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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
Fas'a gidecek plan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, dönüşüne kadar, TBMM Başkam 

Hüsamettin Cindoruk'un vekillik edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Gündemin "Kanun, Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
33 üncü sırasında yer alan 17 Sayılı Kanun Tasansımn 32 nci sırasına alınmasına ve; 
9.12.1994 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastınlıp dağıtılan 751 S. Sayılı Hazine 

Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasansımn da 48 
saat geçmeden, gündeme alınmasına ve gündemin 33 üncü sırasına geçirilmesine, 

İlişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 
Gündemin "Kanun, Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
1 inci sırasında bulunan 59 ve 59'a 1 inci ek, 
21 inci sırasında bulunan 71, 
22 nci sırasında bulunan, 82, 
23 üncü sırasında bulunan 139, 
24 üncü sırasında bulunan 134, 
25 inci sırasında bulunan 283, 
26 nci sırasında bulunan 391, 
27 nci sırasında bulunan 66, 
28 inci sırasında bulunan 201, 
19 uncu sırasında bulunan 691, 
29 uncu sırasında bulunan 699, 
30 uncu sırasında bulunan 639, 
2 nci sırasında bulunan 58 ve 58'e 1 inci ek, 
3 üncü sırasında bulunan 111, 
4 üncü sırasında bulunan 112, 
5 inci sırasında bulunan 116, 
7 nci sırasında bulunan 193, 
8 inci sırasında bulunan 322, 
10 uncu sırasında bulunan 375, 
11 inci sırasında bulunan 394, 
12 nci sırasında bulunan 395, 
13 üncü sırasında bulunan 404, 
15 inci sırasında bulunan 554, 
16 nci sırasında bulunan 606, 
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17 nci sırasında bulunan 609, 

18 inci sırasında bulunan 624, 

20 nci sırasında bulunan 690, 
S. Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelere ilişkin tasarıların, Yetki Kanunu Tasarısının, ka

nun, tasan ve tekliflerinin; 

9 uncu sırasında bulunan 337, 

14 üncü sırasında bulunan 373, 

S. Sayılı soruşturma komisyonları raporlarının, 

Görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
6 nci sırasında bulunan 180 S. Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin tasarısının görüş

meleri ise, maddeleri daha önce Komisyonca geri alındığından, 
Ertelendi. 

İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/530) (S. 
Sayısı •:• 347), kabul edilip kanunlaştığı bildirildi. 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
sarısının (1/264) (S. Sayısı: 17) ve; 

Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müseteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısının (1/785) (S^ Sayısı : 751), 

Görüşmelerden sonra yapılan açık oylamalar sonucunda kabul edilip kanunlaştıkları açıklan
dı. 

751 S. Sayılı Tasannm görüşmeleri sırasında, bu tasannın görüşmelerinin tamamlanmasına 
kadar çalışma süresinin uzatılmasına ve görüşmelerinin bitirilmesi halinde, Genel Kurulun 
10.12.1994 Cumartesi günkü toplantısının yapılmamasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul 
edildi. 

Alınan karar gereğince, 12 Aralık 1994 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanmak üzere 
20.47'de birleşime son verildi. 

Vefa Tanır 
Başkanvekili 

Abbas Inceayan Ali Günaydın 
Bolu Konya 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

Işılay Saygın 
İzmir 

Kâtip Üye 
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II. -GELENKÂĞITLAR 
12.12.1994 PAZARTESİ 

Teklifler 
1, — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun; Sakarya İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurul

ması Hakkında Kanun Teklifi (2/1274) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.1994) 
2. —• Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 14 Arkadaşının; 22 Haziran 1978 Tarihli ve 2155 

Sayılı Bazı Kamu Personeline Tayin Bedeli Verilmesine Dair Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1275) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 2.12.1994) 

3. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun; Akhisar Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi (2/1276) (içişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.12.1994) 

4, — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; 5.1.1961 Tarih ve 237 Numaralı Taşıt Kanunu
na Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1277) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi: 6.12.1994) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefa TANIR 
KÂTİP ÜYELER : Abbas İNCEAYAN (Bolu), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

——: @. 

BAŞKAN —Türkiye Büyük Millet Meclisinin 50 nci Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır; gündeme geçiyoruz. 
Sayın milletvekilleri... 

MEHMET ÇEVÎK (Ankara) —Sayın Başkan, bugün bütçe görüşmeleri dolayısıyla gündem 
dışı konuşma olmadığını biliyorum; ancak, Rus tankları Çeçenistan'a girmiştir. Sizin demokrat dav
ranışınıza ve hoşgörünüze sığınarak bu konuda söz almak istiyorum. 

BAŞKAN —Sayın milletvekilleri, bugüne kadarki tatbikatlarımızda bu yoktur; fakat, şu ko
nuşmanız zabıtlara geçmiştir; konu, aynı zamanda, şu saatten sonra söz vereceğim liderlere bir ön
söz olarak takdim edilmiştir. 

Teşekkür ederim. Grubunuz, sırası geldiğinde o konuyu işler. (Alkışlar) 
III. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/771) (S. 

Sayısı: 747) 
2. — 1993 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 

Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/754, 3/1580) (S. Sayısı: 750) 

3. — Katma Bütçeli İdareler 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/772) (S. Sayısı: 748) 

4. — 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/755,3/1581) (S. Sayısı: 749) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemimize göre, 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çeli idareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Taşanlarını görüşme
ye başlıyoruz. . 

Tasarılar bastırılıp, sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Şimdi, komisyon raporlarının okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporla

rın okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Raporların okunması kabul edilmemiştir. 

Hükümet adına, bütçeyi Genel Kurula sunmak üzere, Maliye Bakanı Sayın İsmet Attila; bu
yurun. (DYP sıralarından alkışlar) 

/. 747, 750, 748 ve 749 S. Sayılı Basmayazılar tutanağa eklidir. 
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MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) -Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1995 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1993 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıları, Anayasada öngörülen 
süre içerisinde hazırlanarak, Yüce Meclise sunulmuş bulunmaktadır. Sözlerime başlarken, Yüce 
Meclisimizin Değerli Başkanını ve değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Bütçe ve Kesinhesap Kanunu Tasarıları, Yüce Meclisimizin Plan ve Bütçe Komisyonu tara
fından büyük bir dikkat ve titizlikle incelenmiştir. Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyelerine, 
yoğun ve yorucu çalışmaları ve yapıcı katkıları için teşekkürlerimi bir defa daha sunuyorum. 

Bütçe görüşmeleri, ülkenin siyasî ve ekonomik politikalarının tartışılarak, en doğru politikala
rın tespitine imkân sağlar. Bilindiği gibi, devlet bütçeleri, ülkenin sınırlı imkânları karşısında gide
rek artan ihtiyaçların baskısı altındadır. Elbette ihtiyaçların tümüyle karşılanması mümkün değil
dir. Bütçeler hazırlanırken, önemine göre, önceliklerin titizlikle tespiti gerekir; ancak bu şekilde 
gerçekçi ve samimî bir bütçe hazırlanabilir. 

Yine bilinmelidir ki, bütçeler, hükümetlerin icraat programıdır, kesinhesaplar da, icra olunan 
bütçe sonuçlarının ortaya konulmasıdır. Bu tasanlar bugünden itibaren Yüce Mecliste görüşülme
ye başlanacak, yapılacak tartışmalar ve değerlendirmeler sonunda nihaî şeklini alacaktır. 1994 yi-: 
lında alman istikrar önlemleriyle, ekonomik dengelerin sağlıklı bir yapıya kavuşması amaçlanmış
tır. Huzurunuza getirdiğimiz 1995 yılı bütçesinin, bu istikrarın devamını sağlayacak bir bütçe oldu
ğu unutulmamalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dünyamız, her geçen gün yeni siyasî ve ekonomik denge
lerin oluştuğu bir süreç yaşamaktadır. Bu değişimin doğru değerlendirilmesi ve ülke çıkarlannın en 
iyi şekilde korunması için yeni politikaların oluşturulması gerekir. Bu politikalar üretilirken, eko
nomik bütünleşmenin dışında kalmamaya dikkat edilmelidir. Ticaret ve ekonomi, artık dış politi-, 
kanın odağı haline gelmiştir. • 

Günümüzde insanların hâlâ haksız ve acımasız saldırılara uğradıkları, güçlükler içinde bulun
dukları bir gerçektir. Evrensel barış, ancak, demokratik, özgür, sosyoekonomik sorunlarını çözebil
miş, gelişmiş, hoşgörülü, dayanışma ruhuna sahip ülkelerin dünyada etkin olmasıyla sağlanabilir. 

Türkiye, dünyada barışın egemen olması için gereken gayreti sürdürmektedir. Bu amaçla, So
mali ve Bosna-Hersek'te barışı koruma faaliyetlerine fiilen katılınmıştır. Tüm dünya, Bosna-Her-
sek'te, yaşananlardan sorumluluk duymalıdır. Bosna halkını yok olmaktan kurtarmak için acil ön
lemler alınmalıdır. Kan dökülmesi önlenmediğiItakdirde, savaşın tırmanması ve kontrolden çıkma
sı tehlikesi baş gösterecektir. NATO, Birleşmiş Milletler ve AGİT, bu bölgedeki katliama seyirci 
kalmamalıdır, müdahale etmelidir; yoksa, güvenirliliğini yitirir, saldırganı destekler duruma düşer. 

Türkiye, Yunanistan ile barış ve dostluğa her zaman açıktır; aramızdaki bütün sorunları iyi ni
yetle çözmeye hazırdır. Kıbrıs'ta, kalıcı çözüme iki tarafın iradesi ve mutabakatıyla ulaşılacaktır. 
Türkiye, Kıbrıs'ta bu amaca yönelik gayretleri her zaman desteklemiştir, bundan sonra da destek
leyecektir. 

Azerbaycan'a yönelik saldırıların son bulması ve iç istikrarın sağlanması, en büyük dileğimiz
dir. Ermeniler, Azerbaycan'da işgal ettikleri topraklardan kayıtsız şartsız geri çekilmelidir. Azeri-
Ermeni uyuşmazlığının çözülmesi için, AGİT çerçevesinde yürütülen barış süreci desteklenmeli
dir. Türkiye, Azerbaycan'ın her zaman yanındadır. 

Türkî cumhuriyetler Türkiye için önemli bir ekonomik alan olarak ortaya çıkmıştır. Bu ülke
lerle olan siyasî ve kültürel bağımız, yakın gelecekte ekonomik ilişkilere daha fazla yansıyacaktır. 
Bu işbirliği, gelecek için umut vermektedir. Bu, aynı zamanda dünya barışına da hizmet edecek
tir. 

- 7 -
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Türkiye, Avrasya bölgesinde çok yönlü ekonomik ve diplomotik girişimleri sürdürürken, nü
fuz tesis etmek niyetinde olmamıştır; ancak, Kafkaslardaki yayılmacı politikaları da yakından izle
mektedir. Türkiye için Kafkasya, Ortadoğu kadar önemlidir. 

Türkiye, dünyada, bölgesinde ve Ortadoğu'da kilit ülkelerden biridir; sözü dinlenen, kendisi
ne danışılan bir ülkedir. 

Arap-îsrail ilişkilerinde yeni bir dönem başlamıştır. 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da ise, bölgesel ekonomik ilişkiler gelişirken, dünya ticaretine de 
tüm kapıların açıldığı gözlenmektedir. 

Kısaca, Türkiye, tüm komşularıyla var olan siyasî ve ekonomik ilişkilerini daha da geliştirmek 
istemektedir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği ve Ekonomik işbirliği Örgütü süreciyle, bu politikası
nı somutlaştırmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son yıllarda, bazı sanayileşmiş ülkelerin dahi, içinde bu
lundukları ekonomik durgunluğu, istikrar tedbirleriyle aşmaya çalıştıkları görülmektedir. Dünya 
ekonomisinde ortalama büyüme, 1993 yılında, yüzde 2,3 olmuştur. Bu yıl, yüzde 3,1 dolaylarında 
bir büyüme beklenmektedir. Dünya ekonomisinin, 1995 yılında ise, yüzde 3,6 oranında büyüyece
ği tahmin edilmektedir. 

