 751 
8 182 573 

— 
70 

. — 
999 700 

13 176 900 

— 
— 

6 223 090 
— 
— 
— 
— 
—• 
— 

— 
8 710 

1 514 200 
57 253 406 

217 939 600 

23 732 492 
5 520 237 

111 166 460 
— 
— 

868 188 
• — 

69 539 451 
6 245 373 

. — 
73 100 

15 511 700 
24 800 153 

318 842 500 

— 
13 477 579 
84 249 176 

— 
— 
— 
— 

94 423 300 
1 937 200 

— 
10.63 
8.89 

30.24 
40.58 

100.00 
29.00 
56.89 

— 
• — 

100.00 
— 

42.41 
76.32 
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Dairesi Borç tutan Silme-düşme Tahsilat 
Tahsilat 

Kalan oranı % 

Hacettepe Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Ünv. 
Boğaziçi Üniversitesi 
Marmara Üniversitesi 
Yıldız Üniversitesi 
Mimar Sinan Üniversitesi 
Ege Üniversitesi. 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Trakya Üniversitesi 
Uludağ Üniversitesi 
Anadolu Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 
Akdeniz Üniversitesi 
Erciycs Üniversitesi 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Karadeniz Tek. Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
İnönü Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 
Dicle Üniversitesi 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Gaziantep Üniversitesi 

2 855 411 
— 

60 785 195 
2 875 800 

55 568 370 
5 135 823 

.— 
— 

179 872 
— 

6 028 213 
30 894 315 

— 
23 174 809 
1 820 300 

• — 

. — 
" • • — 

30 100 
72 035 520 
17 646 800 

— 
10 356 886 
68 957682 

— 
— 

_ 
— 

11 423 954 
— 

12 069 070 
— 

• — 
—' 

172 
— 
— 

193 
—• 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

' — • 

789 788 
24 181 309 

— 
"*" * 

1 130 461 
— 

37 792 825 
173 200 

32 655 935 
5 135 823 

— 
— 
— 
— 

5 695 613 
27 943 322 

— 
21 182 809 
1 773 600 

— 
— 

".— 
30 100 

28 010 520 
2 621200 

— 
9 567 098 

30 720 173 
— 
— r 

1 724 950 
__. 

11 568 416 
2 702 600 

10 843 365 
— 
— 
— 

179 700 
— 

332 600 
2 950 800 

_> 
1 992 000 

46 700 
—. 
— 
— 
— 

44 024 800 
15 025 600 

— 
— 

14 056 200 
• — 

— 

39.59 
— 

76.50 
6.00 

75.07 
100.00 

! 

— 
• . — 

94.48 
90.45 

— 
91.40 
97.43 

—. 
— 
_ 
— 

38.88 
14.85 

— 
100.00 
68.57 

_ 
— 

5. Yukarıda maddelerde yazılı açıklamaların gözönünde bulundurulması suretiyle kat
ma bütçeli idareler kesinhesaplarında gösterilen rakamların kabulünün uygun olacağı arz olunur. 

M. Vecdi Gönül 
Birinci Başkan 

Yaşar Aydın 
8. Daire Başkanı 
Mehmet Olgun 
1. Daire Başkanı 

Servet Koksal 
Üye 

Oktay Gökdeniz 
Üye 

Tülay Demirkan 
Üye 

(tmzada bulunamadı) 

Behiç Erdem 
6. Daire Başkam 

ö. Faruk Çulhacı 
2. Daire Başkam 

Cevdet Kıraç 
4. Daire Başkanı 

A. İlhan Oğuz 
Üye 

Fikri Çözgener 
Üye 

Ertan Dalgıç 
Üye 

Fahri Yılmaz 
5. Daire Başkanı 
Fikret Uludamar 
7. Daire Başkanı 

Emin Utaş 
3. Daire Başkanı 

Sezai Ekinci 
Üye 

özcan Saygun 
Üye 

Turhan Kartal 
Üye 
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H. Kaya Urgan 
Üye 

Yaşar Özbek 
Üye 

(tzinli) 
Mustafa Akyüz 

Üye 
Necdet Kezmez 

Üye 
(Bulunamadı) 

H. Hüseyin Türkmen 
Üye 

Cengiz Alpay 
Üye 

Ahmet Mescioğlu 
Üye 

Ş. Tamer Gözde 
Üye 

Selahattin Fettahlıoglu 
Üye 

(Bulunamadı) 
Ahmet Koç 

Üye 

tlhan Sözgen 
Üye 

Yavuz Büyükkara 
Üye 

E. Hadi Erem 
Üye , 

O. Zeki Tansı 
Üye 

Selahattin Güntaç 
Üye 

H. tbralim Başaran 
Üye 

/ Hakkı Kaya 
Üye 

• . . . 

Hasan Fidan 
Üye 

(Bulunamadı) 
Necip Pekçevik 

Üye 
Osman Akman 

Üye . 
/. Mesut Yükseltürk 

Üye 
Ümran Saray 

Üye 

ö. Faruk Doğan 
Üye 

(Bulunamadı) 
M. Hikmet Büyükbozkırh , 

Üye 
(Bulunamadı) 

M. Harun Erdoğan 
Üye 

Erdoğan 

Necdet Güvenç 
Üye 

Mehmet Aydoğdu 
Üye 

Cavit özkahraman 
Üye 

M. Eren Şenocak 
tiye 

Şemsettin Azizoğlu 
, Üye 

Mehmet Sarıtaş 
Üye 

Ahmet Kartal 
Üye 

Erdoğan Kesim 
Üye 

Ruhi Salihoğlu 
Üye 

Mehmet Damar 
Üye 

£««'« Kmlkaya 
Üye 

Günaydın Ersoy 
Üye 

Tartman 
Savcı Yardımcısı 
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T.C. 
Başbakanlık 7.8.1992 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.02.0. KKG/101-58/059U 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nco hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 
30.7.1992 tarihinde kararlaştınlan "1991 Malî Yıh Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kannnn 
Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Süleyman Demiret 

Başbakan 
• ' . ' ' / ' • • 

1991 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİNHESAP 
KANUN TASARISI GEREKÇESİ 

I. —SUNUŞ :"• 

Muhasebe-i Umumiye Kanununun 101 inci maddesi uyarınca hazırlanan 1991 Malî Yılı 
Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasarısı Anayasada belirtilen süre içinde T.B.M. Meclisi 
ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuştur, . 

II, — ÖDENEK DURUMU: 

1991 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere; 40 adet Kat
ma Bütçeli İdarelere toplam (16 800 028 000 000) liralık ödenek verilmiş, bu tutar yıh içinde 
yapılan değişikliklerle (24 918 895 009 300) liraya ulaşmış olup ayrıntısı gösterilmiştir. 
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Açıklama 

ÖZET ÖDENEK ÇİZELGESİ 

Ödenek türü (I)" Ödenek türü (2) 

H 
•-ı 
£T 

VS* 

a 

sr 

Bütçe Kanunu ile verilen 
1050 S.K./48 ve 59. madde gereğince 
1050 S.K./83. madde gereğince 
Maliye ve Gümrük Bak. ver. yetki uy. 
Aktarma ile Eklenen (+) 
Aktarma ile Düşülen (—) 
Özel Kan. uyarınca eklenen (+) 
Özel Kan. uyarınca düşülen (—) 
Bütçe Kanunun 5 inci mad. gereğince 
% 12 kesintiler (—) 

TOPLAM 

6 264 649 000 000 
15 979 000 000 

1 681 120 700 
2 887 816 268 900 

91-569 563 800 
45 864 540 000 

106 661 886 400 
212 100 

454990 535 000 

8 867 501 552 700 

9 503 464 000 000 

237 882 584 300 
3 843 586 014 200 

376 785 298 100 
431 493 981 300 

2 094 693 627 900 
31 502 303 600 

958 178 060 000 

14 635 237 089 600 

III. — GÎDERLER: 
Yukanda da belirtildiği üzere, yılı içinde verilen (24 918 895 009 300) liralık (ödenek) harcama y 

gider gerçekleştirilmiş ve bu sonuç (ödenek) harcama yetkisinin % 97 nin kullanıldığını göstermekte 
Ayrıntıları ilgili cetvellerde belirtilen harcamaların özeti aşağıda gösterilmiştir. 

Açıklama Cari (1) Yatırım(2) 

£2 Bütçe Giderleri (Normal) 
" O M 
w Özel Kanunlar uy. gid. 

TOPEAM 

8 947 715 784 600 
83 537 672 400 

9 031 253 457 GG0 

12 107 368 499 300 
1 910 411 843 300 

14 017 7g0 342 600 

Yukandaki çizelgede belirtildiği gibi yılı içinde (9 031253 457 000) lirası cari (14 017 780 342 600) lir 
teşkili ve transfer ödenek türlerinden olmak üzere toplam ( 24 399 455 291 600) liralık gider gerçekl 



•.•••:••••- İV.— GELİRLER: 
Katma Bütçeli kuruluşların 1991 Bütçe Yılı Gelirleri (B) işaretli cetvelde ayrıntılı olarak gösterilmiş 

miştir. . • - ' . . - . • " ? • ' . 

A) GELİR TAHMİN VE tahakkuklARI: 
H Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (78 919 000 000) lirası vergi, ( 
g (16 119 903 000 000) lirası da Özel Gelir ve Hazine Yardımı olmak üzere, toplam (16 800 028 000 00 
*» Bu tahmine karşılık; 
ss a) Vergi Gelirlerinin yıh tahakkuku (91 390 727 500) lira olarak gerçekleşmiş, 
Ş= ' b) Vergi Dışı Normal Gelirlerin yıl içinde gerçekleşen tahakkuk tutan (595 268 973 700) liraya, geç 
g liranın eklenmesi ile yıh tahakkuk toplamı (651 275 035 000) liraya, 
îf c) Özel Gelir Hâzine Yardımının yılı içinde gerçekleşen tahakkuk tutarı (21 265 729 814 0 
g (812 729 122 400) liranın eklenmesi ile yılı tahakkuk toplamı (22 078 458 936 400) liraya, 
o. d) Özel Kanunlar uyannca öngörülen hizmetlere harcanmak üzere yıh içinde tahsil edilen pa 
B* (2 035 57i 258 700) liraya ulaşmış, böylece (16 800 028 000 000) liralık tahmine karşılık yılı içinde (23 

önceki yıldan devreden tahakkuk kalın (868 735 183 700) liranın eklenmesi ile tahakkuk toplamı (24 

GELİR TAHAKKUKLARI ÇİZELGESİ 

<3 

ı—« 

>9 

Açıklama 

Vergi gelirleri 
Vergi dışı normal gelirler 
özel gelirler ve hazine yardımı 
özel kanun gelirleri 

TOPLAM 

Geçen yıldan devredilen 
tahakkuk 

. 56 006 061300 
812 729 122 400 

m 735 183 700 

1991 yıh tahakku 

91390 727 
595 268 973 

21 265 729 814 
2 035 571 258 

23 987 960 773 



B) GELİR TAHSİLLERİ: 
1991 Yık Bütçe Kanunu ile (16 800 028 000 000) lira olarak tahmin edilen Katma Bütçeli İdareler G 

diği ve aynntılan (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (24 109 930 916 700) lira tahsil edilmiş ve ay 

Açıklama Tahsil 

Vergi gelirleri 
Vergi dışı. normal gelirler 
Özel gelirler ve hazine yardımı 
Özel kanun gelirleri 

TOPLAM 

5 
21 4 
2 0 

24 1 

C) TAHSİLATIN TAHAKKUKA ORANI: 
Yukanda belirtildiği üzere (24 856 695 957 600) liralık tahakkuka karşılık (24 109 930 916 700) lir 

olarak gerçekleştirilmiştir. Tahakkuk toplamından tahsil edilmeyen (746 765 040 900) liralık artık 1992 B 
çizelgede gösterilmiştir. 

ERTESİ YILA DEVROLUNAN TAHAKK 

Açıklama 

Vergi gelirleri 
Vergi dışı normal gelirler 
Özel gelirler ve hazine yardımı 

1991 yılı 

TOPLAM 



V. — BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI: 
A) GİDER GELİR DENGESİ 
Tasarının 1 inci maddesinde açıklandığı üzere 1991 Bütçe Yılında (24 399 455 291 600) liralık gi 

tahsil edilmiş olup, 1991 Yılı Bütçesi (289 524 374 900) liralık gider fazlasıyla kapanmıştır. 

B) ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMALAR: 
1991 yılında zorunlu olarak yapılan ödenek üstü giderleri karşılamak amacıyla tasarının 4 üncü mad 

liralık tamamlayıcı ödenek verilmesi öngörülmüştür. 

C) ERTESİ YILA DEVREDEN ÖDENEKLER: 
Kanunlar uyarınca ertesi yıllara devredilmesi gereken (191 716 153 000) liralık ödeneğin iptal 

5 inci maddesi ile teklif edilmiştir. 

D) İPTAL EDİLEN ÖDENEKLER: 
1991 Bütçe Yılında alınan ödeneklerden harcamalar karşılığı kullanılan ve ertesi yıllara devre 

(817 621 635 500) liralık ödenek; tasarının 6 ncı maddesinde belirtildiği üzere iptal edilmiş, aynntısı (A 
gösterilmiştir. 

İPTAL EDİLEN ÖDENEKLER 

Açıklama Ödenek türü (1) Ödenek türü (2) Ödene 

Genelödenek 8 867 501 552 700 14 635 237 089 600 j 416 
Genel gider 9 031 253 457 000 14 017 780 342 600 1 350 
Kalan —163 751904 300 617 456 747 000 65 
özel kanun uyarınca • 
1990 yılına devrolunan v 23 124001900 152 779 391000 15 
Kalan —186 875 906 200 464 677 356 000 49 
ÖDENEK ÜSTÜ GİDER 300 745 098 800 187 549 499 500 1 
İptal edilen ödenek 113 869 329 600 652 226 855 500 51 



.\—• 14 — . 

Pim» ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
. Plan ve Bütçe Komisyonu 3.12.1992 

Esas No. : 1/440, 3/650 
Karar No. : 89 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 7.8.1992 tarihinde Tür
lüye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 25.8.1992 tarihinde Komisyonumuza hava
le edilen "1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı" ile Anayasanın 
164 üncü maddesi gereğince Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan aynı yıla ilişkin "Genel Uygun
luk Bildirimi" Komisyonumuzun 6.11.1992 - 2.12.1992 tarihleri arasında yapılan 9, 10, 11, 12, 
13, 14,15, 16,17, 18, 19, 20,21,22,23,24,25, 26, 27, 28, 29 ve 30 uncu birleşimlerinde Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin de katıldığı top
lantılarda görüşülmüştür. 

1991 Malî Yılı Katma Bütçe Kanunu Tasarısı incelendiğinde; 
— Katma Bütçeli İdarelere toplam (16 800 028 000 000) liralık ödenek verildiği, bu tutarın 

yılı içinde yapılan değişikliklerle toplam (24 918 895 009 300) liraya ulaştığı, yılı içinde verilen 
(24 918 895 009 300) liralık ödenek yetkisine karşılık; (9 031 253 457 000) lirası cari, 
(14 017 780 600) lirası yatırım, (1 350 421 492 000) lirası sermaye teşkili ve transfer olmak üzere 
toplam (24 399 455 291 600) liralık gider yapıldığı, 

'— 1991 yılında Katma Bütçeli İdarelerin gelirleri toplamının (16 800 028 000 000) lira 
olarak tahmin edilmesine karşılık, yılı tahsilatının, (91 390 727 500) lirası vergi geliri, 
(552 705 469 600) lirası vergi dışı normal gelir, (21430 263 460 900) lirası özel gelirler ve hazine 
yardımı ve (2 035 571 258 700) lirası da özel kanun gelirleri olmak üzere toplam 
(24 109 930 916 700) lira olarak gerçekleştiği, 

— Giderler ile gelirler arasındaki farkı oluşturan (289 524 374 900) liranın gider fazlası 
oluşturduğu, 

— Zorunlu sebeplerle yapılan ödenek üstü giderleri karşılamak üzere toplam 
(489 898 070 800) liralık ödeneğin tamamlayıcı ödenek olarak kabul edildiği, 

— 1991 yılı içinde harcanamayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen (191 716 153 000) 
liralık ödeneğin ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredildiği, 

— Yılı içinde harcanamayan toplam (817 621 635 500) liralık ödeneğin iptal edildiği, 

Ayrıca, Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan "Genel Uygunluk Bildirimi"nin rapor ve cet
vellerinin incelenmesinde de; 

— Tarım Reformu, Vakıflar Karayolları, Devlet Su İşleri, Köy Hizmetleri Genel Müdür
lükleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile Ankara, Orta Doğu Teknik, Hacette
pe, Marmara, Selçuk, İnönü, Fırat ve Dicle üniversitelerince toplam (490 062 765 500) liralık 
ödenek dışı harcama yapıldığı, katma bütçeli idareler kesinhesap kanun tasarısına ekli gider 
cetvelinde ise ödenek dışı gider toplamının (164 694 700) lira noksanı ile (489 898 070 800) 
lira olarak yer aldığı, 
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— Sözkonusu noksanlığın Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasarısının iptal edi
lecek ödeneğe ilişkin 6 ncı maddesini de etkilediği ve maddede yazılı olan miktarın da (164 
694 700) lira fazlası ile (817 786 330 200) lira olarak tespit edildiği, 

— Vakıflar, Devlet Su İşleri, Orman, Petrol İşleri Genel Müdürlükleri, Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Yükseköğretim Kurulu ile Ankara, Marmara, Tfildız, Trakya, Konya, 
Selçuk, Atatürk, İnönü, Gaziantep ve Ondokuz Mayıs üniversitelerinin gider izahnamelerinin 
hizmetlerin ne derece gerçekleştiği hakkında herhangi bir bilgi içermediği, iptal edilme oranı 
yüksek bulunan ödeneklerin iptal nedenleri baklanda ise yeterli açıklamaların bulunmadığı, 
görülmüştür. 

Komsiyonumuzda yapılan görüşmelerde Kesinhesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Genel Uy
gunluk Bildirimlerinde ödenek dışı gider ve yok edilecek ödenek kalemlerinde görülen farklılı
ğın Fırat Üniversitesince açtırılan akreditif kredi artığının 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye 
Kanununun 83 üncü maddesi gereğince ertesi yıla ödenek kaydedilmesinden kaynaklandığı an
laşılmıştır. Komisyonumuz, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı temsilcileri
nin de görüşlerini aldıktan sonra akreditif artığının tahsili kaydıyla kesinhesap kanunu tasarı
sındaki rakamların esas alınmasını kararlaştırmıştır. . . , 

Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesapları ayrı 
ayrı oylanmış ve sonuçta tasarının 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri ile yürürlük ve yürütmeyi 
düzenleyen 7 ve 8 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
îlyas Aktaş 

Samsun 
Sözcü 

Mahmut öztürk 
Aksaray 

Üye 
Veli Andaç Durak 

Adana 

Üye 
Mehmet Nedim Budak 

Ankara 
Üye 

Cengiz Altmkaya 
Aydın 
Üye 

Melih Pabuççuoğlu 
Balıkesir 

Üye 
Necmi Hoşver 

Bolu 

Başkanvekili 
Mehmet Dönen 

Hatay 
Kâtip 

Halil Demir 
Aksaray 

, Üye 
Timurçin Savaş 

Adana 

Üye 
İrfan Köksalan 

Ankara 
Üye 

Hüseyin Balyalı 
Balıkesir 

Üye 
Zeki Ergezen 

Bitlis 
Üye 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 219) 



16 

Üye 
Yılmaz Ovalı 

Bursa 
Üye 

M. Halûk Müftüler 
Denizli 
.Üye 

Nihat Matkap 
Hatay 
Üye 

Algan Hacaloğlu 
İstanbul 

Üye 
Z. Selçuk Maruflu 

İstanbul 
Üye 

Işın Çelebi 
İzmir 
Üye 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
İmzada bulunamadı 

Üye 
M. Doğan ölmeztoprak 

Malatya 
Üye 

Halil Başol 
Tekirdağ 

Üye 
İbrahim Kumaş 

Tokat 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Kamer Genç 

Tunceli 

Üye 
Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
Halil Çulhaoğlu 

İzmir 
Üye 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 
Üye 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Üye 
Güneş Taner 

İstanbul 
Üye 

Rıfat Serdaroğlu 
İzmir 
Üye ' 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 

Üye 
Refaiddin Şahin 

Ordu 
Üye 

Hasan Peker 
Tekirdağ 

Üye 
Koray Aydın 

Trabzon 

Üye 
Ender Karagül 

Uşak 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kednhesap Kamım Tcsanra 

Gider Bütçesi 
MADDE İ. — Katma Bütçeli İdarelerin 1991 Malî Yılı Giderleri bağlı (A) işaretli cetvelde 

gösterildiği üzere; (24 399 455 291 600) lira olarak gerçekleşmiştir. 
Gelir Bütçesi 

MADDE 2. — Katma Bütçeli İdarelerin 1991 MaR Yılı Gelirleri (B) işaretli cetvelde 
(24 109 930 916 700) lira olarak gerçekleşmiştir. 