Sanayileşmiş ülkelerin 1992 yılında yüzde 1,5 olan ortalama büyüme hızı, 1993 yılında yüz
de 1,3 olmuştur. Yapılan tahminler, 1994 yılında büyüme hızının yüzde 2,7'ye yükseleceği yönün
dedir. Gelişmekte olan ülkeler ise, 1992 yılında gösterdikleri başarıyı, 1993 yılında da sürdürmüş
lerdir. 

Ülkeden ülkeye önemli farklılıklar olmakla birlikte, bu ülkelerin ortalama büyüme hızı 
1993'te yüzde 6,1 olmuştur. Bu ülkelerin, 1994 yılında da ortalama yüzde 5,5 oranında büyüme hı
zı gösterecekleri tahmin edilmektedir; 

Dünya ticaret hacmi ise, 1992 yılında yüzde 4,5, 1993 yılında da yüzde 4 oranında büyümüş
tür. Bu yıl için yüzde 7 civarında bir artış beklenmektedir. Tahminler, 1995 yılında da yüzde 6 ora
nında büyüme olacağı yönündedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; işsizlik, bugün de, tüm dünya ülkelerinin en önemli sorun
larından biridir. Örneğin, ABD'de işsizlik oranı yüzde 6,9, Almanya'da yüzde 8,9, OECD ülkele
rinde ise yüzde 8,2'dir. Bu sorun, ancak, daha verimli ve daha çok istihdam sağlayan projelerin 
gündeme getirilmesiyle aşılabilecektir. . 

Bütçe açıkları ise, sadece gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı bir sorun değildir. Son yıllar
da, sanayileşmiş ülkelerin hemen hemen hepsinde de, bütçe açıklarının millî gelire oranı artış gös
termiştir. Bu ülkelerde, kamu borçlarının millî gelire oranı da rekor seviyelere ulaşmıştır. Bu se
beple, daraltıcı maliye politikalarını içeren ekonomik tedbirlerin uygulanması, sanayileşmiş ülke
lerin de gündeminde önemli bir yer işgal etmektedir. I 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gelecek yüzyıl yaklaşırken, Asya-Pasifik bölgesinin son 
derece cazip ticaret ve yatırım imkânları, başta ABD olmak üzere, dünya ülkelerinin ilgisini çek
mektedir. Bu bölgedeki ülkelerin ticaret hacimleri, yıllık, ortalama yüzde 11 gibi yüksek bir hızla 
genişleme göstermiş^ dünya ticaretindeki payları da artmıştır. -

Geleceğin, Asya-Pasifik bölgesindeki dinamizme ve büyümeye bağlı olduğunu gören ABD 
yönetimi, bölgede, ticarî diplomasi hamlesini aralıksız sürdürmektedir. ABD'nin yanı sıra, Avrupa 
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Birliği ülkeleri de, bu ülkelerle, yakın ekonomik ilişkiler kurma konusunda özel çaba harcamakta
dırlar. 

2000'li yılların, en büyük serbest ticaret bölgesi gözüyle bakılan APEC, 2 milyarı aşkın nüfu
su kapsamaktadır. ABD, Çin ve Japonya dahil 18 ülkenin üye olduğu APEC, dünya ticaretinin yüz
de 40'ım, toplam mâl ve hizmet üretiminin yansını elinde tutmaktadır. Asya ülkelerinin dünya eko
nomisinde sadece yüzde 4 olan paylan, bugün, yüzde 25'e yükselirken, bu oranın 2000 yılında, 
yüzde 33,3'e çıkacağı hesaplanmaktadır. 

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü üyesi ülkeler, 15 Kasım 1994 tarihinde yaptıklan zir
ve toplantısında, 2020 yılına kadar, tüm engelleri kaldırarak, ticaretin serbestleştirilmesi karannı al
mışlardır. Bu bölgedeki gelişmiş ekonomiler için bu süre, 2010 yılı olarak belirlenmiştir. Bu ara
da, ABD, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yeni gelişen en büyük on pazar listesindeki ülkele
ri, dış ticaret ve yabancı sermaye'rejimlerini daha da serbestleştirmeye çağırmaktadır. 

Öte yandan, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) çerçevesinde, Türkiye'nin 
de dahil olduğu 123 ülke arasında sürdürülmekte olan çok taraflı ticaret görüşmeleri tamamlanmış 
ve Nisan 1994'te, uluslararası ticaretin serbestleştirilmesine ilişkin Uruguay Round'u imzalanmış
tır. Dünya Ticaret Örgütü adını alacak olan bu kurumlaşma, 1 Ocak 1995 tarihinde yürürlüğe gire
cektir. Bu ortamda, Türkiye, ABD'nin gözünde, dünyanın gelecekteki en büyük beş pazanndan bi
ri olarak görülmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; içinde bulunduğumuz dönemde, ülkelerin bölgesel bütün
leşme hareketine de hız verdikleri gözlenmektedir. Avrupa Birliği, bazı Doğu ve Kuzey Avrupa ül
keleriyle bütünleşme çalışmalarını hızlandırmıştır. Avrupa Birliği, üç EFTA ülkesini, 1 Ocak 1995 
tarihinde, tam üyeliğe kabul ederek, genişlemesini sürdürecektir. Diğer taraftan, ABD, Kanada ve 
Meksika'dan oluşan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTA) ile, Kuzey Amerika'da, Av
rupa Birliğinden daha büyük bir ekonomik alan kurulmuştur. Öte yandan, daha dün, ABD'nin ev 
sahipliği yaptığı Amerikan ülkeleri zirvesinde, Alaska'dan Arjantin'e kadar uzanan ve 850 milyon 
kişiyi kapsayacak, dünyanın en büyük şerbet ticaret bölgesi ve ticaret piyasasının ilk adımları atıl
dı. • 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dünya ekonomileri arasında bağımlılık vardır. Bilinmeli
dir ki, Hükümetimiz, dışa açık bir ekonomik politika sürdürmekte ve değişen şartlara, gecikmeden 
uyum sağlamaktadır. Türkiye ekonomisi, bütün bu gelişmeler içinde şekillenmektedir. Türkiye'nin 
ekonomisini geliştirebilmesi, büyüyen nüfusunun refah düzeyini artırabilmesi ve gelişmiş ülkeler
le boy ölçüşebilmesi için, dünyayla entegrasyonu şarttır. Bu bağlamda, Türkiye ile Avrupa Birliği 
arasında gümrük birliği kurulmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Gümrük birliğinden dö
nüş düşünülemez. Türkiye'nin önüne konulan tüm engeller, mutlaka aşılacaktır. Türkiye, Avrupa 
ülkelerinin sanayiiyle başabaş rekabet etme kararlılığı içindedir; bunda da başarılı olacaktır. Nite
kim, daha şimdiden, rekabet gücünde, Avrupa Birliği ile G-7 üyesi olan İtalya'yı bile geride bırak
mıştır. Bütün bu gelişmeler, rekabete dayalı piyasa ekonomisinin, insanların refahını artırmada da
ha etkili bir yol olduğunu göstermektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye, 21 inci yüzyıla, dünyayla bütünleşmiş, ileri bir 
sanayi ülkesi olarak girecektir. Ülkemiz, istikrarsızlıklara açık bir bölgede, sahip olduğu parlamen
ter rejimi, laik sistemi ve dışa açık güçlü ekonomisiyle, âdeta bir istikrar adası konumundadır. Geç
tiğimiz dönemlerde uygulanan yanlış politikalar sonucu hızla artan iç borç, anapara ve faiz ödeme
leri, vergi gelirlerini aşan bir düzeye ulaşmış, maliye politikası esnekliğini kaybederek kilitlenmiş-
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tir. Yine, geçmişte izlenen yüksek faiz ve düşük kur politikaları, ihracatı caydırıcı, ithalatı ise teş
vik edici bir ortam yaratmış; ödemeler dengesi açığı büyümüştür. Büyüyen iç ve dış açıklar, sağ
lıksız bir ekonomik yapının oluşmasına yol açmıştır. 

5 Nisan 1994 tarihinde yürürlüğe giren "Ekonomik Önlemler Planı" ile bütçe açıklan hızla dü
şürülmüş; döviz kurlarında, para ve sermaye piyasalarında istikrar sağlanmış; ithalat azalmış, ihra
cat artmış ve dış ticaret açığı daralarak cari işlemler dengesi fazla verir hale gelmiştir. 

Uygulanan ekonomik politikalar, ilk yansımalarını büyüme üzerinde gösteriri en İstikrarlı bir 
ortamda oluşan ve sağlam kaynaklarla finanse edilen bir büyüme, her zaman arzu edilen bir durum
dur. 

Sanayileşmelerini tamamlayarak refah toplumu seviyesine ulaşan ülkeler, düşük seviyelerde 
istikrarlı bir büyüme gösterirlerken; Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde büyüme, ortalama ola
rak daha hızlı, fakat çoğu kez inişli çıkışlı bir seyir izlemektedir. Örneğin; Türkiye'de, 1991 yılın
da sıfıra yakın bir büyüme gerçekleşmesine rağmen, 1992 yılında yüzde 6,4; 1993 yılında yüzde 
7,6'lık bir büyüme olmuştur. 1994 yılında ise, yüzde 7 civarında bir gerileme olacağı tahmin edil
mektedir. Dünya Bankası verileri de, Türkiye'nin hızlı bir büyüme gösterdiğini kanıtlamaktadır. 

1980-1992 döneminde, yıllık ortalama büyüme hızı yüzde 4,9 olan Türkiye, dünya ülkeleri 
arasında ikinci sırada yerini almıştır. 

Geçen yıl gerçekleşen yüksek düzeydeki büyümenin elde edilmesinde en önemli faktör, kamu 
harcamalarının gittikçe artan iç ve dış borçlarla finanse edilmesi ve iç talep genişlemesinden kay
naklanmaktadır. Ancak, büyük iç ve dış dengesizliklere dayalı ve sağlıksız bir ekonomik yapının 
oluşturduğu büyümenin daha fazla devam etmesine de imkân yoktur. Büyüme, iç ve dış dengelere 
dayalı ve istikrarlı olmalıdır. 

5 Nisan kararlan uyannca alınan tedbirler, kısa dönemde, kaçınılmaz olarak, belirli sıkıntıları 
da beraberinde getirmiştir. İç talepteki daralma, bazı sektörlerde stoklan artırmış; kapasite kulla
nım oranlan ve üretim düşüşleri olmuş; işsizlik geçici bir dönem için yükselmiş ve büyüme hızın
da bir gerileme olmuştur. İç talepteki bu daralma sonucu, üretim, yatırım ve ihracat kararlarının be
lirli bir süre ertelenmesi, üretimi etkilemiştir. Bu durum, benzeri istikrar programlannı uygulamış 
olan ülkelerde de görülen bir yan etkidir. Buna karşılık, malî piyasalarda istikrarın sağlanması, öde
meler dengesi açıklarının kapatılması gibi hedefler yakalanmıştır. Bu da, büyümede görülen geri
lemenin geçici olduğunun ilk işaretidir. Yılın son çeyreğinde, üretimdeki canlanmanın güçlenerek 
devam etmesi beklenmektedir, 

Hedef aldığımız büyüme hızlarının gerçekleştirilmesi, bunun gereği olan yatırımlann yapılma
sına bağlıdır. Bu yıl uygulamaya konulan istikrar paketinin öncelikli hedefi olan kamu açıklarının 
azaltılması sonucu, 1994 yılında, toplam kamu sabit sermaye yatırımlarında yüzde 28,4; özel sek
tör yatırımlarında ise yüzde 10,6 oranında düşme beklenmektedir. Toplam sabit sermaye yatırım
larındaki reel gerilemenin ise yüzde 15,7 dolaylarında olacağı hesaplanmaktadır. 