Denge 
MADDE 3. — Birinci maddede yazılı giderler ile ikinci maddede yazılı gelirler arasında 

(289 524 374 900) lira gider fazlası meydana gelmiştir. 

Tamamlayıcı ödenek 
MADDE 4. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı (489 898 070 800) liralık 

ödenek üstü gideri karşılamak üzere aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir. 

Ertesi Yıla Devreden ödenek 
MADDE 5. — 1991 yılı içinde harcanamayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 

(191 716 153 000) liralık özel ödenek ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir. 
İptal Edilecek ödenek 
MADDE 6. — 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile verilen ödenekten yılı içinde harcanama

yan (817 621 635 500) liralık ödenek iptal edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 219) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
1991 Malf Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı 

Gider Bütçesi 
MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Gelir Bütçesi 
MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Denge 
MADDE 3. — Tasarının .3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tamamlayıcı ödenek 
MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ertesi Yıla Devreden ödenek 
MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

tptal Edilen ödenek 
MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 219) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yürürlük 
MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

S. Demml 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
t* Prof. E. inönü 

Devlet Bakanı Y. 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
/ Tiz 

Devlet Bakanı 
Prof. T.Akyo! 

Devlet Bakanı V. 
G. Ergenekon 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakam 
M. BataUt 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı V. 
Prof, O. Kumbaractbaşt 
Millî Eğitim Bakanı 

K. Ttytan 
Sağlık Bakanı 

Y. Aktuna 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

N. Cevheri 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

M. T. Köse 
Kültür Bakanı 
1} E Sağlar 

Orman Bakanı 
V. Tanır 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakam 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 

. Devlet Bakanı 
Ş. Ercan 

Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
/. Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S. Oral 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
Prof O. Kumbaractbaşt 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Topçu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalt 

Turizm Bakanı 
Prof. A. Ateş 
Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 219) J 
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(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 : 219) 



1991 YILI KATMA BÜTÇE (GENEL ÎCMAL) 

A — CETVELİ 

« 

s 
8 

Dairesi 

09 

I — 

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
DEVLET SU tŞLERÎ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜ
DÜRLÜĞÜ 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
SOSYAL HİZMETLER VE Ç.E.K. GENEL MÜ
DÜRLÜĞÜ 
TELSİZ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

Genel ödenek 
toplantı 

39 697 847 500 
195 898 039 100 
465 402 296 100 
4 283 047 514 400 
7 347 122 064 400 

61 353 999 400 
538 035 473 000 
5 908 748 973 300 

10 597 295 000 

362 740 438 500 
34 503 877 700 

135 284 720 800 
398 892 406 700 
229 161 042 100 
399 919 613 400 
286 274 173 600 
578 719 366 300 
226 942 042 100 

Gider 

34 645 395 300 
177 406 399 400 
420 611 819 900 
4 241 111 194 900 
7 147 583 968 300 

38 082 467 400 
524 088 749 500 
6 090 686 095 100 

5 367 608 000 

363 313 741 800 
16 083 306 700 
97 037 717 600 

386 380 604 700 
228 107 590 800 
402 918 464 400 
278 525 113 800 
567 628 995 100 
221 427 087 700 

Ertesi yı 
rolunan 

13 141 
24 310 
17 506 
48 224 

8 578 

56 770 

6 150 
16 287 

25 
281 

155 
6 

39 



Dairesi 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

g YILDIZ ÜNİVERSİTESİ 
E MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 
» EGE ÜNİVERSİTESİ 
S DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 
j | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 
g ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 
= ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 
g SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
g, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 
Ü ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 

^ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 
™ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
§ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 
52 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 
"^ FIRAT ÜNİVERSİTESİ 
S DİCLE ÜNİVERSİTESİ 

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

99 405 867 200 
186 835 034 400 
83 576 547 400 
62 863 197 100 
313 061 270 000 
259 872 815 500 
95 251 130 200 
197 025 801 400 
283 881 088 700 
148 468 468 800 

Gider 
93 069 254 300 
180 277 727 800 
81 438 625 100 
54 684 287 400 

290 821 294 600 
225 069 696 700 
78 195 405 200 
177 760 072 700 
239 793 369 100 
139 381 437 600 

107 120 490 500-103 881 881 900 
119 761 553 000 
119 155 957700 
209 088 748 800 
112 481 064 800 
164 868 788 000 
246 816 244 100 
199 798 020 500 
110 789 356 200 
147 890 325 000 
73 797 258 800 
74 744 797 800 

109 261 616 900 
112 831 430 600 
200 515 703 900 
104 672 150 400 
155 711 960 100 
235 942 916 500 
187 341 167 900 
105 407 125 700 
149 530 964 300 
69 398 695 600 
63 462 186 900 

Ertesi yıîa 
rolunan öd 

17 905 

34 37 

6 020 
25 996 

20 194 
48 600 
10 11 
55 36 

19 800 
24 918 895 009 380 24 399 455 291 600 191 716 15 



1991 YILI KATMA BÜTÇELt (GELÎR CETVELİ) 

B — CETVELİ 

G e 1 i r i n ç e ş i d i 

VERGt GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
Öğrenci katkısı 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
Sağlık resmi 
Gemi sağlık cüz. bed. 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HAS. VE HİZ. GEL. 
Satış gelirleri 
Spor faa. elde et. has. 
Futbol müs. müş. sah. has. ge. 
% 5 teftiş ve denet. pay. 
Muayene tah. tec. ve eks. üc. 
Kuruluşlardan al. pay. 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 



o •a 
T3 

^ G e l i r i n ç e ş i d i 

1 Satış gelirleri 
2 idare gel. (Kira dahil) 
3 Telsiz ruhsatname ücreti 
4 Amatör tel. bel. ve sin. üc. 
5 Muayene denet, ve kont. üc. 
6 Standart uygun test. üc. 

Taşınır mal. gelirleri 
1 Satış gel. (Kitap dahil) 
2 Kira gelirleri 

İştirak gelirleri 
2 Devreden test. ve ort. al. g. 
3 Döner sermaye gel. 
4 tştel. mük. tah. ol. amort. üc. 
5 İştirak gel. 

FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
Hisse senet, ve tahvil 

Bü 



G e l i r i n ç e ş i d i 

CEZALAR 
Para cezalan 
Müteahhitlerden al. geç. cez. 
Zam. öd. üc. gel. al. geç. cez. 
ÇEŞİTLİ GELİRLER' 
Çeşitli gelirler ^ 
Bağışlar * 
İller Banka. al. gaz. bed. 
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 ' 
Yüksek öğretim kurumlannın cari hizmet maliyetlerine devi. 
katkası 

B 

16 

16 
13 

2 



B 
G e l i r i n ç e ş i d i 

Devreden nakit 
ÖZEL KANUN GELİRLERİ 
Bağışlar 
Y. Öğr. K. C. hz. mal. öğ. k. p. faz. 
Gelir fazlası 
Her nevi spr. sah. tes. yap. gid. 
Mües. ve kurum. yat. paralar 
Akaryakıt Tüketim Fonu 
Kamu Ortaklığı Fonu 
Otoyol gelirleri 
Akaryakıt tüketim fon. öd. g. 

.İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 16 
ÖZEL KANUN GELİRLERİ 

GENEL TOPLAM 16 



1991 YILI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A —CETVELİ 

Genel ödenek Toplam 
Açıklama toplamı harcam 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 5 902 685 000* 5 587 83 
TARIM REFORMU UYGULAMALARI 33 211 865 000 28 585 05 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 583 297 500 '472 49 

GENEL TOPLAM 39 697 §47 500 s 34 645 39 



1991 YILI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B' — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLERİ 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mal 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 

t CM AL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

B 

GENEL TOPLAM 



a 
e 
es 
7? 

8. 

ç» 

Prog. 

101 

111 

112 

900 

990 

ÖZEL 

Açıklama 

GENEL YÖNETİM VE DES
TEK HİZMETLERİ 
VAKIF İŞLEMLERİNİN YÜ
RÜTÜLMESİ 
SOSYAL YARDIM VE KÜL
TÜREL İŞLEMLER 
HİZMET PROGRAMLARINA 
DAĞITILAMAYAN TRANS
FERLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞ
KİN HİZMETLERİN YÜRÜ
TÜLMESİ 

1991 YILI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

35 000 000 000 

18 665 690 000 

94 200 259 200 

3 289 981700 

31 891 900 300 
12 850 207 900 

195 §98 039100 

Toplam 
harcama 

35 427 395 900 

18 154 874 800 

89 022 298 900 

3 201 002 000 

31 301 174 100 
299 653 700 

177 406 399 400 

Ertesi yıla 
rolunan öd 

590 726 
12 550 554 

13 141 28 



1991 YILI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

•• • B — CETVELİ 

13 
'O C3 

2 

1 

5 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HlZMET GELİRLERİ 
Safi 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) 
iştirak gelirleri 
İştirakler gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER * 
Faizler 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 



AB —CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

ÖZEL GELİRLER 
Devreden nakit 
HAZÎNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
MÜESSESEYE VE KURUMA YATIRILAN PARA 
AKARYAKIT TÜKETİM FONU 

ÖZEL 
Mazbut akar ve toprak satış bedelleri özel fon hesabından yapı
lan 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 
ÖZEL KANUNLARA GÖRE ELDE EDİLEN GELİRLER 
TOPLAMI 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
MÜESSESEYE VE KURUMA YATIRILAN PARA 
AKARYAKIT TÜKETİM FONU 
ÖZEL KANUNLARA GÖRE ELDE EDİLEN GELİRLER 

GENEL TOPLAM 

. 



1991 YILI GENÇLtK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Topla 
Program Açıklama Toplamı harcam 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 197 740 560 000 192 463 8 
111 TÜRK SPORUNUN İDAMESİ VE GELİŞTİRİL-

MESİ HİZMETLERİ 83 334 550 000 68 216 7 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 2 023 515 100 1 938 4 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 

YÜRÜTÜLMESİ 182 303 671000 157 992 7 

GENEL TOPLAM 465 402 296 100 420 611 8 



1991 YILÎ GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUM HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Spor faaliyetlerinden elde edilen gelir 
Futbol müsabaları müşterek bahis hâsılatından elde edilen gelir 
PATRÎMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler . - • " 
ÖZEL GELİRLER VE HÂZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden nakit 
HAZİNE ÜARDIMI 
Hazine yardımı 
HER NEVİ SPOR SA. TES. m . GİD. 
SPOR TOTO-LOTO GELİR FAZLASI 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 219) 



1991 YILI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

H 
es .<-! •T* 

W 
rs «< G* 
*r M

il 

<•» 

S 
B 

Prog. 