1995 yılı geçiş programında, kamu sabit sermaye yatırımlarında yüzde 5,9; özel sektör yatı
rımlarında ise yüzde 6,2 oranında artış hedeflenmiştir. Buna bağlı olarak, sabit sermaye yatırımla
rının, reel olarak yüzde 6,1 oranında artacağı hesaplanmaktadır. Toplam sabit sermaye yatırımları 
içinde ulaştırma, konut ve imalat sanayi yatırından ağırlığını sürdürecektir. 

1995 yılı programında, enerji yatırımlarına ve eğitim harcamalarına ağırlık verilmiştir. Enerji 
yatırımlarında, bir önceki yıla göre, cari fiyatlarla, yüzde 102,4 oranında artış öngörülürken, eği-
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timde yüzde 61, sağlıkta ise yüzde 58,9 oranında artış hedeflenmiştir. Toplam sabit sermaye yatı
rımları içinde kamunun payı, 1993 yılında yüzde 28,5 iken; 1994 yılında yüzde 23,6 olacağı tah
min edilmektedir. Gelecek yıl ise, bu payın, yüzde 23,7 olması beklenmektedir. Buna karşılık, özel 
sektör yatırımlarının payında artış olduğu görülmektedir. Geçen yıl yüzde 71,5 olan bu, payın, bu 
yıl yüzde 75,8'e; 1995 yılında da yüzde 75,9'a yükseleceği tahmin edilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bilindiği üzere, fiyatların istikrarlı bir seyir izlemesi, ser
best piyasa ekonomisinin gelişmesine olumlu katkı sağlamaktadır. Cari ve beklenen enflasyon, 
ekonomik birimlerin yatırım, tüketim ve tasarruf kararlarını etkilemektedir. 5 Nisan kararlan uya
rınca, ilk aşamada, bütçe açıklannın düşürülmesi amacıyla, kamu ürünlerinde fiyat ayarlamalanna 
gidilmiştir. Bunun sonucunda, toptan eşya fiyatlan, uygulamanın ilk ayı olan nisan ayında yüzde 
32,8; mayıs ayında ise yüzde 9 oranında artmıştır. 

Alman kararlann ilk olumlu etkisi haziran ayından itibaren görülmeye başlanmış ve fiyat ar
tış hızlannda önemli düşmeler olmuştur. Nitekim, toptan eşya fiyatları haziranda yüzde 1,9; tem
muzda yüzde 0,9; ağustosta yüzde 2,7 oranında artmıştır. Temmuz ve ağustos aylarında görülen bu 
fiyat artışları, son dört yıl seviyesinin altında kalmıştır. 

Ekonomik önlemler uygulama planının temel dayanağı olan özelleştirmenin gecikmesi, enf
lasyona karşı mücadelede Hükümetin başarısını engellemiştir. Bunun yanı sıra, tanmsal ürün fiyat
larındaki yükselme ve dış talepteki canlanma sonucu toptan eşya fiyatları, eylül ayında yüzde 5,4; 
ekim ayında yüzde 6,9; kasım ayında da yüzde 6,4 oranında artış göstermiştir. 

Özel sektördeki yüksek fiyat artışlarını reel olarak ifade etmek güçtür. Benzer sektörlerdeki 
birbirinden ayrı kuruluşlar, aynı anda fiyat artışlarına giderek enflasyon baskısını sürekli kılmışlar
dır. 

Fiyat artışlarının istikrarlı bir şekilde düşürülmesi, 5 Nisan kararlannın temel hedeflerinden bi
ridir. Enflasyonla mücadelede kesinlikle taviz verilmeyecektir. 

Fiyat ve ücret uygulamalarında, geriye doğru endekslemeden vazgeçilerek ileriye yönelik bir 
bakış açısının benimsenmesi, enflasyonla mücadelede önemli bir unsurdur. Bütün ekonomik birim
lerin hesaplarını ileriye dönük yapmaları gerekmektedir. 

Kamu kesimi borçlanma gereği, 1986 yılından itibaren her yıl artan bir eğilim göstermiştir. Bu 
durum, artan kamu açıklarının finansmanı için borçlanma faizleri üzerinde artırıcı yönde bir baskı 
oluştururken, enflasyonun yüksek düzeylerde seyretmesine de yol açmaktadır. 

1986 yılından itibaren giderek artan kamu kesimi borçlanma gereğinin gayri safî millî hâsıla
ya oranı, 1991'de yüzde 14,1'e; 1992'de yüzde 14,6'ya; 1993 yılında ise yüzde 16,8' e yükselmiştir. 

Kamu kesimi finansman ihtiyacının artmasının önemli sebepleri, personel harcamaları, toplam 
faiz ödemelerindeki büyümeler ve KİT açıklarıdır. 

Kamu harcamaları, hizmet ihtiyacından doğmaktadır. İhtiyaçlar arasında önceliklerin sağlıklı 
belirlenmesi ve bu Önceliklerin bütçe imkânları doğrultusunda karşılanması zorunludur; aksi halde, 
borçlanma ihtiyacı artacaktır. Artan kamu harcamalarının sürekli borçlanılarak sürdürülmesi müm
kün değildir. Bu durum, borcun borçla ödenmesine ve borç-faiz kısır döngüsüne girilmesine yol aç
maktadır. Aslî ve sağlam gelir kaynaklarının artırılarak kamunun finansman ihtiyacının hafifletil
mesi gerekmektedir. Savurganlığa son verilmelidir. Bu amaçla, 1994 yılında, gelir artırıcı, harca
ma kısıcı bir dizi köklü tedbirler uygulamaya konulmuş, savurganlığa karşı mücadele edilmiştir. 
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Böylece, 1994 yılında, millî gelirin yüzde 14,2'si olarak programlanan kamu kesimi borçlan
ma gereğinin, yaklaşık 4 puan azaltılarak, yüzde 10,3'e düşmesi beklenmektedir. Bu oranın, gele
cek yıl, yüzde 7'ye indirilmesi hedeflenmiştir. 

Temel amacımız, ülke imkânlarıyla ihtiyaçları arasında denge kurarak, kamunun finansman 
açığını azaltmaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gerçekçi temellere oturtulmuş sağlıklı bir büyümenin sağ
lanması, ödemeler dengesinin orta ve uzun vadede istikrarlı gelişmesine bağlıdır. Bunun için de, 
mal ve hizmet ihracının sürekli ve yeterli biçimde artması ve Türkiye'nin dünya pazarında kendine 
yer edinmesi zorunludur. 

Yıllardır uygulanan yüksek faiz ve kur politikası, iç faizlerin yükselmesine, bu da, sıcak para 
olarak adlandırılan, kısa vadeli yabancı sermaye girişinin hızla artmasına yol açmıştır. Kısa vadeli 
sermaye girişi, artan ithalatın ve kamu açıklarının finansmanına ek kaynak yaratmış, Türk Lirası
nın reel olarak değer kazanmasına neden olmuştur. Bu da, ithalatı nispî olarak ucuz hale getirmiş; 
fakat, ihracatı olumsuz yönde etkilemiştir. Bu olumsuzluk ve sanayileşmiş Batı ekonomilerinin 
içinde bulunduğu durgunluk, ihraç mallarımıza olan talebin azalmasına yol açmıştır. 

Sanayileşmiş Batılı ülkelerin, cazip koşullarla ithalat yapılmasına imkân tanımaları sonucu, it
halatımız hızlı bir artış göstermiş, ihracatın ithalatı karşılama oranı düşmeye başlamıştır. Böylece, 
uzun yıllardır süregelen iç dengesizliklere, dış dengedeki bozulma da eklenmiştir. 

5 Nisan kararlarının dişticaret açısından hedefi, ihracata dayalı bir büyüme ortamının yaratıl
masıdır. Gerçekçi kur politikası izlenmesi, ihracatın finansman ihtiyacının giderilmesi ve sanayi
leşmiş ülkelerde görülen ekonomik canlanmanın etkisiyle, 1994 yılı haziran ayından itibaren ihra
catta hızlı bir artış gözlenmiştir. 

İhracatımız, haziran ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,4 oranında artış göstermiş
tir. Bu eğilim, temmuz ayında yüzde 33,5; ağustos ayında yüzde 35,4; eylül ayındaysa yüzde 36,6 
oranında artışlarla devam etmiştir. 

Bu yılın ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 16,4 oranında 
artarken, ithalat yüzde 23, loranmda azalma göstermiştir. 

Sonuçta, 1993 yılı eylül ayında yüzde 52,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 1994 yılı ey
lül ayında yüzde 89,2'ye, ocak-eylül dönemi itibariyle de yüzde 76,7'ye yükselmiştir. 

Cari işlemler dengesi, 1993 yılında, 6,4 milyar dolar açık vermiştir. Denge, bu yılın ocak-ey
lül döneminde ise 2,2 milyar dolar fazlaya dönüşmüştür. 

Öte yandan, 5 Nisan kararlarının uygulanmasıyla birlikte, Merkez Bankası döviz rezervlerin
de önemli artışlar sağlanmıştır. Bu yılın nisan ayı başlarında 3 milyar 39 milyon dolara kadar geri
leyen Merkez Bankası döviz rezervleri, alınan tedbirler sonucunda sürekli yükselmiş ve 7 milyar 
284 milyon dolara ulaşmıştır. Böylece, Merkez Bankası döviz rezervleri 1993 yıl sonu seviyesini 
yaklaşık 1 milyar dolar aşmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi, kısaca, iç ve dış devlet borçları hakkında bilgi sun
mak istiyorum. 

Geçen yıl sonunda 67,4 milyar dolar olan dış borçlarımızın toplamı, 30 Eylül 1994 tarihli ge
çici verilere göre 64,8 milyar dolara gerilemiştir. 

Dış borçların vade yapısı değişmiştir; sevindirici bir gelişmedir. Kısa vadeli borçlar yüzde 
34,4 oranında azalırken, orta ve uzun vadeli borçlarda yüzde 7,8 oranında artış gözlenmiştir. Ocak-
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eylül döneminde 6,9 milyar dolar dış borç geri ödemesi yapılmıştır. İç borçlar ise 1993 yılında 
356,6 trilyon lira iken, 1994 ekim ayı geçici verilerine göre 601,4 trilyon lira olmuştur. 

Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelerle ilgili olan açıklamalarıma burada son vererek, 
görüşülecek olan taşanlara geçiyorum. 

Önce, 1993 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarıyla ilgili olarak, bütçe kesinhesap sonuçlarını, 
genel ve katma bütçeleri konsolide ederek açıklamak istiyorum. 

1993 yılında konsolide bütçe giderleri 490 trilyon 438 milyar lira olmuştur. Bu tutarın, 169 
trilyon 510 milyar lirası personel, 35 trilyon 938 milyar lirası diğer cari, 57 trilyon 565 milyar lira
sı yatırım, 227 trilyon 425 milyar lirası transfer giderleridir. Transfer giderlerinin 116 trilyon 470 
milyar lirası, iç ve dış borçlara ait faiz ödemeleridir. 

Konsolide bütçe gelirleri ise, 357 trilyon 333 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 264 
trilyon 435 milyar lirası vergi gelirleridir. 1993 konsolide bütçe açığı 133 trilyon 105 milyar lira 
olup, faiz hariç açık miktan ise 16 trilyon 635 milyar liradır. 

1993 yılı konsolide bütçe giderlerinin gayri safi millî hâsılaya oranı yüzde 35,1 olmuştur. Büt
çe giderleri içinde personel ve faiz giderlerinin toplam payı yü£de 58,3'tür. Konsolide bütçe açığı
nın gayri safı millî hâsılaya oram ise yüzde 25,6'dır. Gelirlerin yüzde 74'ünü oluşturan vergi gelir
lerinin gayrî safî millî hâsılaya oranı da yüzde 18,9'dur. Bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşı
lama oranı yüzde 72,9; vergi gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranı ise yüzde 53,9 olarak 
gerçekleşmiştir. Yıl sonunda, konsolide bütçe ödenekler toplamı 507,9 trilyon liraya ulaşmıştır; bu 
miktann yüzde 96,5'i harcamaya dönüşmüştür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1993 yılı kesinhesap sonuçlannı .böylece açıkladım. 
1994 yılı konsolide bütçe uygulamalannın ekim ayı itibariyle sonuçlan alınmış bulunmakta

dır. Şimdi, bu bilgileri sunuyorum: 
1994 yılı ekim"ayı sonu itibariyle konsolide bütçe gelirleri 579 trilyon 642 milyar liradır. Büt

çe gelirlerinin 452 trilyon 353 milyar lirası vergi gelirlerinden, 36 trilyon 647 milyar lirası vergi dı
şı normal gelirlerden, 82 trilyon 708 milyar lirası özel gelirlerden ve fonlardan, 7 trilyon 934 mil
yar lirası da katma bütçe gelirlerinden oluşmaktadır. 

Geçen yılın aynı dönemine göre, konsolide bütçe gelirleri yüzde 116,1; vergi gelirleri yüzde 
126,7; vergi dışı normal gelirler yüzde 168 ve özel gelir ve fonlar ise yüzde 69 oranında artış gös
termiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ekim ayı sonu itibariyle konsolide bütçe harcamaları 654 
trilyon 257 milyar liradır. Bu harcamalann 221 trilyon 363 milyar lirası personel giderleri, 38 tirl-
yon 893 milyar lirası diğer cari giderler, 51 trilyon 342 milyar lirası yatırım, 342 tirlyon 659 mil
yar lirası da transfer harcamalarıdır. Transfer harcamalarının 204 trilyon 808 milyar lirası borç fa
izleridir. 

Konsolide bütçe giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94,6 oranında artış ol
muştur. Bu artış, faiz giderlerinde yüzde 208,2; personel giderlerinde yüzde 64,8; diğer cari gider
lerde yüzde 111; yatırım harcamalarında ise yüzde 32,5'tir. Konsolide bütçe giderleri içerisinde, 
personel giderleri ile borç faizleri toplamının payı yüzde 65,l'dir.. 

Ekim ayı sonu itibariyle, bütçe açığı 74 trilyon 615 milyar liraya ulaşmıştır. 1993 yılının aynı 
dönemindeki açık ise 67 trilyon 958 milyar lira olup, buna göre, 1994 Ekim ayındaki artış oranı sa
dece yüzde 9,8'dir. 
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1994 yılı sonunda, konsolide bütçe giderlerinin 909 trilyon lira, gelirlerinin ise 770 trilyon li
ra olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu durumda, 1994 yılı konsolide bütçe açığı 139 trilyon 
lira olacaktır. Bu rakamları 1994 programıyla karşılaştırdığımızda, bütçe giderlerinin yüzde 11, 
bütçe gelirlerinin yüzde 22,8 oranında.fazla gerçekleşeceği, açığın ise yüzde 27,5 oranında azala
cağı görülmektedir. Böylece, uzun bir süredir ilk defa, bütçe açığı, program hedefinin altında ger
çekleşmiş olacaktır. 1994 yılı sonu itibariyle, bütçe açıklannm gayri safî millî hâsılaya oranımn, 
geçen yıla göre yarı yarıya azalış göstermesi beklenmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütün bu gelişmeler, ekonomik dengeleri sağlam bir yapı
ya oturtmak için alınan kararların en acili olan kamu açıklannm düşürülmesinde hedefin de üstün
de bir başarıya ulaştığımızı ortaya koymaktadır. 

Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının ve büyümesinin, sosyal dengeleri de dikkate 
alan sürdürülebilir bir temele oturtulması gerekmektedir. 5 Nisan kararlannın özünde de bu hedef 
vardır. 1995 yılında kamu açıklannm azaltılması, enflasyonun hızla düşürülmesi, ihracatın artınl-
ması, öncelikli hedeflerdir. 1995 yılı program ve bütçeleri de bu hedefler dikkate alınarak hazırlan
mıştır. 

Şimdi, 1995 yılı programının makro hedeflerini sunuyorum: 
1995 yılı için hedef aldığımız büyüme hızı yüzde 4,4'tür. Bu büyümenin sektörler itibariyle, 

tanmda yüzde 2,5; sanayide yüzde 4,9; hizmetlerde yüzde 4,3 olarak gerçekleşmesi öngörülmüş
tür. 

Buna göre, 1995 yılında gayri safî millî hâsılanın 4 katrilyon 339 trilyon liraya ulaşması bek
lenmektedir. Bu miktar, yeni seriye göre 5 katrilyon 993 trilyon lira olmaktadır. 

Gelecek yıl için, gayri safî millî hâsıla deflatörü yüzde 43,2; yıl sonu enflasyonu da yüzde 22,5 
olarak hedeflenmiştir. 

M.RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Bravo (!) 

MALÎYE BAKANI ÎSMET ATTÎLA (Devamla) -1995 yılında kamu kesimi borçlanma ge
reği, gayri safî millî hâsılanın yüzde 7'si olarak programlanmıştır. 

1995 yılında ihracatın 19,5 milyar dolar, ithalatın ise 27 milyar dolar olarak gerçekleşmesi 
beklenmektedir. 

1995 programına alınan sabit sermaye yatırım tutarı 1 katrilyon 288 trilyon 240 milyar liradır. 
Bunun 304 trilyon 978 milyar liralık kısmı ise kamu kesimince karşılanacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, kamu yatırımlarının 128 trilyon 500 milyar lirası konsoli
de bütçe, 73 trilyon 110 milyar lirası kamu iktisadî teşebbüsleri, 51 trilyon 228 milyar lirası fonlar 
ve özelleştirme kapsamındaki KİT'ler, 38 trilyon 327 milyar lirası mahalli idareler, 6 trilyon 700 
milyar lirası İller Bankası, 7 trilyon 114 milyar lirası da döner sermayeler ile sosyal güvenlik ku
ruluşları tarafından yapılacaktır. Toplam kamu yatırımlarında, 1994 gerçekleşme tahminine göre, 
1995 yılındaki artış yüzde 53,7'dir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1995 yılı program hedeflerini bu şekilde arz ettikten son
ra, şimdi, 1995 Yılı Konsolide Bütçe Kanunu Tasarıları hakkındaki açıklamalarıma geçiyorum: 

1995 Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları 1 katrilyon 331 trilyon lira ödenek teklifiyle Yüce Mecli
simize sunulmuştur. Plan ve Bütçe Komisyonunda; transfer ödeneklerine 10 trilyon 378 milyar li
ra, yatırım ödeneklerine 775 milyar lira, diğer cari ödeneklerine 124 milyar lira eklenmiş, personel 
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ödeneklerinden ise 299 milyar lira düşülmüştür. Bu ilaveler, bütçe ödeneklerinden -bazı istisnalar 
dışında- yüzde 4,5 oranında yapılan iptallerle karşılanmıştır. Sonuçta, konsolide bütçe ödenekleri 
1 katrilyon 330 trilyon 919 milyar lira olmuştur. 

Onayınıza sunulan ödenek büyüklüğünün; 419 trilyon 701 milyar lirası personel giderlerine, 
123 trilyon 915 milyar lirası diğer cari harcamalara, 125 trilyon 330 milyar lirası yatırımlara, 661 
trilyon 973 milyar lirası transfer harcamalarına tahsis edilmiştir. 

Bu ödeneklerin bütçe büyüklüğü içindeki payları ise; personel ödeneklerinde yüzde 31,5; di
ğer cari ödeneklerinde yüzde 9,3; yatırım ödeneklerinde yüzde 9,4; transfer ödeneklerinde yüzde 
49,7'dir. 

1995 yılı bütçesinde, yatırım işçilikleriyle ilgili ödenekler, personel ödenekleri ile transfer 
ödenekleri içerisinde gösterilmiştir.Yapılan değişikliğin amacı, yatırım harcamalarının sadece fizi
kî yatırımları göstermesinin sağlanmasıdır. Toplam ödenekler içerisinde yatırım harcamalarının pa
yı yüzde 9,4'tür. 

1995 yılında enerji sektörüne de özel bir önem verilmiştir. Bu sektördeki konsolide bütçe ya
tırımlarının bir önceki yıla göre yüzde 97 oranında artırılması hedef alınmıştır. 

1995 yılı bütçesinde personel giderlerinden sonra en fazla ödenek ayrılan kalem faiz ödeme
leridir. İç ve dış borç faiz ödemeleri için 388 trilyon lira ödenek ayrılmıştır. Bu rakamın bütçe içe
risindeki payı yüzde 29,2'dir. 

Kamu iktisadi teşebbüsleri için ayrılan ödenek miktarı ise bir önceki yıla göre azaltılarak 21 
trilyon lira olarak tespit edilmiştir. -

Bilindiği üzere, ilk defa 1994 yılı bütçesinde tarımsal teşvikler için 12 trilyon ödenek ayrılmış 
idi. Bu uygulamaya, 1995 yılında da devam edilecektir. Bunun için ayrılan ödenek miktarı 20 tril
yon liraya çıkarılmıştır. 

1995 yılı bütçesinde vefgi iadeleri için 26 trilyon lira, fonlar tarafından yerine getirilecek hiz
metler için 49 trilyon lira ödenek ayrılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1995 yılında bütçe gelirlerimizin 1 katrilyon 133 trilyon 
lira olması beklenmektedir. Konsolide bütçe gelirlerinin; 880 trilyon lirası vergi gelirlerinden, 74 
trilyon lirası vergi dışı normal gelirlerden, 173 trilyon lirası özel gelir ve fonlardan, 6 trilyon lirası 
katma bütçeli idarelerin kendi gelirlerinden oluşmaktadır. 

Bütçe gelirlerinin bir önceki yıla göre yüzde 47,1 oranında artırılması hedef alınmıştır. Bütçe 
gelirleri içerisinde özelleştirme gelirlerine yer verilmemiştir. Öngörülen bu büyüklüklere göre, 
1995 yılında bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranı yüzde 85,1 olmaktadır. Bütçe har
camalarımızı mümkün olduğunca vergi gelirleriyle karşılamak zorundayız. 

1993 yılında yüzde 53 9 olan vergi gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranının 1994 yı
lında yüzde 65,4 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 1995 yılı bütçesinde de bu oranın yüz
de 66,1 olarak gerçekleşmesi hedef alınmıştır. Belirttiğim ödenek ve gelir tutarlarına göre 1995 yı
lı bütçe açığı 197,9 trilyon lira olacaktır. Böylece, 1993 yılında yüzde 9,6 olan, 1994 yılında yüz
de 4,8 olarak gerçekleşmesi beklenen bütçe açığının gayri safî millî hâsılaya oranı 1995 yılında 
yüzde 4,6'ya düşecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1995 yılı bütçe büyüklüklerini bu şekilde açıkladıktan 
sonra bazı önemli özelliklerini belirtmek istiyorum. 
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1995 yılı bütçesi, 1994 yılında bütçe dengelerinde sağlanan iyileşmelerin devam ettirilmesini 
hedef almıştır. Bütçe büyüklükleri de bu çerçevede tespit edilmiş ve bütçe gelirlerinin bütçe gider
lerinden daha yüksek oranda artması planlanmıştır. Sağlıklı bir ekonomik yapıya kavuşmak için 
bütçe açıklarındaki azalmanın devam ettirilmesi gerekmektedir. 1995 yılı bütçesi bu anlayış içeri
sinde hazırlanmıştır. 