101 

111 

112 

Açıklama 
Genel ödenek 

toplamı 
Toplam 
harcama 

Ertesi yıla dev-
roîunan ödenek 

İpta 
öd 

113 

Ş5 900 

» -
vt 

."". 990 

•İ2 

999 

GENEL YÖNETtM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 
KARAYOLLARI PLANLAMA, 
PROJE VE KEŞİF HİZ
METLERİ 
KARAYOLLARI YATIRIM 
HİZMETLERİ 
BAKIM VE İŞLETME HİZ
METLERİ 
HİZMET PROGRAMLARINA 
DAĞITILAMAYAN TRANS
FERLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜ
TÜLMESİ 
DIŞ PROJE KREDİLERİ 

202 421 885 000 199 203 368 400 3 21 

176 945 435 900 170 961101700 — 5 984 

2 107 839 668 500 ' 2 146 814 914 900 1 049 473 700 80 

1203 589 228 600 1188 291044 800 489 021400 14 80 

76 370 236 800 75 165 733 100 — 1 204 

443 130 070 300. 427 162 249 700 15 967 820 600 -
72 750 989 300 33 512-782 300 — 39 23 

GENEL TOPLAM 4 283 047 514 400 4 241111194 530 11505 315 700 65 2 



1991 YILI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGÎ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Muayene, tahlil, tecrübe 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 
Müteahitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 



B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

Bağışlar " 
ÖZEL GELtRLER VE.HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
ÖZEL KANUN GELİRLERİ 
Büt. Kan. 4. mad. gr. tah. edilen paralar 
Otoyolu gelirleri 
Akaryakıt Fonu 
Kamu Ortaklığı Fonu 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELtRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL KANUN GELİRLERİ 

GENEL TOPLAM 

2 

2 
. 2 

2 

2 



1991 YILI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

"I 

re 
2. 

V* 
C/3 
8» 

52 

Prog. 

101 

103 

ııı 

112 
113 
114 

900 

990 

999 

Açıklama 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 
MAKİNA İKMAL HİZ- -
METLERİ 
İŞLETME VE ONARIM HİZ
METLERİ 
BÜYÜK SU İŞLERİ 
KÜÇÜK SU İŞLERİ 
YARDIMCI TESİS YAPIMI 
HİZMETLERİ 
HİZMET PROGRAMLARINA 
DAĞITILAMAYAN TRANS
FERLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜ
TÜLMESİ 
DIŞ PROJE KREDİLERİ 

Genel ödenek 
toplamı 

316 044 875 000 

754 537 766 200 

481 515 740 000 
3 252 499 409 700 
583 311 479 100 

114 381 315 000 

170 786 393 100 

1 129 239 569 300 
544 805 517 000 

Toplam 
harcama 

392 212 225 900 

737 544 017 600 

505 913 253 100 
3 071 611 990 200 
569 362 750 000 

. 130 776 190 600 

164 251 200 700 

1 081 014 929 800 
494 897 410 400 

Ertesi yıla dev-
rolunan ödenek 

— 

— 

_ 
— 

— 

48 224 639 500 
— 

İptal 
öd 

16 993 

180 88 
13 948 

6 535 

49 908 

GENEL TOPLAM 7 347122 054 400 7 147 583 968 3ÖÖ 48 224 639 500 26§ 2 



1991 YILI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B — CETVELİ 

• • ^ 

G e I i r i n ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRtMUVANIN GELtRLERt 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
tdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
Kira gelirleri 
tştirak gelirleri 
Devredilen tesis ve ortaklardan alınacak gelirler 
işletmelerde mükellerlerden tahsil olunacak amortisman vve iş
letme ücretleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELÎRLER 
İdarece tahsil olunacak gelirler 



B — CETVELİ 

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 . 
MÜESSESE VE KURUMLARCA YATIRILAN PARALAR 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
MÜESSESE VE KURUMLARCA YATIRILAN PARALAR 

GENEL TOPLAM 

Bü 

4 3 

4 3 
4 3 

4 4 



H 
es -* t 
"e 
?r 
S ili 

ffl 

ss 8 

Program 

101 
111 

900 

990 

1991 YILI HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRL 

A — CETVELİ -

Açıklama 

t—• vs 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN DOĞAN BU
LAŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMA 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 
YÜRÜTÜLMESİ 

Genel ödenek 
toplamı 

3 911 000 000 

29 925 000 000 

568 000 000 

26 949 999 400 

Toplam 
harcama 

3 349 784 

15 805 815 

555 533 

18 371 334 

GENEL TOPLAM 61 353 999 400 38 082 467 



1991 YILI HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜ 

B — CETVEL! 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLER! 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Sağlık resmi 
Gemi sağlık cüzdan bedeli 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRÎMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
CEZALAR 
Para cezalan 
Müteahhitlerden alınan gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Geçen yıllardan devreden nakit 

Bü 



B — CETVELİ 

B 

6 KURUM VE MÜESSESELERDEN TAHStL EDİLEN 
PARALAR r 

t CM AL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
KURUM VE MÜESSESELERDEN TAHSİL EDİLEN 
PARALAR 

S. 
o 
o 

£ 'S 
w -S G e l i r i n ç e ş i d i 

GENEL TOPLAM 



1991 YILI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A —CETVELİ 

Genel ödenek 
Program Açıklama ' , toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 20 801 175 000 
111 ORMANCILIK HİZMETLERİ 500 544 914 400 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 46 689 383 600 

GENEL TOPLAM 538 035 473 000 



1991 YILI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B —CETVEL! 

S s «8' 3 -a "ö o s a-
ffl - H S 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGt DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRÎMUVANIN GELİRLERİ , 
İştirak gelirleri 
Döner sermayeden sağlanacak gelirler 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
idarece tahsil olunacak gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı , 

İCMAL. 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1991 YILI KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 
H 
e »1 
PT 

,"£• 
n 
ts 
e «< s w 
2 
îT 

S-
o 

Cfl 

C/5 
O 
^ 

N> 
*-» VO 

Prog. 

101 

111 
900 

999 
990 

Açıklama 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 
KÖY HİZMETLERİ 
HİZMET PROGRAMLARINA 
DAĞITILAMAYAN TRANS
FERLER 
DIŞ PROJE KREDİLERİ 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜ
TÜLMESİ 

Genel ödenek 
toplamı 

17 286 830 000 
5 449 402 952 400 

Toplam. 
harcama 

23 154 100 700 
5 699 806 844 400 

Ertesi yıla dev-
rolunan ödenek 

— 

îptal 
öd 

39 82 

40 509 469 900 37 169 444 000 
93 118 700 100 78 894 731 100 

308 431 020 900 251 660 974 900 56 770 046 000 

3 3 
14 223 

GENEL TOPLAM 5 908 743 973 300 6 090 686 095 100 56 770 046 000 57 3 



1991 YILI KÖY HtZMETLERÎ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGt DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRtMUVANIN GELtRLERÎ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
Kira gelirleri 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler ' 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
tiler Bankasından alınacak gaz bedeli 

_ 



1991 YILI KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

Orman Genel Müdürlüğü döner sermayesinden alınacak miktar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZÎNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
KURUM VE MÜES. TAH. ED. 
AKARYAKIT TÜKETİM FON. TEM. ED. 

• , . Î C M A L 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
KURUM VE MÜES. TAH. ED. 
AKARYAKIT TÜKETİM FON. TEM. ED. 

GENEL TOPLAM 



1991 YILI PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Â — CETVELİ 

Program 

101 

900 

999 

Açıklama 
Genel ödenek 

toplamı 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ • 3 022 660 000 
PETROL FAALİYETLERİ VE AKARYAKIT POLİTİKASI 3 030 160 000 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN . 
TRANSFERLER 271695 000 
DIŞ PROJE KREDİLERİ 4 272 780 000 

GENEL TOPLAM 10 S97 295 CÖ0 



1991 YILI PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

t CM AL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1991 YILI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GEN 

. A — CETVELİ • ' . ' / • ' • ' . 

Genel ödenek , Toplam Ertesi yıla dev 
Açıklama ' toplamı harcama rolunan ödene 

GENEL YÖNETİM VE DES
TEK HİZMETLERİ 39 104 102 600 34 422 799 100 
GENEL SOSYAL HİZ
METLER .263 950 725 000 273 752 430 800 
HİZMET PROGRAMLARINA 
DAĞITILMAYAN TRANS
FERLER 5 257122 700 6860 595 200 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞ
KİN HİZMETLERİN YÜRÜ-
TÜLMESİ 54 428 488 200 48 277 916 700 6 150 571 

GENEL TOPLAM 362 740 438 500 363 313 741 §00 6 150 571 



1991 YILI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GEN 

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 i 
Teminat akçeleri 
Hisse senedi ve tahviller 
CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 



B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
KIŞILERCE YAPıLAN ŞARTLı BAĞıŞLAR 
KURUM VE MÜESSESELERCE YATıRıLAN PARALAR 

İCMAL 
VERGI DıŞı NORMAL GELIRLER 
ÖZEL GELIRLER VE HAZINE YARDıMı 
KIŞILERCE YAPıLAN ŞARTLı BAĞıŞLAR 
KURUM VE MÜESSESELERCE YATıRıLAN PARALAR 

GENEL TOPLAM 

B 

. 



1991 YILI TELSİZ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

• A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam Ertesi yıla dev- İpta 
Açıklama toplamı harcama rolunan ödenek öd 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 9 086 857 800 7 017 847 800 — 2 06 
TELSİZ HİZMETLERİ 6 909 000 000 7 013 660 800 — 
HİZMET PROGRAMLARINA 
DAĞITILAMAYAN TRANS
FERLER 616 000 000 447 464 100 ,— ' 16 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜ
TÜLMESİ 17 892 019 900 1604 334 000 16 287 685 900. 

GENEL TOPLAM 34 503 877 700 16 083 306 700 16 287 685 900 2 



1991 YILI TELSİZ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRIMUVANIN GELİRLERİ VE ÜCRETLER 
Taşınmaz mallar gelirleri ve telsiz ücretleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Telsiz ruhsatname ücretleri 
Amatör telsizcilik belgesi ve sınav ücretleri 
Muayene, denetim ve kontrol ücretleri 
Standartlara uygunluk test ücretleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
Zamanında ödenmeyen ücret gelirlerinden alınacak gecikme ce
zalan 
ÇfiŞlTLt GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 



B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

idarece tahsil olunacak gelirler 
ÖZEL GELÎRLER VE HAZÎNE YARDIMI 
ÖZEL GELÎRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
KATMA VE GENEL BÜTÇELİ İDARELER 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
KATMA VE GENEL BÜTÇELİ İDARELER 

GENEL TOPLAM 

B 



1991 YILI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 

. . . - , ' • A — CETVELÎ 

• 
Genel ödenek Toplam Ertesi yıla dev-

Açıklama toplamı harcama rolunan ödenek 
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 55 890 209 000 46 633 378 500 — 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞ
KİN HİZMETLERİN YÜRÜ
TÜLMESİ 174 958 200 149 444 300 25 513 9 
DIŞ PROJE KREDİLERİ 79 219 553 600 50 254 894 800 — 

GENEL TOPLAM B5 284 720 800 97 037 717 600 25 513 9 



1991 YILI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
KURUM VE MÜESSESELERDEN TAHSİL EDİLENLER 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
KURUM VE MÜESSESELERDEN TAHSİL EDİLENLER 

GENEL TOPLAM 



1991 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

H 

es v-

y 

Prog. Açıklama 

101 * GENEL YÖNETtM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 

104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİ
TÜ, OKUL, BÖLÜM VE MER-

l- KEZLER 
105 ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜ

TÜPHANECİLİK HİZMETLERİ 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK Bİ

LİMLERİ 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 
113 SOSYAL BİLİMLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 

HİZMETLERİN YÜRÜ
TÜLMESİ 

Genel ödenek 
toplamı 

91 522 065 800 

90 902 060 000 

3 953 610 000 

60 345 495 000 
94 971 622 400 
56 825 480 000 

Toplara 
harcama 

85 770 335 100 

89 056 890 900 

3 953 439 800 

60 782 054 700 
92 180 858 600 
54 546 521 600 

Ertesi yıla dev-
rolunan ödenek 

-r-

. — 

__-

— 

İptal 
öd 

5 751 

1 845 

2 790 
2 278 

372 073 500 90 504 000 281 569 500 

GENEL TOPLAM .398 892 406 700 386 380 604 700 281569 500 12 666 



1991 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine öğrenci 
katkısı 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLERİ 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Safî hâsılat ve işletme kârı (öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerin
den elde edilen gelir) 
Muayene, tahlil, tecrübe 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 

B 



B — CETVELİ 

- G e l i r i n ' ç e ş i d i 

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 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE ARDIMI 
Hazine yardımı 
Yüksek öğretim kurumlannın cari hizmet maliyetlerine devlet 
katkısı * 



B — CETVELİ 

B 
• G e l i r i n ç . e ş i d i 

KURUM VE MÜESSESELERCE YATIRILAN PARALAR 
İCMAL 

VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELÎRLERÎ 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
KURUM VE MÜESSESELERCE YATIRILAN PARALAR 

GENEL TOPLAM 



1991 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNtVERSÎTESt 

A —CETVELİ 

e 
v; 
e 

p 

Prog. 

101 

104 

105 

111 

113 
990 

999 

Açıklama -

GENEL YÖNETİM VE DES
TEK HİZMETLERİ 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENS
TİTÜ OKUL, BÖLÜM VE 
MERKEZLER 
ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜ
TÜPHANECİLİK HİZ
METLERİ 
FEN VE MÜHENDİSLİK Bİ
LİMLERİ 
SOSYAL BİLİMLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞ
KİN HİZMETLERİN YÜRÜ
TÜLMESİ 
DIŞ PROJE KREDİLERİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

97 552 055 400 

28 297 870 000 
\ 

11 114 365 000 

72 787 670 000 
11 861965 000 

107 280 000 
7 439 836 700 

229 161042 100 

Toplam 
harcama 

99 047 298 300 

28 828 840 300 

11 072 684 300 

70 682 992 600 
11 813 658 600 

107 280 000 
6 554 836 700 

228 107 590* 800 

iptal edilen 
ödenek 

- — 

^ 295- 204 

41 680 

2 104 677 
48 306 

— 
885 000 

3 374 868 



1991 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

B —CETVELİ 

S. o 
"İ* .i: 
g O 
V* 
Cf 

s 
8 

— 1/1 

NO 

w 
-o 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine öğrenci 
katkısı ' • 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Safî hâsılat ve işletme kârı (öğrenci, sosyal tesis ve faaliyetler
den elde edilen gelir) 
Muayene, tahlil, tecrübe 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 



B —' CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VB TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri , 
CEZALAR 
Para cezaları * 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
Yüksek öğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine devlet 
katkısı 



B — CETVELİ 

e 
PT 

1 i 

M 

•o •o 
es 

o 
vs 

G e l i r i n ç e ş i d i 

KURUM VE MÜESSESELERDEN TAHSİL EDİLENLER 
1 CM A L 

VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE Y\RDIMI 
KURUM VE MÜESSESELERDEN TAHSİL EDİLENLER 

GENEL TOPLAM 

B 



• 1991 YILI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

H 
es 

Prog. Açıklama 
Genel ödenek 

toplamı 
Toplam 
harcama 

Ertesi yıla dev-
rolunan ödenek 

îptal 
öde 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 

104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİ
TÜ, OKUL, BÖLÜM VE MER
KEZLER 

105 ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜ
TÜPHANECİLİK HİZMETLERİ 

111 FEN VE MÜHENDİSLİK Bİ
LİMLERİ 

112 SAĞLIK BİLİMLERİ 
113 SOSYAL BİLİMLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 

HİZMETLERİN YÜRÜ
TÜLMESİ • 

999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 

GENEL TOPLAM 

121 893 154 800 

97 456 365 000 

9 830 689 200 

41 598 986 100 
71 844 773 400 
47 140475 000 

155 169 900 
10 000000 000 

120 554 257 400 

98 531 627 100 

9 692 477 500 

43 540 699 300 
71 339 210 300 
49 260 192 800 

10 000 000 000 
155 169 900 

2 425 

138 

35 
505 

399 919 613 400 402 918 454 400 155 169 900 3 104 



1991 YILI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine öğrenci 
katkısı 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Safî hâsılat ve işletme kârı (Öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerin
den elde edilen gelir) 
Muayene tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 

t1* Satış gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
Kira gelirleri 

• 



B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 



B — CETVELÎ 

S G e l i r i n ç e ş i d i 

Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine devlet 
katkısı 

İCMAL 
VERGt GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1991 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Prog. 

101 

104 

105 

111 

112 
113 
990 

999 

Açıklama 

GENEL YÖNETİM VE.DES
TEK HİZMETLERİ 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENS
TİTÜ OKUL BÖLÜM VE 
MERKEZLER 
ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜ
TÜPHANECİLİK HİZ
METLERİ 
FEN VE MÜHENDİSLİK Bİ
LİMLERİ 
SAĞLIK BİLİMLERİ 
SOSYAL BİLİMLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞ
KİN HİZMETLERİN YÜRÜ
TÜLMESİ .,•' 
DIŞ PROJE KREDİLERİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

63 154 265 200 

47 276 340 000 

4 224 845 000 

25 724 245 000 
34 914 750 000 
91 165 497 000 

350 599 500 
19 463 631 900 

286 274 173 600 

Toplam 
harcama 

58 369 835 900 

46 807 326 800 

4 138 037 800 

25 356 020 200 
34 305 922 600 
89 814 977 500 

344 400 000 
19 388 593 000 

270 525 113 800 

Ertesi yıla d 
rolunan öde 

'',— 

— 
. — 

6 19 
• • — 

6 19 



1991 YILI GAZt ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
Yüksek Öğretim Kurumlarının cari hizmet maliyetlerine öğrenci 
katkısı 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Safî hâsılat ve işletme kârı (öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerin
den elde edilen gelir) 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRtMUVANIN GELlRLERÎ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
Kira gelirleri 
iştirak gelirleri 



B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

Döner sermaye gelirleri 
FAÎZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi » 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine öğrenci 
katkısı 



B — CETVELİ 

5* 

» is S 3 
s -a 

O s 
g 

1 
2 

~ 3 
* 8 
w 
e» 

I .1 
— en 

4> •o •o 
G e l i r i n ç e ş i d i 

KAMU KURUM VE MÜESSESELERDEN TAHSİL EDİLEN 
GELİRLER 

î C M A L 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE ÎJAZÎNE YARDIMI 
KAMU KURUM VE MÜESSESELERDEN TAHSİL EDİLEN 
GELİRLER 

GENEL TOPLAM 



1991 YILI İSTANBUL ÜNtVERStTESt 

A —CETVELİ 

Prog. Açıklama 

101 GENEL YÖNETİM VE DES
TEK HİZMETLERİ 

104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENS
TİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 
MERKEZLER 

105 ARAŞTIRMA, YAYIN VE 
KÜTÜPHANECİLİK HİZ
METLERİ 

111 FEN VE MÜHENDİSLİK Bİ
LİMLERİ 

112 SAĞLIK BİLİMLERİ 
113 SOSYAL BİLİMLERİ 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLtŞ-

KİN HİZMETLERİN YÜRÜ
TÜLMESİ' ,-•' 

GENEL TOPLAM 

- .' 

Genel ödenek 
toplamı 

Toplam 
harcama 

Ertesi yıla 
rolunan öd 

127 612 585 000 122 504 672 200 

186 599 140 000 184 292 038 200 

4 668 350 000 4 330 568 000 

37 298 360 000 36 912 651 500 
167.042 810 000 164 569 510 000 
55 346 890 000 54 907 478 200 

151231300 112 077 000 39 15 

57§ 719 366 300 567 628 995 100 39 15 



1991 YILI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine öğrenci 
katkısı 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
-KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Safî hâsılat ve işletme kârı (Öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerden 
elde edilen gelir) 
Muayene, tahlil, tecrübe 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 



B —CETVELİ. 