Şimdi de ilk defa 1995 yılı bütçesinde çeşitli amaçlarla ayrılan bazı ödeneklerle ilgili bilgiler 
sunacağım: 

Bu yılın bütçesinde ilk defa Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur için ödenek ayrılmıştır. Bu 
iki kuruluş için ayrılan ödenek miktarı toplam 26 trilyon liradır. 

Kentleşmeyle ilgili ortaya çıkan sorunların çözümü için de 2 trilyon liralık ödenek ayrılmıştır. 

1995 yılı bütçesinde, işçilerin ihbar ve kıdem tazminatı ödemelerinin zamanında ve eksiksiz 
olarak yerine getirilmesi amaçlanmıştır. İşçilerin toplu iş sözleşmelerinden doğan ve 1994 yılında 
ödenemeyen alacakları, koordinasyon içinde ve eksiksiz olarak ödenecektir. Bu amaçla, Maliye 
Bakanlığı bütçesinde " İhbar ve Kıdem Tazminatları Ödeneği" adı altında toplu bir ödenek ayrıl
mıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1995 yılı bütçesi, enflasyon hızını azaltacak, üretim dar
boğazını giderecek ve çalışanların reel gelirlerini koruyacak bir ekonomik yapıdadır. 

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretleri de ekonomide beklenen bu gelişmeler doğrultusunda 
belirlenmektedir. Buna göre, 1995 yılının birinci altı aylık döneminde aylıkların hesaplanmasında 
kullanılan katsayılardan aylık katsayısı, 1 100'den, 1995 yılının ilk üç ayı için 1 140'a, nisan ayın
dan itibaren de 1 225'e, yanödeme katsayısı, 360'dan, 1995 yılının ilk üç ayı için 380'e, nisan ayın
dan itibaren de 415'e; taban aylık katsayısı ise, 3 575'den, 1995 yılının ilk üç ayı için 4 135'e, ni
san ayından itibaren de 4 490'a yükseltilmektedir. ~~ 

Aylıklarda yapılan artışların, tüm memurlar ile bunların emekli, dul ve yetimlerine aynı oran
da yansıyabilmesi için, artırılan katsayıların yanında, Bakanlar Kurulunca, şu anda her kıdem yılı 
için 15 olan kıdem aylığı göstergesi 20'ye; tazminatların emekli keseneğine tabi tutulan kısmı ise 
yüzde lO'dan yüzde 11'e çıkarılmaktadır. Böylece memurlarımız ile emeklilerimizin maaşları, 1994 
Aralık ayına göre, 1995 yılının ilk üç ayında yüzde 15, ikinci üç ayında ise yüzde 7.5 olmak üze
re, birinci altı aylık dönemde -kümülatif olarak- yüzde 23.6 oranında artmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; memur maaşlarında reel artışlar sağlanabilmesi, enflasyo
nun aşağıya çekilmesiyle mümkündür. Enflasyon kontrol altına alınıp, makul oranlara çekilmeden 
ve bütçenin üzerindeki olumsuz etkileri giderilmeden, bunun sağlanabilmesine imkân yoktur. Da
ha önce sürdürülen dengesiz ücret politikaları, çalışanlarda yılgınlık yaratmıştır. Bu yanlışlığa, ada
letsizliğe yeni bir personel rejimi ve ücret politikasıyla son verilmelidir. Ücret ve maaş sistemi mut
laka yeniden düzenlenecektir; bu konuda yapılan çalışmalar devam etmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun, devletlerin günümüz
de giderek artan gelir ihtiyacıyla karşı karşıya kaldıkları bir gerçektir. Devletin üstlendiği temel 
fonksiyonları yerine getirebilmesi, vergi gelirlerinin yeterli olmasına bağlıdır. Kalkınmanın hızlan
dırılması ve giderek artan devlet hizmetlerinin en iyi şekilde karşılanabilmesi için, vergiden yarar
lanılması zorunluğu vardır. Bu, sosyal devlet olma ilkesinin de bir gereğidir. Verginin ödeme gü
cüne göre alınması, üzerinde önemle durulması gereken bir husustur; bu nedenle, verginin toplu
mun tüm kesimlerine adil olarak dağıtılması ilkesi benimsenmelidir. 
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Konuya vergi mükellefi açısından bakıldığında da, verginin haksız rekabete yol açmaması, ba
sit ve kolay uygulanabilir nitelikte olması gerekir. Vergilemenin temel ilkeleri, 1995 yılı bütçesi
nin hazırlanmasında da rehber olmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1995 yılı bütçesinde, 880 trilyon lira olarak öngörülen 
vergi gelirleri, konsolide bütçe gelirlerinin yüzde 77.7' sini teşkil etmektedir. Bu oran, geçen yıl 
bütçesinde, yüzde 75.4 olarak öngörülmüştür. Rakamlar, kamu hizmetlerinin finansmanında, ver
giye verilen önemi ortaya koymaktadır. Konsolide bütçe gelirleri içinde, vergi gelirleri oranının art
ması, gelirlerin sağlam kaynaklara dayandığının en çarpıcı göstergesidir. 

Öte yandan, 1994 yılı vergi gelirleri tahmininin aşılmasında, ek vergilerden ziyade, Hüküme
timizin vergi politikasındaki kararlı ve ısrarlı tutumu, büyük rol oynamıştır. Nitekim, 1994 yılı ver
gi gelirleri 473 trilyon lira olarak öngörülmüş olmasına rağmen, yüzde 25.7 oranında bir artışla, 
594.8 trilyon lira olarak gerçekleşeceği anlaşılmıştır. ' 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; vergi idaresinin merkezî yapıdan kısmen uzaklaştırılarak, 
fonksiyonel hale getirilmesi ve merkez ile taşra arasındaki bilgi ve iş akımının hızlandırılması ama
cıyla, köklü düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, üç büyük ilimizde, toplam 8 adet ver
gi dairesi başkanlığı ile bir eğitim merkez müdürlüğü faaliyete geçirilmiştir. Gelecek yılda da, ih
tisas vergi daireleri dahil olmak üzere, ihtiyaç duyulan yerlerde, vergi dairelerinin daha fonksiyo
nel bir yapıda oluşturulmasına devam edilecektir. 

1995 yılı, gelir idaresinin yenileştirilmesi yönünde, fevkalade önemli bir yıl olacaktır. Devlet, 
bu konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaktır. Vatandaşla hiçbir sorun yaratmadan, iyi şart ve 
koşullarda, iyi diyalog içinde ve teknolojinin getirdiği imkânları da kullanarak, gelir idaresini yü
rütmek temel hedefimizdir. Bu çalışmaların yanında, vergi idaresinin otomasyonu uygulamalarının 
yurt çapında genişletilmesine 1995 yılında da devam edilecektir. 

Çağdaş teknoloji destekli eğitimi de, vazgeçilmez bir unsur olarak görüyoruz. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizin temel sorunlarından biri, kamu finansman den

gesinin sağlanamamasıdır. Bu amaçla, 1994 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde yoğun bir 
çalışma sonucunda şekillenen vergi kanunlarıyla, ekonomik istikrarın sağlanması ve adil bir vergi 
sisteminin gerçekleştirilmesi yönünde önemli adımlar atılmıştır. 

Vergi mevzuatında, reform niteliğinde yeni düzenlemelere gitmek sanıldığı kadar kolay değil
dir, hassas bir konudur. Hükümetler, bu soruna el atmak istemezler. Oysa, Hükümetimiz, konuya 
cesaretle yaklaşmıştır. Kısa bir süre içerisinde, 4 önemli vergi tasarısını hazırlamış ve bunlardan 3'ü 
kanunlaşarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan bu düzenlemelerle, vergi adaletini sağlamak ve kamu 
açıklarını mümkün olduğu kadar azaltmak hedefimizdir. 

Ocak-ekim döneminde toplam vergi gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 126.7 ar
tışla, 452 trilyon 353 milyar liraya ulaşmıştır. Vergi gelirleri tahsilatı, önümüzdeki günlerde de da
ha artarak devam edecektir. ; 

Bu vesileyle, vergisini tam ve zamanında ödeyen mükelleflerimize, huzurunuzda bir defa da
ha teşekkürlerimi sunuyorum. , ' - . , • • 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öngörülen tedbirlerle, kayıt dışı ekonomi olarak adlandı
rılan, vergilendirilemeyen alanların sınırları daha da daraltılarak, vergi tabanı genişletilecektir. Bü
tün ekonomik faaliyetlerin belgelendirilmesi ve kayıtlara geçirilmesinin sağlanması zorunludur. 
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Bir ekonomide başarılı kararlar almak ve uygulamak, o ekonomideki kayıt sisteminin ve veri
lerin doğru olmasıyla mümkündür. Bu zorunluluk, mal ve hizmet akımı ile bu konuda yapılan öde
meler için geçerlidir. Bu amaçla ekonomide dolaşan çek ve senetlerin kayda alınması öngörülmüş
tür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kayıt dışı ekonominin kayda alınmasında denetim de 
önemli rol oynamaktadır. Bu konuda serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci, malî müşavirlik 
ve yeminli malî müşavirlik meslek mensuplarına da önemli görevler düşmektedir. Bu düşünceden 
hareketle, çıkanlan vergi kanunlarında, meslek gruplanmn yetkilerini artıran, onlara yeni görevler 
veren hükümlere de yer verilmiştir. Meslek mensuplan, daha etkin görevler yüklendikçe, bir taraf
tan tüm ekonomik faaliyetler kayda alınabilecektir. Diğer taraftan, devletin denetim gücünün daha 
verimli alanlarda kullanılması ve bu sonuçlann kısa sürede alınması sağlanacaktır. Vergi kayıp ve 
kaçağında azalma olacaktır. Yürürlüğe konulan kanunlarla; vergi adaletinin sağlanması, kamu vic
danının tatmin edilmesi, dürüst mükelleflerin korunması, sistemin basitleştirilmesiyle, ekonomik 
ve sosyal politikalarla uyum sağlanması amaçlanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ücretlilerde vergi yükünü hafifletmek için özel gider indi
rim tutarları önemli oranda artınlmıştır. Vergi iadesi hükümleri, yıllık eğitim, sağlık, gıda, giyim 
ve kira giderleri toplamının üçte biri oranında matrahtan düşürülmek suretiyle, yeniden düzenlen
miştir. Sermayenin tabana yayılması amacıyla, halka açık şirketlerin gelişmesine uygun ortamı ha
zırlayacak vergi kolaylıklan getirilmiştir. Kurumlar vergisinde, günün şartlanna göre, ekonomik ve 
sosyal görevini tamamlayan istisnalar önemli ölçüde daraltılmıştır. Ekonomide yaşanan sürekli fi
yat artışlarının işletmeler üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek amacıyla, mükelleflerin, emtia 
maliyet bedellerini son giren ilk çıkar yöntemiyle tespiti yoluna gidilmiştir. Veraset ve İntikal Ver
gisinde istisnalar ve vergi oranları mükellefler lehine değiştirilmiştir. Yüksek harcama ve tasarruf -
lann vergilendirilmesine özen gösterilmiştir, önem verilmiştir. Vergi mevzuatında yapılan düzen
lemelerle, bu amaca yönelik hukukî zemin hazırlanmıştır. Vergilerini zamanında ödemeyen mükel
leflerin teşhirine imkân sağlanmış ve vergi borçlan ilk kez açıklanmıştır. Vergi kaçakçılığı suçu
nun tanımı yeniden yapılmış, kapsamı daraltılmış; ancak, bu suçu işleyenlerin hafifletici unsurlar
dan yararlanma imkânı kaldmlmıştır. 

Mükelleflerin haklı şikâyetlerine yol açan katlamalı zam uygulamasına son verilmiştir. Ancak, 
kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezalannı ödemede gecikilen süreler için zam uygulaması esası ge
tirilmiştir; her vatandaşa bir vergi hesap numarası verilmesi imkânı sağlanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şüphe yok ki, bir devletin varlığı ve gücü, topladığı ver
gilere bağlıdır. Vergi, devlet hayatında en önemli müesseselerden biri olduğu kadar; toplumda, ba-
nş ve güvenliğin de temelidir. Devlet gücü, beyan edilmeyen kazançların ve vergisini ödememek
te ısrar edenlerin peşinde olacak ve böylece vergi adaletini sağlayacaktır. 

; Vergi bilincini yerleştirmek, kayıp ve kaçağı önlemek ve tahsilatın en üst seviyeye çıkarılma
sı için, Maliye Bakanlığınca alınan her türlü özel ve genel tedbirler ödün verilmeksizin sürdürüle
cektir. Bunun için, tüm bakanlık birimleri seferber edilmiş; bugüne kadar yapılan çalışmalar sonun
da önemli mesafeler alınmıştır.Denetim sonuçlan bunu doğrulamaktadır. 

Bu arada, vadesi geldiği halde, ödenmeyen kamu alacakları takibe alınmıştır. 6183 sayılı Ka
nunun cebrî icraya ilişkin hükümleri istisnasız uygulanmaktadır. Kamu alacağının süratle tahsilini 
sağlamak amacıyla, borçlu mükelleflerin, kamu kurum ve kuruluşlarından hak ve alacağı bulun
madığı hususunda, alacaklı vergi daireleriyle, saymanlıklar arasında kurulan işbirliğine titizlikle 

- 1 8 -



T.B.M.M. B : 5 0 12.12.1994 0 : 1 

uyulmaktadır. Denetim, aralıksız sürdürülecek ve vergi ödemeyen kesimlerin bu alışkanlıklanna 
son verilecektir. 

Bu yıl, tasarruf tedbirleri eksiksiz uygulanmış ve hizmette öncelikler belirlenerek savurganlı
ğa son verilmiştir. Halkımız, vergi olarak ödediği her kuruşun, kendisine daha fazla hizmet ve iş 
olarak döneceğinden emin olmalıdır. 1995 yılında da, savurganlıktan kaçınılarak, tasarruf ilkeleri
ne titizlikle uyulmasının ve devletin her kuruşunun yerli yerinde kullanılmasının takipçisi olaca
ğız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; cumhuriyetin ilk günlerinde kişi başına düşen 46 dolarlık 
millî geliriyle yoksul bir tanm ülkesi olan Türkiye, bugün, satın alma gücü parkesine göre, dünya
nın 19 uncu büyük ekonomisidir. Türk insanında yenilikçi, değişimci, inançlı ve dürüst bir ruh var
dır. Bunun sayesinde Türkiye, dev projeleri hayata geçirebilecek güce ulaşmıştır. Nitekim, ulusal 
gururumuz olan Güneydoğu Anadolu Projesi bunlardan birisidir. GAP, Türkiye Cumhuriyeti tari
hinin ve dünyanın sayılı entegre kalkınma projelerinden birisidir. Güneydoğu Anadolu Projesine, 
bugüne kadar, kişi başına 6 112 809 lira harcama yapılmıştır. Sonunda bin yıllık özlem bitmiştir. 
Harran Ovasının uçsuz bucaksız topraklan suya kavuşturulmuş ve bir rüya gerçekleştirilmiştir. En 
büyük eserin tamamlanarak tümüyle hizmete sunulması, yaşanan sıkıntıların aşılmasında en önem
li etken olacaktır. Güneydoğu insanımızın asırlardır suya olan hasreti giderilmiştir. : 

Haberleşmede, manyetolu telefondan TÜRKSAT'a ulaştık; uydusu olan 16 ülke arasına girdik. 
Sağlam ve istikrarlı bir büyüme ile ülkemizi ileri ülkeler arasına sokmak; 2000'li yıllara, çağdaş, 
güçlü, büyük Türkiye'yi taşıma kararlılığındayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geçen ay, ülke olarak büyük bir coşku daha yaşadık. Tür
kiye'nin ekonomik yapısını değiştirecek olan Cumhuriyetin en büyük Özelleştirme Yasası Yüce 
Mecliste kabul edildi. Bundan sonra, küçülen bir devleti, etkin bir devlet anlayışını göreceksiniz. 
Türkiye'de yeni bir dönem başlamıştır. Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik operasyonu ger
çekleştirilecek ve yaklaşık 2 katrilyon 160 trilyon liralık kamu varlığı özel sektöre devredilecektir. 
Böylece, verimsiz kullanılan kaynakların, toplumsal refahın artırılması yönünde kullanılmasına im
kân verilecektir. 

Orta vadeli yapısal değişimin temel aracı olan özelleştirmeyle kamunun ekonomideki ağırlığı 
azaltılacak, rekabete dayalı piyasa ekonomisine işlerlik kazandırılacaktır. Atıl tasarruflar ekonomi 
içine alınarak, sermaye piyasalarının geliştirilmesi ve sermayenin tabana yayılması sağlanacaktır. 
KİT'lerin, bütçe üzerindeki finansman yükünden kurtulacak olan devlet, altyapı yatırımları, savun
ma, eğitin ve sağlık hizmetleri için gerekli kaynaklara kavuşacaktır. Bu yıl sonuna kadar KİT'lerin, 
yaklaşık 100 trilyon lira zarar edeceğini de hatırlatmak istiyorum. Bu, 1994 yılı bütçe açığına ya
kın bir rakamdır. Gelecek yıl, Özelleştirme Yasasının getireceği olumlu iyileştirmeleri de dikkate 
alarak bu zararın 15 trilyon dolaylarına düşeceği tahmin edilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1995 yılı bütçesi hazırlanırken, ihtiyaçlar ile imkânlar ara
sındaki denge titiz bir şekilde gözetilmiştir. Hükümetin hedefi, ülkeyi, huzurlu, geleceğinden emin, 
çağdaş bir toplum haline getirmektir. 

Türk devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü sonuna kadar korumaya kararlı ol
duğumuzu bir defa daha tekrarlamak istiyorum. Milletimiz bir, devletimiz tek, vatanımız bütündür. 
Bu birlik bize, geleceğe güvenle bakma hakkını vermektedir. Türkiye, terör gibi olumsuzlukların 
üstesinden gelecek ve bunları aşacaktır. Milletçe sahip olduğumuz inanç, özgüven ve sevgi duygu-
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lan içte ve dışta karşılaştığımız tüm engel ve tehlikeleri ortadan kaldırmaya yetecek güçte ve sağ
lamlıktadır. Demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti, aydınlık geleceğin eşiğindedir. Bu parlak ge
leceğe, kimse mâni olamayacaktır. Cumhuriyeti, Türkiye'ye özgü bu nitelikleriyle korumak, tüm 
ulusumuzun ortak sorumluluğudur. Türk Milleti güçlüdür. Millî birlik ve bütünlüğünü korumaya 
azimlidir. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. El ele, daha güzel günlere, 2000'li yıllara birlikte yü
rüyeceğiz. Bu inançla hazırlanan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısını Yüce Meclisin onayına 
sunuyorum. 

1995 yılı bütçesinin, devletimize, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler ve Yüce Mecli
se tekrar saygılarımı sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. Temennilerinize biz de katılıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Ta
sarıları ile 1993 yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmeler, Genel • Kurulun 
1.12.1994 tarihli 45 inci Birleşiminde alınan karara uygun olarak ve basılıp, dağıtılan programa gö
re yapılacaktır. 

Başlangıçta, bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde siyasî parti grupları ve Hükümet, adına 
yapılacak konuşmalar l'er saat, kişisel konuşmalar 15'er dakikadır. 

Bütçenin tümü üzerinde gruplar ve şahıslar adına söz alan sayın üyelerin adlarını sırasıyla oku
yorum: 

Refah Partisi Grubu adına Sayın Necmettin Erbakan...(RP sıralarından alkışlar) Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Seyfı Oktay...(SHP sıralarından alkışlar) Anavatan Partisi Gru
bu adına Sayın Mesut Yılmaz...(ANAP sıralarından alkışlar) Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın 
Nevzat Ercan...(DYP sıralarından alkışlar) 

Şahısları adına; lehinde, Sayın Ali Er, Sayin Ahmet Feyzi İnceöz, Sayın Mustafa Kul; aleyhin
de, Sayın İbrahim Kumaş, Sayın Ahmet Cemil Tunç; üzerinde, Sayın Mustafa Dağcı. 

Şimdi söz sırası, Refah Partis Grubu adına Sayın Necmettin Erbakan'da... (RP sıralarından 
ayakta alkışlar) 

Sayın Erbakan, konuşma süreniz 60 dakikadır; son beş dakikanız hatırlatılacaktır efendim. 

Buyurun. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, Sayın Erbakan, kürsüye bir pano koydu; böyle usul 

var mı? 
BAŞKAN —Efendim, başarılı olduğunu görürsek, önümüzdeki bütçe yılında büyük ekran da 

koyarız. 
Buyurun. 
RP GRUBU ADINA NECMETTİN ERBAKAN (Konya) -Muhterem Başkan, Yüce Mecli

sin sayın üyeleri, Hükümetin kıymetli mensupları ve aziz milletimizin kıymetli evlatları; bugün 12 
Aralık 1994. Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 1995 yılı bütçesinin ilk müzakeresini yapıyoruz. 
Bu müzakere münasebetiyle, Refah Partimiz Grubunun görüşlerini, Yüce Meclise ve aziz milleti
mize arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Her şeyden evvel, sözlerime başlarken, Yüce 
Meclisin kıymetli üyelerini, Hükümetin sayın üyelerini, ülkemizin bütün evlatlarını saygıyla ve 
sevgiyle selamlıyorum. Bu müzakerelerin hayırlı olmasını, halkımızın saadet ve selametini dileye-. 
rek sözlerime başlıyorum. 
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Çok aziz ve muhterem milletvekilleri ve vatandaşlarım; her şeyden evvel, sözlerime başlarken, 
bu yaptığımız konuşmanın ne kadar büyük önem taşıdığını çok iyi biliyorum; çünkü, hepinizin bil
diği gibi, Sovyetlerin dağılmasından sonra, dünyada, hakikaten, çifte standartlar, haksız tecavüzler 
bütün insanlığı bir buhran ve bunaltının içine sokmuştur. Insanlann huzura kavuşacakları, soğuk 
harbin kalkacağı beklenirken, tam tersine, bütün insanlık bir buhran ve bunaltının içine girmiştir ve 
bugün, eskisinden daha çok bir kurtuluş aramaktadır. Biz inanıyoruz ki, bilindiği gibi bu kurtulu
şun öncülüğünü, Türkiye yapacaktır. Bundan dolayı, Türkiye'nin bu öncülüğü yapabilmesi için, her 
şeyden evvel ekonomik balamdan güçlü bir ülke olması son derece mühimdir. Dolayısıyla, şimdi 
yapacağımız konuşmada, Türkiye'nin ekonomik durumu gerçekte nedir, bu durumdan, nasıl kurta-
nlabilir; bunun üzerinde durmaya gayret edeceğiz. 

Sözlerime başlarken, sizlere, Türkiye'nin bugün içine düştüğü durumun asıl gerçek sebebi ol
duğuna inandığım bir hususu, Sayın Çiller'in, 22 Kasım 1994 günü, kendi Meclis Grubunda yaptı
ğı konuşmadan bazı cümleleri okuyarak açıklamak istiyorum. 