•o 
(S 

M G e l i r i n ç e ş i d i 

Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezalan 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine devlet 
katkısı 

Bü 

4 

4 

4 



B — CETVELİ 

- • B 

G e 1 i r i n ç e ş i d i 

ÖZEL GELÎR KURUM VE MÜESSESELERCE YATIRILAN 
PARALAR' 

İCMAL 

VERGÎ GELİRLERİ •" 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİR KURUM VE MÜESSESELERCE YATIRILAN 
PARALAR 

GENEL TOPLAM 



1991 YILI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Program 

ıoı 
104 

105 

111 
113 

Açıklama 

GENEL YÖNETtM VE DESTEK HİZMETLERİ 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖ
LÜM VE MERKEZLER 
ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 
HİZMETLERİ 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
SOSYAL BİLİMLER 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

78 941 432 100 

29 236 115 000 

14 526 380 000 
99 342 450 000 
4 895 665 000 

226 942 042 100 

Toplam 
harcam 

75 67942 

28 895 23 

13 533 66 
98 465 97 
4 852 78 

221 427 08 



1991 YILI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

B —CETVELİ 

W G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine öğrenci 
katkısı 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUM HÂSILAT VE HİZMET GELİRLERİ 
Safi hâsılat ve işletme kârı (Öğrenci, sosyal tesis ve faaliyetlerin
den elde edilen gelir) 
Muayene tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
Kira gelirleri 
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B — CETVELİ 

ô 
a • - • . - . • 

g G e l i r i n ç e ş i d i 

Yüksek öğretim kurumlanmn cari hizmet maliyetlerine devlet 
katkısı 

î C M A L 
VERGt GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1991 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Açıklama 
Genel ödenek 

toplamı 
Toplam 
harcama 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖ
LÜM VE MERKEZLER 
ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 
HİZMETLERİ. 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
SOSYAL BİLİMLER 

52 798 227 200 49 578 426 

17 301 945 000 16 393 699 

7 137 775 000 6 025 926 
15 688 475 000 15 064 023 
6 479 445 000 6 007 177 

GENEL TOPLAM 99 405 267 2Ö0 93 059 254 



1991 YILI BOĞAZtÇÎ ÜNÎVERSÎTESt 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGt GELİRLERİ -
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
Yükseköğretim kurumunun cari hizmet maliyetlerine öğrenci 
katkısı 
VERGİ DIŞI NORMAL GELÎRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Safî hâsılat ve işletme kârı (öğrenci, sosyal tesis ve faaliyetlerin
den elde edilen gelir) 
Muayene tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
Kira gelirleri 
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B — CETVELİ 

•o •a 
C3 G e l i r i n ç e ş i d i 

Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine devlet 
katkısı 

İCMAL 
VERGt GELtRLERt 
VERGt DIŞI NORMAL GELtRLER 
ÖZEL GELtRLER VE HAZÎNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 

" 
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İ991 YILI MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

B —CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGÎ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine öğrenci 
katkısı 
VERGÎ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Safî hâsılat ve işletme kârı (Öğrenci, sosyal tesis ve faaliyetlerin
den elde edilen gelir) 
Muayene tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
Kira gelirleri 



B.— CETVELİ 

G e l i r i . a ç e ş i d i 

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 "ÜARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit . . 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 



B — CETVELİ 

1 

S 
S 

O 

S 9 

2 

G e l i r i n ç e ş i d i 

Yükseköğretim kurumlarıma carî hizmet maliyetlerine devlet 
katkısı 
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CARÎ HZM. MAL. ÖĞR. 
KAT. P. FAZLASI 
KURUM VE MÜESSESELERCE YATIRILAN PARALAR 

t CM AL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM K. CARÎ HZM. MAL. ÖĞR. KAT. P. 
FAZLASI 
KURUM VE MÜESSESELERCE YATIRILAN PARALAR 

GENEL TOPLAM 



1991 YILI YILDIZ ÜNİVERSİTESİ 

A —CETVELİ 

Genel ödenek 
Açıklama toplamı 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 24 534 402 400 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL BÖLÜM VE 
MERKEZLER 495 600 000 
ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ
METLERİ 796 500 000 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 57 750 045 000 

GENEL TOPLAM 83 576 547 400 



1991 YILI YILDIZ ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e 1 i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
Yükseköğretim kurumunun carî hizmet maliyetlerine öğrenci 
katkısı 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Safî hâsılat ve işletme kârı (öğrenci, sosyal tesis ve faaliyetlerin
den elde edilen gelir) 
Muayene tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
Kira gelirleri r 

Tştirak gelirleri ~ ~ ~ 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 

B 



B — CETVELİ 

ad
dı

 

S G e l i r i n ç e ş i d i 

CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit • 
HAZİNE YARDIMI , 
Hazine yardımı 
Yükseköğretim kurumlarının carî hizmet maliyetlerine devlet. 
katkısı 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 

B 

Y 
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Program 

101 
104 

105 

111 
112 
990 

1991 YILI MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Açıklama 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖ
LÜM VE MERKEZLER 
ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 
HİZMETLERİ 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
SAĞLIK BİLİMLERİ 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 
YÜRÜTÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı , 

25 227 727 100 

16 507 285 000 

670 830 000 
11 998 760 000 
8 402 210 000 

56 385 000 

62 863 197 100 

Topla 
harcam 

20 394 7 

14 399 0 

332 5 
11 394 6 
8 106 8 

56 3 

54 634 2 



1991 YILI MtMAR StNAN ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
Yükseköğretim kurumunun carî hizmet maliyetlerine öğrenci 
katkısı 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Safî hâsılat ve işletme kârı (öğrenci, sosyal tesis ve faaliyetlerin
den elde edilen gelir) 
Muayene tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRÎMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
Kira gelirleri 

İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAÎZLER VE TAVtZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 



B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELÎRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZÎNE YARDIMI 
ÖZEL GELÎRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı , 
Yükseköğretim kurumlarının carî hizmet maliyetlerine devlet 
katkısı ' v 
KURUM VE MÜESSESELERCE TAHSİL EDİLEN 
PARALAR 

tCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞLNORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZÎNE YARDIMI 
KURUM VE MÜESSESELERCE TAHSÎL EDİLEN 
PARALAR 

GENEL TOPLAM 



1991 YILI EGE ÜNtVERStTESt 

A — CETVELİ 

Program Açıklama 

101 GENEL YÖNETtM VE DESTEK HİZMETLERİ 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖ

LÜM VE MERKEZLER 
105 ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 

HİZMETLERİ 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 
113 SOSYAL BİLİMLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 

YÜRÜTÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

. 89,385 549 700 

94 715 765 000 

3 817 000000 
62 462 025 000 
51 977 615 000 
10 207 895 000 

495 420 300 

Toplam 
harcama 

83 153 663 

87 517 665 

3 474 422 
59 029 680 
47 870 577 

9 279 865 

495 420 

313 061 270 000 290 821 294 
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1991 YILI EGE ÜNİVERSİTESİ 

B —CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
Yükseköğretim kurumunun carî hizmet maliyetlerine öğrenci 
katkısı 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Safî hâsılat ve işletme kârı (öğrenci, sosyal tesis ve faaliyetlerin
den elde edilen gelir) 
Muayene tahlil, tecrübe 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 TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 



B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı -
Yükseköğretim kurumlarının carî hizmet maliyetlerine devlet 
katkısı 
KURUMLARDAN TAHSİL EDİLECEK GELİRLER 

î C M A L 

VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
KURUMLARDAN TAHSİL EDİLECEK GELİRLER 

GENEL TOPLAM 



1991 YILI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Prog. ' Açıklama 

101 GENEL YÖNETİM VE DES-
TEK HİZMETLERİ 

104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENS
TİTÜ OKUL, BÖLÜM VE 
MERKEZLER 

105 ARAŞTIRMA, YAYIN VE 
KÜTÜPHANECİLİK HİZ
METLERİ 

111 FEN VE MÜHENDİSLİK Bİ
LİMLERİ 

112 SAĞLIK BİLİMLERİ 
113 SOSYAL BİLİMLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞ

KİN HİZMETLERİN YÜRÜ
TÜLMESİ 

999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

77 801 672 700 

47 333 340 000 

3 224.650 000 

••' 30 561 025 000 
16 990 590 000 
55 831 325 000 

126 217 800 
28 003 995 000 

259 872 815 500 

Toplam 
harcama 

71 625 696 800 

45 781 311 100 

2 678 902 900 

29 577 455 700 
16 930 935 400 
54 742 674 100 

91 846 000 
3 640 874 700 

225 069 696 700 

Ertesi yıla d 
rolunan öde 

34 37 

34 37 



1991 YILI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

_ G e I i r i n ç e ş i d i 

VERGÎ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESÎMLER( 

Harçlar 
Yükseköğretim kurumunun carî hizmet maliyetlerine öğrenci 
katkısı 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HÎZMET GELİRLERİ 
Safî hâsılat ve işletme kârı (öğrenci, sosyal tesis ve faaliyetlerin
den elde edilen gelir) . • • * 
Muayene tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
idare gelirleri (Kira dahil) . 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
Kira gelirleri 
iştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 

B 



B — CETVELİ 

w S- G e l i r i n ç e ş i d i 

CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
Yükseköğretim kurumlarının carî hizmet maliyetlerine devlet 
katkısı 
KURUM VE MÜESSESELERDEN TAHSİL EDİLENLER 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
KURUM VE MÜESSESELERDEN TAHSİL EDİLENLER 

GENEL TOPLAM 



1991 YILI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 

A —CETVELİ 

• " . - • " ' • 

Genel ödenek Toplam 
Açıklama toplamı harcam 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 44 514 100 200 35 183 02 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖ
LÜM VE MERKEZLER 24 837 795 000 18 225 0 
ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 
HİZMETLERİ 265 500 000 94 45 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 13 939 890 000 13 650 65 
SOSYAL BİLİMLER 11693 845 000 11042 1 

GENEL TOPLAM 95 251130 200 78 195 40 
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1991 YILI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
Yükseköğretim kurumlarının carî hizmet maliyetlerine öğrenci 
katkısı 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Safî hâsılat ve işletme karşı, (öğrenci, sosyal tesis ve faaliyetle
rinden elde edilen gelir) 
Muayene tahlil, tecrübe 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 TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 



B —CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI ' 
Hazine yardımı 
Yükseköğretim kurumlarının carî hizmet maliyetlerine devlet 
katkısı 

, İCMAL: 

VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1991 YILI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Prog. 

101 

104 

105 

m . 

112 
113 
990 

999 

Açıklama ' 

GENEL YÖNETİM VE DES
TEK HİZMETLERİ 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENS
TİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 
MERKEZLER 
ARAŞTIRMA, YAYIN VE 
KÜTÜPHANECİLİK HİZ
METLERİ 
FEN VE MÜHENDİSLİK Bİ
LİMLERİ 
SAĞLIK BİLİMLERİ 
SOSYAL BİLİMLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞ
KİN HİZMETLERİN YÜRÜ
TÜLMESİ 
DIŞ PROJE KREDİLERİ 

Genel ödenek 
toplamı 

64 724 550 500 

41 757 175 000 

1 692 650 000 

21 094 720 000 
21 534710 000 
21 084 920 000 

104 239 800 
25 032 836 100 

Toplam 
harcama 

60 920 513 700 

40 036 300 200 

1 155 678 800 

20 480 359 200 
20 872 918 500 
20 577 153 100 

104 238 800 
13 612 910 400 

Ertesi yıla d 
rolunan öde 

— 

GENEL TOPLAM 197 025 801 400 177 760 072 700 
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1991 YILI ULUDAĞ ÜNtVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e 1 i r i n ç e ş i d i 

VERGt GELtRLERt 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
Yükseköğretim- kurumunun carî hizmet maliyetlerine öğrenci 
katkısı 
VERGt DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HtZMET GELtRLERt 
Safî hâsılat ve işletme kârı (öğrenci, sosyal tesis ve faaliyetlerin
den elde edilen gelir) 
Muayene tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELtRLERt 
Taşınmaz mallar gelirleri 

© • 

SP lyıs 

.. 

<s 

2 

3 

3 
1 
3 

1 
2 

1 
2 

3 

Satış gelirleri 
tdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
Kira gelirleri 
tştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 

'" Faizler 
Teminat akçeleri 



B — CETVELİ 
4> 

G e l i r i n ç e ş i d i 

CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞtTLt GELtRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELtRLER VE HAZÎNE YARDIMI-
ÖZEL GELtRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
Yükseköğretim kurumlarının carî hizmet maliyetlerine devlet 
katkısı 
KURUM VE MÜESS. YAT. PARL. 

1 C M A L 
VERGt GELtRLERÎ 
VERGÎ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELtRLER VE HAZİNE YARDIMI 
KURUM VE MÜESS. YAT. PARL. 

B 

GENEL TOPLAM 



1991 YILI ANADOLU ÜNIVERSITESt 

A — CETVELİ 

Prog. 

101 

104 

105 

111 

112 
113 
114 
990 

999 

Açıklama 

GENEL YÖNETİM VE DES
TEK HİZMETLERİ 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI, ENS
TİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 
MERKEZLER 
ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜ
TÜPHANECİLİK HİZ
METLERİ 
FEN VE MÜHENDİSLİK Bİ
LİMLERİ 
SAĞLIK BİLİMLERİ 
SOSYAL BİLİMLER 
AÇIK ÖĞRETIM FAKÜLTESI 
ÖZEL HIZMETLERE ILIŞ
KIN HIZMETLERIN YÜRÜ
TÜLMESİ 
DIŞ PROJE KREDİLERİ 

Genel ödenek 
toplamı 

111 643 761 800 

48 141 839 900 

5 246 825 000 

19 368 830 000 
18 263 335 000 
16 421660 000 
33 026 155 000 

89 397 100 
31679 284 900 

Toplam 
harcama 

106 149 317 400 

45 600 808 900 

5 146 819 800 

18 470 480 000 
17 591 865 300 
15 202 943 900 
29 296 530 500 

83 377 100 
2 251 226 200 

Ertesi yıla de 
rolunan öden 

,;— 

- — 
—̂  

6 020 

GENEL TOPLAM 283 8S1 088 700 239 793 369 100 6 020 



1991 m i ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

. ' •' B-— CETVELİ. 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
Yükseköğretim kurumunun carî hizmet maliyetlerine öğrenci 
katkısı 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HlZMET GELİRLERİ 
Safî hâsılat ve işletme kârı (öğrenci, sosyal tesis ve faaliyetlerin
den elde edilen gelir) -
Muayene tahlil, tecrübe 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 TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 



B — CETVELİ 
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S G e l i r i n ç e ş i d i 

CEZALAR 
Para cezalan 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 
ÇEŞİTLÎ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi < 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
Yükseköğretim kurumlarının carî hizmet maliyetlerine devlet 
katkısı 
KURUM VE MÜESSESELERDEN TAHSİL EDİLEN 
PARALAR 

İCMAL 

VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER *• ' 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
KURUM VE MÜESSESELERDEN TAHSİL EDİLEN 
PARALAR 

GENEL TOPLAM 
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1991 YILI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Açıklama 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ
METLERİ 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, 
BÖLÜM VE MERKEZLER 
ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANE
CİLİK HİZMETLERİ 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
SAĞLIK BİLİMLERİ 
SOSYAL BİLİMLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMET
LERİN YÜRÜTÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

53 967 152 200 

23 558 370 000 

858 459 800 
24 561 390 000 
20 360 520 000 
25 030 860 000 

131 716 800 

Toplam 
harcama 

43 851798 100 

22 991429 800 

618 006 200 
24 869 791 200 
21 173 754 400 
25 770 937 900 

105 720 000 

Ertesi yı 
rolunan 

' 

25 

148 468 468 800 139 381 437 600 



1991 YILI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VER GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine öğrenci 
katkısı 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HASILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Safi hasılat ve işletme kârı (öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerin
den elde edilen gelirler) 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRlMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İdare gelirleri (kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (kitap dahil) 
Kira gelirleri 
iştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZ VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 



B — CETVELİ 
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S G e l i r i n . ç e ş i d i ' 

CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞtTLt GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet faaliyetlerine devlet 
katkısı 
KURUM VE MÜESSESELERCE YATIRILAN PARALAR 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
KURUM VE MÜESSESELERCE YATIRILAN PARALAR 

GENEL TOPLAM 



1991 YILI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELÎ 

Program Açıklama 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ OKUL-BÖLÜM 

VE MERKEZLER 
105 ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 

HİZMETLERİ 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 

YÜRÜTÜLMESİ 

Genel ödenek 
toplamı 

47 473 799 900 

25 688 280 000 

796 500 000 
18 806 260 000 
13 848 720 000 

506 930 600 

Toplam 
harcam 

45 698 49 

25 179 63 

433 422 
18 534 852 
13 528 544 

506 930 

GENEL TOPLAM 107 120 490 500 103 881 88 



1991 YILI AKDENtZ ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ , " 
HARÇLER VE RESİMLER 
Harçlar 
Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine öğrenci 
katkısı . . 
VERGt DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HASILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Safî hasılat ve işletme kârı (öğrenci, sosyal tesis ve faaliyetlerin
den elde edilen gelir) 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz Ücretleri 
PATRIMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri ' 
Satış gelirleri 
idare gelirlin (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
Kira gelirleri 
İştirak gelirleri -



B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme, cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirleri '. 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI ' • . ' ' -
Hazine yardımı 
Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine öğrenci 
katkısı 



B — CETVELİ 

G e I i r i n ç e ş i d i 

YÜK.ÖĞ.KUR.CA.HtZ.MA.ÖĞR.KAT.FAZ.tLEÖĞR.SOS.XE-
SİS VE FAAL. ELDE EDİLEN GELİR FAZLALARI 
ÖZEL GELİR (ŞARTLI BAĞIŞ) 

ÎCMAL 

VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜK.ÖĞ.KUR.CA.HIZ.MA.ÖĞR.KATKI.FAZ.İLE 
ÖĞR.SOS.TES. VE FAAL. ELDE EDİLEN GELİR FAZ
LALARI ., ' 
ÖZEL GELİR (ŞARTLI BAĞIŞ) 

GENEL TOPLAM 



1991 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Prog. Açıklama 
101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ-

METLERİ 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, 

BÖLÜM VE MERKEZLER 
105 ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANE

CİLİK HİZMETLERİ 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 
113 SOSYAL BİLİMLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMET

LERİN YÜRÜTÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

53 201 558 900 

29 672 652 800 

2 210 375 000 
11 859 713 100 
15 512 941 000 
7 284 118 000 

20 194 200 

Toplam 
harcama 

48 353 507 400 

25 865 824 900 

2 103 770 600 
11 067 871 800 
14 957 178 300 
6 913 463 900 

—' 

Ertesi yı 
rolunan 

20 

119 761 553 000 109 261 616 900 



1991 YILI ERCÎYES ÜNİVERSİTESİ 

B—CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine öğrenci 
katkısı 
VERGİ DIŞI NORMAL GELtRLER 
KURUMLAR HASILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Safî hasılat ve işletme kan (öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerin
den elde edilen gelirleri) _ • 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PUTRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) • 
Taşınır mallar gelini 
Satış gelirleri (Kitap dahil) . 
Kira gelirleri 
İştirak gelirleri 

B 



B — CETVELİ 
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S 3 
M G e l i r i n ç e ş i d i 

Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞÎTLÎ GELİRLER 
Çeşitli gelirleri 
Bağışlar •' 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine öğrenci 
katkısı 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER -
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 

B 



1991 YILI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Prog. 

101 

Açıklama 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ
METLERİ 

104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, 
BÖLÜM VE MERKEZLER 

105 ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANE
CİLİK HİZMETLERİ 

111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMET

LERİN YÜRÜTÜLMESİ 
999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 

Genel ödenek 
toplamı 

38 759 757 700 

31 766 640 000 

1 075 275 000 
20 050 870 000 
14 397 975 000 

48 600 000 
13 056 840 000 

Toplam 
harcama 

34 756 182 900 

30548 117 300 

873 447 100. 
19 401 499 500 
14 195 343 800 

13 056 840 000 

Ertesi yıla 
rolunan öd 

— 

— 

— 
— 

48 60 
. — 

GENEL TOPLAM 119 155 957 700 112 831 430 600 48 60 



1991 YILI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 

B —CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine öğrenci 
katkısı 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HASILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Safî hasılat ve işletme kârı (Öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerin
de elde edilen gelir) 
Muayene, tahlil tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz malllar gelirleri 
Satış gelirleri 
idari gelirler (kitap dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (kitap dahil) 
Kira gelirleri 
İştirak gelirleri • 

B 



B — CETVELİ 
T3 
T3 

w 
G e l i r i n ç e ş i d i 

Döner sermaye gelirleri 
FAÎZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar • 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine öğrenci 
katkısı 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1991 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ. 