Sayın Çiller seçimlerden imtina etmek için birtakım sebepler sayarken, kış mevsimi, hareket 
zorluğu ve sair sebepleri saydıktan sonra, "üçüncü bir imkânsızlık olarak" diyor ve "artık zamanı 
geçmiş ve artık çıkarılması gereken yasaların bulunduğunu" kaydederek, özelleştirme konusunda 
"zamanın bittiğini" belirtiyor. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)-Yok, öyle bir laf... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Özelleştirme konuşunda, bu zamanı kim veriyor, na

sıl tespit ediliyor, nasıl bitiyor? İşte demokrasi, işte halkımız, işte onun temsilcisi olan Meclis... Biz 
Mecliste, özelleştirme şu zamana kadar bitecek diye bir şey tespit ettik mi? "Özelleştirme, şu za
mana kadar bitecektir" diye, kim tespit ediyor? İşte biz buna "dışgüdüm" diyoruz. 

Bakınız, Sayın Çiller diğer bir cümlesin de yine "DYP olarak uğraşacağımız çok önemli ko
nular var; yap-işlet-devret... Ülkede istihdam sorunu var, yatırımlar var...Dış kaynağını bulmuşuz; 
açıkça söylüyorum, bu dış kaynağı iptal edecekler." diyor. Kim iptal edecekmiş? "Biz, yıl sonuna 
kadar gün verdik, yıl sonuna kadar, bu işi aşacağız." diyor. Meclisin böyle bir şeyden haberi yok; 
bir dışarısı var, bir Sayın Çiller var, birbirlerine söz veriyorlar ve Türkiye, işte böyle yürütülüyor... 

Bir diğer cümlesini aynen arz ediyorum: "Gümrük Birliği var, bu ayın 19'unda birtakım imza
lar var. Bundan önce mutlaka çıkarılması gereken yasalar var." Kim tespit etti bu yasaları, bu Mec
lis mi? "Patent kanunu.." Yani biz, tek taraflı olarak Batılılara patent hakkı ödeyeceğiz. "Fikrî mül
kiyeti, düşünce özgürlüğünü ele alma durumundayız." diyor. Onlar dikte ediyor ve böylece Türki
ye'nin gündemi tayin ediliyor. 

Bir diğer sözünde; "Ülkeyi bütçesiz bıraksın, tökezlesinler istiyorlar. Bunlar bütçesiz olsun; 
Dünya Bankası, IMF ayağa kalksın" diyor. Buyurun, işte, Türkiye hasıl yönetiliyor; Dünya Banka
sı, IMF, dış güçler. Biz, buna yıllardan beri dışgüdüm diyoruz. Bu dışgüdüm yüzünden Türkiye 
geldi, geldi, geldi bugünkü noktaya geldi ve gemi batmldı, çırpınılıyor, bu batık geminin, bu poli
tikalarla, bu yanlış zihniyetlerle de kurtarılması mümkün değildir. (RP sıralarından alkışlar) 

İşte şimdi, bütçe müzakerelerinde asıl görevimiz; bu gerçeği halkımıza göstermek, hatta Hü
kümete göstermek, Parlamentoda bir kere daha tescil etmek -zaten herkesin gördüğü bu gerçeği- ve 
bu politikalarla bunun kurtulamayacağını açıkça ifade etmek, kurtuluşun nasıl olacağının yolunu da 
göstermektir. Böyle bir tarihi noktada, bu görevi elimizden geldiği kadar, en iyi şekilde yapmaya 
gayret etmemiz çok doğaldır. 
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Her şeyden evvel bir şeyi belirtmek istiyorum. Şimdi, gemi öyle batmış, Türkiye öyle perişan 
bir noktaya gelmiştir ki, aslında biz burada neyi müzakere ediyoruz; şu yaptığımız iş, son derece 
anlamsız bir şeydir. 

1995 yılı bütçesinin 2 katrilyon olarak getirilmesi lazım iken -bunu biraz sonra göstereceğim-
1.3 katrilyon olarak getirilmiş. Suluboya resim yaparmış gibi, istediği yerden bir çizgi çekiyor, bü
yük gösterirsem, fazla açık göstermeye mecbur olurum, bu da uygun olmaz, onun için çizgiyi bu
radan çekeyim!.. Suluboya resim yapıyoruz, bütçe mütçe yok ortada. Öye bir hale geldik ki, Mec
lis, anlamsız bir şeyi konuşuyor. Bugün gelinen noktada, bütçeler, manasını, anlamını tamamen yi
tirmiştir. Her şeyden evvel, Sayın Hükümet üyelerini ve Sayın Maliye Bakanını... 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) —Yirmi senedir hep aynı şeyi söylüyorsun; hiç yeni bir şey 
söylemedin. 

BAŞKAN-Sayın Balyah, lütfen... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Her şeyden evvel şunu ifade etmek istiyorum: Biraz 

önce, geldiler, güzel, edepli, terbiyeli bir konuşma yaptılar; teşekkür ederiz; ancak, gerçek ne? Ya
ni, Meclise geldik, ciddî bir bütçe var; bunu müzakere ediyoruz... Hayır, siz de biliyorsunuz, biz de —» 
biliyoruz, bu Meclis, bunu kabul etmez; bu yok; her şeyden önce, bu gerçeği belirtmek mecburiye
tindeyiz. Bu iş çığırından çıkmıştır. Ortada ne bir bütçe vardır ne konuşulacak bir şey vardır ne de 
getirilen rakamların anlamı vardır. Bu sebepten dolayıdır ki, her şeyden evvel... 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) —Olmayan şeyi konuşma öyleyse. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) —... kendimizi yeniden, ciddî bir devlet yapısı haline 
getirmek mecburiyetindeyiz. Bu Mecliste her şey var; herkes bunu biliyor. Bu Meclisin tek eksiği, 
aritmetik yanlışlığıdır; ama, milletimiz bunu en kısa zamanda düzeltecek ve bu meseleler, böylece, 
en güzel şekilde çözülecek. (RP sıralarından alkışlar) Dolayısıyla, konuşmamda, Meclisin bugün
kü aritmetik hatasından dolayı, içine düştüğümüz acı tabloları, karamsar bir şekilde ortaya koyma
ya mecbur kalırsam, bu, hiçbir zaman ümitsizliğe sebep olmamalı; bunun kurtuluşu var, ilacı var; 
millet biliyor ve millet bu batan gemiyi kurtaracaktır. 

Bakınız, getirilen bu bütçenin neden anlamı kalmamıştır; çünkü, önce, bir defa, bütçe nedir? 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) —Hayatta hiç bir şey yapmamış ki adam... Nasıl iflas ettir

diğini anlatacak.v 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) - Bütün akademik çalışmalarda, bütün malî kitaplarda 
ifade edildiği gibi, bütçe, parlamentonun, hükümete gelirler ve giderler üzerinde yetki vermesi, ül
kenin bütün politikasını kontrol altına almasıdır. Şimdi, şu getirilmiş olan rakamlarla, ülkenin han
gi politikasını kontrol altına alacağız? Kanunların emretmiş olduğu görevi nasıl yapacağız? Çün
kü, Türkiye'nin ekonomik durumu bir aysberke benziyor; bunurt ufak bir kısmı bütçe olarak önü
müze getiriliyor, aysberkin büyük kısmı ise suyun altında. 

- Ülkenin en büyük meselesi olan bu borçlar ve borç ödemeleri bütçenin dışından yapılıyor. 
Türkiye'nin gerçek malî durumu nedir; ne almıyor ne veriliyor; getirilen bütçeyle bunun uzaktan 
yakından bir alakası yok. Bir yerden bir çizgi çekilmiş, o kadarlık bir kısım. Hiçbir zaman gerçek 
olmayan, hayalî rakamlar ve kabullerle ortaya konulan iddiaya göre, 1995 yılında enflasyon yüzde 
22 olabilecekmiş... Şu hale bak... Bu kabullerle buraya getiriliyor "işte, gelin, bunları, bizim getir
diğimiz bu bütçeyi müzakere edelim" deniliyor. Hayır, bu, aysberkin üstündeki kısımda bir mana 
ifade etmiyor, asıl altındaki büyük kısım ise, esasen burada -maalesef- görüşülemiyor. 
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Şimdi, bakınız, neden bu müzakereler anlamını kaybetmiş, çünkü, bütçeyi istediğiniz gibi ya
pabilirsiniz; 1,3 trilyonla 2 trilyon arasında istediğiniz rakamı getirebilirsiniz, suluboyayla yapılmış 
bir tabloya benziyor, bu birincisi. (DYP sıralarından "katrilyon" sesleri) 

ikincisi, zaten bütçenin bütün gelirleri -biraz sonra açıklayacağım gibi- borç ve faiz ödemesi
ne yetmiyor; peki neyi konuşacaksımz? Yatınmı nasıl yapacaksınız? Cari masraflar nasıl olacak? 
Kalkınmayı nasıl sağlayacaksınız? Ortada hiçbir şey yok; ne konuşacaksınız? Onun için, bütçe, an
lamını yitirmiştir. 

Bundan başka, yine, getirilmiş olan bütçeler -hemen arkasından 1993 ve 1994'te yaşadığımız 
gibi, yeni Vergi kanunları getiriliyor, yeni paketler getiriliyor- yıl içerisinde kaç defa değiştiriliyor? 
Sene sonunda bambaşka bir sonuç orta yere çıkıyor. Yıl içerisinde her üç ayda bir, dört ayda bir, 
ek bütçe kanunlarıyla her şey karmakarışık ediliyor. Bundan dolayı ne bir istikrar ne ciddî bir büt
çe söz konusu değildir. Kaldı ki, bütçeler niçin yapılıyor? Hükümetler bütçelerini yapıyor, Meclis 
bu yetkileri veriyor, kontrol ediyor, yönlendiriyor; ülkede ekonomik istikrar sağlansın, enflasyon 
azaltılsın, işsizlik önlensin, kalkınma sağlansın, gelir dağılımı iyileştirilsin ve ihracat artsın diye. 
Halbuki, getirilen bütçelerle bunların hepsinin tersi oluyor. O halde, bu bütçeler bir şey ifade etmi
yor. Bu hükümetler, bu çeşit bütçeleri hiç yapmasalar çok daha iyi olacak. Çünkü, yaptıkları büt
çeler bu faydaları temin etmek yerine, bunları çok daha kötü hale getirmektedir. 

Şimdi, size; Sayın Maliye Bakanına ve Sayın Hükümete soruyorum; ama, Sayın Çiller nere
deler? Bütçe, Sayın Çiller Hanımefendiyi ilgilendirmiyor mu? (RP sıralarından alkışlar) Bu kadar 
önemli bir konuda, Sayın Başbakan niçin Mecliste yoktur? Bakın, halkın önündeyiz ve halka du
yuruyorum. Yoksa, Sayın Başbakan, Amerikan senatörleriyle konuşmayı Mecliste bulunmaya mı 
tercih ediyorlar, ne yapıyorlar? (RP sıralarından alkışlar) 

HACI FİLİZ(Kırıkkale) - Sen Meclise kaç defa geldin? 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Biraz sonra, Amerikan senatörleriyle ne konuşulu
yor, onu söyleyeceğim. (DYP sıralarından gürültüler) 

İşte ülkenin hali görülüyor. Ben, yine de suali soracağım; 1995 yılında Türkiye ne kadar dış 
borç alacak, ne kadar iç borç alacak? Bunun cevabını kim verecek, cevap ne? Ne kadar alabilirse... 
İşte, Türkiye böyle idare ediliyor. Bundan başka, şunu soruyorum; ne zaman, ne kadar para basa
cak, bunları nasıl kullanacak? Ekonominin en mühim faktörleri bunlar. Ne kadar basabilirse... Ha
limize bakın. Hükümet, bu bütçede gösterilmeyen ne kadar dış borç ve faiz ödeyecek, gelecek se
ne ne kadar iç borç ve faiz ödeyecek bunların hiçbirisi ortada yok. Önümüzdeki sene, hangi yeni 
vergiler çıkacak, ne kadar zam yapılacak bunların hiçbirisi yok. Bunlar, hep, sene içerisinde tekrar 
tekrar, üç ayda bir ilan edilecek. Bu nasıl ülke yönetimi? Bütçeden maksat bu mudur? 