A — CETVELİ 

Program 

ıoı 
104 

105 

111 
112 
H.3 
990 

-

Açıklama 

GENEL YÖNETÎM VE DESTEK HİZMETLERİ 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖ
LÜM VE MERKEZLER 
ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 
HİZMETLERİ 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
SAĞLIK BİLİMLERİ 
SOSYAL BİLİMLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 
YÜRÜTÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

71 953 821 600 

51 369 297 200 

4 235 610 000 
43 535 985 000 
22 610 130 000 
15 353 125 000 

• * 

30 780 000 

209 C38 743 SOO 

Toplam 
harcama 

68 904 776 

47 893 832 

4 234 909 
42 617 613 
22 520 064 
14 323 846 

20 661 

200 515 703 



1991 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ • 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine öğrenci 
katkısı 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HASILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Safi hasılat ve işletme kârı (öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerin
den elde edilen gelir) 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRIMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
Kira gelirleri • . . ~~ ~ ' 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 



B —-CETVELİ 
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S- G e l i r i n ç e ş i d i 

FAÎZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 

' CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine öğrenci 
katkısı 
KURUM VE KUR. ELDE ED. GEL. 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
KURUM VE KUR. ELDE EDİLEN GELİRLER 

B 

GENEL TOPLAM 



1991 YILI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

H 

W 

7? 

A — CETVELt 

§ Prog. 
* 101 
2 
8 

83 

S) 

104 

105 

111 
112 
113 
990 

Açıklama 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ
METLERİ 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, 
BÖLÜM VE MERKEZLER 
ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANE
CİLİK HİZMETLERİ 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
SAĞLIK BİLİMLERİ 
SOSYAL BİLİMLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMET
LERİN YÜRÜTÜLMESİ 

Genel ödenek 
toplamı . 

Toplam 
harcama 

Ertesi yı 
rolunan 

50 353 824 500 44 505 474 100 

24 309 040 000 23 199 261 300 

1694 775 000 1656 710 500 
12 361535 000 12 220 147 800 
10 612 660 000 10 588 902 700 
13 093 865 000 12 501 654 000 

55 365 300 — 55 
GENEL TOPLAM 112 481 064 800 104 672 150 400 



1991 YILI ONDOKUZ MAYIS ÜNtVERSİTESt 

••- 3 — CETVELİ 

es «3 
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I » * 
VO 
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O •a •o 
et G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER • 
Harçlar 
Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine öğrenci 
katkısı 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HASILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Safi hasılat ve işletme kârı (öğrenci, sosyal tesis ve faaliyetlerin
den elde edilen gelir) 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRlMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
Kira gelirleri 
İştirak gelirleri 



B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

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 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit , 
HAZİNE ARDIMI 
Hazine yardımı 
Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine devlet 
katkısı 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOLAM 



1991 YILI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

. ' ' • ; , Â — CETVELİ 

Genel ödenek 
Program Açıklama toplamı 

' 1- . 1 : 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 81 035 003 000 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

MERKEZLER' 29 206490 000 
105 ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ

METLERİ 3 226 710 000 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 28 042 705 000 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 10 656 615000 
113 SOSYAL BİLİMLER 12 701265 000 

GENEL TOPLAM 164 868 783 000 



1991 YILI KARADENİZ TEKNÎK ÜNlVERStTESt 

B —CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine öğrenci 
katkısı 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HASILATI VE HtZMET GELÎRLERt 
Safi hasılat ve işletme kârı (öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerin
den elde edilen gelir) 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRtMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
tdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Sattş gelirleri (Kitap dahil) 
Kira gelirleri 
iştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 

B 



B — CETVELİ 

tf 

~G e l i r i n ' ç e ş i d i 

FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezalan 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI. 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine devlet 
katkısı 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

B 

GENEL TOPLAM 



1991 YILI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

A —CETVELİ 

Genel ödenek 
. Açıklama toplamı 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 102 504 666 600 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 
MERKEZLER, 45 023 152 500 
ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ
METLERİ 3 126 705 000 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 34 111675 000 
SAĞLIK BİLİMLERİ 28 448 975 000 
SOSYAL BİLİMLER - 33 601070 000 

Î • . • ' ' 

GENEL TOPLAM 246 816 244 100 



1991 YILI ATATÜRK ÜNÎVERSÎTESİ 

B —CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGf GELÎRLERt • 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar , 
Yükseköğretim kurumlanmn cari hizmet maliyetlerine öğrenci 
katkısı 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HASILATI VE HtZMET GELÎRLERt 
Safî hasılat ve işletme kân (öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerin
den elde edilen gelir) 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRtMUVANIN GELÎRLERt .'"-
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
îdare gelirleri (Kira dahil) J 

Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
Kira gelirleri 
îştirak gelirleri 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 219) 



1991 YILI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

CETVELİ 

Program Açıklama 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖ

LÜM VE MERKEZLER 
105 ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 

HİZMETLERİ 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 
113 SOSYAL BİLİMLER 

Genel ödenek 
toplamı 

37 925 560 500 

142 892 235 000 

1 800 975 000 
7 049 375 000 
4 345 785 000 
5 784 090 000 

Toplam 
harcama 

35 827 196 

129 780 103 

1 681 672 
.7 558 079 
4 339 940 
8 154 176 

GENEL TOPLAM 199 798 020 SOO 187 341 167 



1991 YILI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

H 
es 
5! O 

v: 

9T 

2 

2 • -
T3 
-O 
C3 

s- G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine öğrenci 
katkısı 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR.HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Safî hâsılat ve işletme kârı (öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerin
den elde edilen gelir) 
Muayene, tahsil, tecrübe "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 

B 



B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezalan 
Müteahhitlerden.alınacak gecikme cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine öğrenci 
katkısı •, . 

VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

İCMAL 

B 

GENEL TOPLARI 



1991 YILI FIRAT ÜNÎVERStTESÎ 

A — CETVELİ 

Prog. 
101 

104 

105 

111 

112 
113 

Açıklama 
GENEL YÖNETİM VE DES
TEK HİZMETLERİ 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENS
TİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 
MERKEZLER 
ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜ
TÜPHANECİLİK HİZ
METLERİ 
FEN VE MÜHENDİSLİK Bİ
LİMLERİ 
SAĞLIK BİLİMLERİ 
SOSYAL BİLİMLER 

Genel ödenek 
toplamı 

53 955 421 200 

21 776 670 000 

1 902 750 000 

16 228 650 000 
13 234 800 000 
3 691 065 000 

Toplam 
harcama 

48 470 508 900 

19 746 262 700 

1 902 748 800 

17 530 327 400 
13 879 908 400 
3 877 369 500 

İptal edilen 
ödenek 

5 484 912 3 

2 420 270 6 

1 2 

__ 
—. 
— 

GENEL TOPLAM 110 789 356 200 105 407 125 700 7 895 184 1 
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1991 YILI FIRAT ÜNİVERSİTESİ 

• B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGt GELÎRLERt 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine öğrenci 
katkısı 
VERGt DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Safî hâsılat ve işletme kârı (öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerin
den elde edilen gelirler) : 
Muayene, tahsil, tecrübe've ekspertiz ücretleri 
PATRtMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
Kira gelirleri 
İştirak gelirleri 



; , E —CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları v 

Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER -
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZÎNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine öğrenci 
katkısı 
"" ' . İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 
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Program 

101 
104 

105 

111 
112 
113 

1991 YILI DtCLE ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELt 

Açıklama 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERÎ 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖ
LÜM VE MERKEZLER 
ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 
HİZMETLERİ 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
SAĞLIK BİLİMLERİ 
SOSYAL BİLİMLER 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

54 159 455 000 

31 294 980 000 

1310 685 000 
17 577 700 000 
28 099 780 000 
15 447 725 000 

Î47 890 325 000 

Toplam 
harcam 

54 317 132 

30 934 587 

1 288 315 
17 505 294 
30 111 886 
15 373 748 

149 530 964 



1991 YILI DİCLE ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e 1 i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine öğrenci 
katkısı 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Safi hâsılat ve işletme kârı (öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerin
den elde edilen gelirler) -
Muayene, tahsil, tecrübe 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 

B 
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B — CETVELİ 
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G e I i r i n ç e ş i d i 

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 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine öğrenci 
katkısı 

ÎCMAL 
VERGİ GELİRLERİ -
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

B 

GENEL TOPLAM 



1991 YILI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Program Açıklama toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 36 394 159 300 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ OKUL BÖLÜM VE 

MERKEZLER 13 112 465 000 
105 ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZ

METLERİ 2 126 570 000 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ • 16 269 080.000 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 5 428 085 000 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜ

TÜLMESİ 466 899 500 

GENEL TOPLAM 73 797 258 800 



1991 YILI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 

B —CETVELİ 
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G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar * 
Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine öğrenci 
katkısı 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HASILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Safî hasılat ve işletme kârı (öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerin
den elde edilen gelirler) 
Muayene, tahlil, tecrübe 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 



B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVÎZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar „ 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER ' 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit. 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine devlet 
katkısı 
ŞARTLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR 



B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

KURUM VE MÜESSESELERCE YATIRILAN PARALAR 
Tkbancı menşeli araçlann satış gelirleri 

ÎCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ŞARTLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR 
KURUM VE MÜESSESELERCE YATIRILAN PARALAR 

GENEL TOPLAM 
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Prog. 

s 101 

104 

105 

111 
112 
113 
990 

Î991 YILI GAZİANTEP ÜNÎVERSÎTESÎ 

A — CETVELİ 

Açıklama 

GENEL YÖNETÎM VE DESTEK HÎZ-
METLERÎ 
ENSTİTÜLER, OKULLAR VE MER
KEZLER 
ARAŞTIRMA, YAYIN VE KÜTÜPHANE
CİLİK HİZMETLERÎ 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
SAĞLIK BİLİMLERİ 
SOSYAL BİLİMLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMET
LERİN YÜRÜTÜLMESİ 

Genel ödenek 
toplamı 

29 188 612 800 

24 945 470 000 

1 500 075 000 
11 594 495 000 
5 946 790 000 
1 549 555 0,00 

19 800 000 

Toplam 
harcama 

27 012 516 700 

16 644 920 900 

1 340 360 500 
11 436 873 700 
5 628 585 200 
1 398 929 900 

• — 

Ertesi yıla d 
rolunan öde 

19 800 

GENEL TOPLAM 74 744 797 800 63 462 186 900 19 §00 



1991 YILI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine öğrenci 
katkısı . ı 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HASILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Safî hasılat ve işletme kârı (öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerin
den elde edilen gelirler) f 
Muayene, tahlil, tecrübe 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 

Bü 



B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 

Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezalan 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI -
Hazine yardımı 
Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine öğrenci 
katkısı 

B 
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