Sonra, bu yıl faiz oranları ne olacak kimse bilmiyor; ne yatırımcılar biliyor, ne Hükümet bili
yor. Bakacak, birden bire, dolar 60 bin liraya, 80 bin liraya, 100 bin liraya fırlarsa, ona göre, faiz
leri de yüzde 1 000'e çıkaracak... Kimsenin bir şey bilmesi mümkün değildir. Bu yıl taban fiyatlar 

' ne olacak; peki, köylü ne ekecek; enflasyon, paranın değeri, devalüasyon ne oranda olacak bunla
rın hiçbirisi belli değil. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)-Altın ne olacak? 

BESTAMİ TEKE (Hatay)—Altın fiyatlanne olacak? 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) —Bunların hiçbirisi belli değil; tam tersine, biraz son

ra açıklayacağım gibi, 1994 yılına baktığımız zaman, 1995 yılının enflasyonu, bugünkü değerler 
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muhafaza edilse dahi, en aşağı yüzde 140 olacaktır. Halbuki "yüzde 22 olacak" deniliyor. Bu ise, 
halkı aldatmak,yatınmcı işadamlarını aldatmaktan başka bir işe yaramıyor. Dolayısıyla, hem ger
çekler dile getirilmiyor hem de âdeta, bütçeyle halk aldatılmaya çalışılıyor. 

Görülüyor ki, hiç birşey belli değildir. Bu bütçeyi getireceksiniz, sonra üç ayda yüzde 50 fa
izli trilyonlarca lirdik hazine bonoları çıkaracaksınız... Ne bütçe kalır ne ekonomi kalır. 

İLHAN KAYA (İzmir) — Hoca, petrol ne olacak? 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Köylü ne ekecek, ne harcayacaktır; işçi ve memur 
ne olacak; esnaf, tüccar, işadamı ve kalmayan yatırımcı ne yapacak, hiçbir şey belli değildir. Tür
kiye, mutlaka, kendisine ciddî bir yönetim şekli tespit etmeye, onu gerçekleştirmeye mecburdur. 
Yoksa böyle yönetim olmaz. 

Bu bütçede, sadece üç mana vardır; ve bir şeyi ifade ediyor. O ifade ettiği şeylerin birincisi şu
dur: Türkiye'de, ekonomi disiplini diye bir şey kalmamıştır; bu bütçe, bunu gösteriyor. İkincisi, Hü
kümet ne yapacağım bilmemektedir; bu bütçe bunu gösterir. Üçüncüsü de, bu bütçeye göre, 1995 
yılında her şey, 1994 yılından daha kötü olacaktır; işte, bu bütçenin ifade ettiği tek anlam budur. 
Bu sebepten dolayıdır ki, biz, şimdi ne konuşacağız? (DYP sıralarından "Mercümek'i konuşalım" 
sesleri) 

ı Bu şartlar altında, önce, Hükümetin getirmiş olduğu bu bütçenin katiyen, 1995 yılının gerçek 
bütçesi olamayacağım dikkate almalıyız. Peki, öyleyse, 1995'te ne olacak? Önce, burada, ne olaca
ğına inandığımız bir bütçe yapacağız. Bu bütçeyi tenkit edeceğiz; çünkü, bu Hükümetin getirmiş 
olduğu bütçenin gerçekle hiçbir alakası yoktur. 

Buyurun, şimdi getirmiş oldukları bütçeler ne oluyor, kısaca bir göz atalım. Bakınız, önce, 
1995 yılı bütçesi olarak getirdikleri rakamlar bunlardır: Komisyonlarda yüzde 5 kısıntı olmuş. Büt
çe zaten resme benziyor, yüzde 5 de olsa, yüzde 10 da olsa hiç önemi yok; mesele, ana yapının an-
1 aşılmasıdır. İfade edildiğine göre -bütün arkadaşlarımızın takip etmesi için bütçenin önemli ra
kamlarını ortaya koyuyorum- önce, bir defa, bütçe giderleri, 1,330 katrilyon olacak, 1,342 katril
yon gelmişti, kısıntıdan sonra, "1 330 katrilyon olacak" deniliyor.Cari giderler 551 trilyon, yatı
rım 125 trilyon -ama, personel hariç, 89 trilyon olacak" deniyor- transfer giderleri 701 trilyon ola-
cak.Dolayısıyla, bütçenin giderleri 1,330 veya 1,342 katrilyondur. 

Gelirlere gelince: Vergilerden 880 trilyon, vergi dışı gelirlerden 74 trilyon, özel gelirler ve 
fonlardan 173 trilyon, katma bütçelerden 6 trilyon toplayacağız. 1,133 katrilyon gelir olacak ve 
bütçe, daha baştan 208 trilyon açık verecek. Şimdi, yüzde 5 kısıntı yapılınca, "198-200 trilyon açık 
verecek" deniliyor. Demin de söylediğim gibi, ancak, 200 trilyon açık gösterirsek işimize gelecek 
bir görüntü elde ederiz düşüncesiyle, bütçe rakamları böylece tespit edilmiştir. 

Şimdi, bütçeyle ilgili bazı önemli rakamlara da göz attığımız zaman ne görüyoruz: "Cari fi
yatlarla gayrî safi millî hâsıla 4,338 katrilyon olacak" deniliyor. Bunu dolara çevirirsek, Hüküme
tin bu yıl için getirdiği ortalama dolar değeriyle, 102,6 milyar dolar olacak. Yani, Türkiye, 1995 se
nesinde de, yine 100 milyar dolarlık sürüngen hayatına devam edecek; kırk yıldan beri devam eden 
sürüngen hayat. "Biz, bu sene, 840 trilyon lira borç, 388 trilyon lira faiz ödeyeceğiz; yüzde 4,4 kal
kınma hızı temin edeceğiz." diyor. Buna rağmen, bu bütçeye rağmen, ortada yatırım diye bir şey 
olmadığı halde "yüzde 4,4 kalkınma hızı temin edeceğiz; enflasyon yüzde 22,5 olacak" diyor. Se
ne başında dolar 42 bin lira, sene sonunda 48 bin lira... Öyleyse, doların yıllık ortalama değe
ri 42 280 lira olacak. Ödeyeceğimiz borç ve faizin vergi gelirlerine oranı ise, yüzde 140 olacak. 
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Yani, biz, bütün vergileri halktan -işçiden, köylüden, memurdan, esnaftan- toplayacağız; ki, top
layacağımız vergilerin toplamı 880 trilyon lira olacak. Bu 880 trilyon liranın yüzde 140'ını (takri
ben 1,5 katını) borç ve faize ödeyeceğiz. Peki, siz, bütün vergi gelirlerinizin yüzde 140'ını borç ve 
faize öderseniz, bu ülke nasıl yönetilecek? Siz batmışsınız -kendi rakamlarınızı söylüyorum- bit
mişsiniz, tükenmişsiniz... Bütün geliriniz borç ve faize gidiyor. Türkiye'nin nüfusu 62 milyon -
Sayın Maliye Bakanı bu tarafta oturdukları için, bilhassa ona hitap etmek istiyorum- 3 milyon da 
dışarıda işçimiz var; 65 milyon... 65 milyon, bütün yıl vergi vereceğiz, vereceğiz, vereceğiz; püf... 
Uçtu, gitti... Nereye; borca ve faize. (RP sıralarından alkışlar) İşte bunların elindeki yönetim... 

Muhterem arkadaşlarım, bir defa, bu getirilen rakamlar, kesinlikle, itimat edilecek rakamlar 
değildir. Bunun en açık ispatı, 1994 yılında yaşadığımız rakamlardır. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Dolara yatınlsın değil mi bunlar? 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) -Geçen sene, 1994 yılı için, aynı ekip tekrar bir büt
çe getirdi. Bunu, 3 ayda bir, 3 ayda bir değiştirdiler, değiştirdiler... Sonunda ne oldu; hiç tanınma
yan bir noktaya gelindi. 

Buyurun, yine, kendi rakamlarım veriyorum. Kendileri, 1994 yılında şöyle başladık, böyle ol
du diyorlar; rakamlara bir göz attığımız zaman ne görüyoruz; "Bütçe giderleri 819 trilyon olacak" 
deniliyor "909 trilyon oldu" deniliyor. "Cari giderler 333 trilyon olacak" denilmiş, 350 trilyon ol
muş. "Yatırım 86 trilyon olacak" denilmiş, 80 trilyona indirilmiş. Transfer giderleri "399 trilyon 
olacak" denilmiş, 479 trilyon olmuş; çünkü, faizler kendilerini sıkıştırmış, baştan söylediği faiz hu
dudu içinde kalamamış; transferler artmış. Bütçe gelirleri diye söyledikleri rakamlar önemli değil. 

Böylece, şu neticeler ortaya çıkıyor: "Türkiye'nin cari fiyatlarla gayri safî millî hâsılası 2.1 kat
rilyon olacağına, 2.9 katrilyon oldu" diyor; neden; çünkü, doların değeri karşısında Türk Lirasının 
değeri çok düşürüldü; 1 doların değeri 14 bin liradan 37 bin liraya çıkarıldı. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Sen kazandın... 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)-Yine sen kazandın... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) —Böylece, Türkiye, carî fiyatlarla -sözde- şeklen bü

yümüş gibi gözüküyor; tabiî fevkalade küçüldü. Kendi rakamlarıyla söylüyorum: "Borç ödemesi 
307 trilyon olacağına, 567 trilyon oldu; 2 misli borç ödedik. Faiz ödemesi 217 trilyon olacağına 
315 trilyon oldu ve büyüme artı 4,5 olacağına, elimizden bir kaza çıktı, eksi 3,8 oldu" diyor. (RP 
sıralarından alkışlar) O tarihte ufak, ufacık bir hata yapılmış. Her şey çok düzelmiş de, ne yapsın
lar ki, Türkiye büyüyeceğine küçülüvermiş; tabiî, kabahat onlarda değil. Eksi yüzde 3,8, bu bütçe
nin hazırlığı tarihindeki rakamdır, yoksa, sene sonu dikkate alındığı zaman, en aşağı eksi yüzde 
4,5'tir. Artı yüzde 4,5, eksi yüzde 4,5 olmuştur. 

Enflasyon yüzde 48 olacak idi, yüzde 137 oluvermiş (RP sıralarından alkışlar) ve böylece de 
Türkiye rekoru kırılmış. Bunlar hiç önemli şeyler değil; siz, sadece deminki edebiyata bakın. Ken
di rakamlarını söylüyorum "Doların ortalama değeri İ7 bin lira olacak" deniliyordu, 30 bin lira olu
vermiş. "Borç ve faiz, vergi gelirlerinin yüzde UÖ'u oranında ödenecek" deniliyordu, yüzde 
148,5'i, yani, yaklaşık yüzde 150'si oranında ödenmiş. Borç ve faiz ödemeleri, vergi gelirlerinin 1,5 
misline çıkıyor. 1994 yılında fiilen gerçekleşen budur. İşte, böylece, kendi getirdikleri rakamlarla, 
Türkiye'de, bu yıl pek çok ekonomik sahada şampiyonluklar kazandılar. 

Şimdi bakınız, Sayın Çiller'in, geçen yıl bütçeyi takdim ederken bu hususta yapmış olduğu ko
nuşmalar da hiçbir şey ifade etmemiştir; bu konularda birçok sözler verilmiştir, şöyle olacak, böy-

- 2 5 -



T.B.M.M. B:50 12.12.1994 0 : 1 

le olacak denilmiştir, sonunda kendi getirdikleri rakamlara göre, işte böyle olmuştur... Ne getirilen 
bütçelere itimat caizdir ne verilen sözlere itimat caizdir. Gözüken gerçek odur ki; Türkiye, 1994 yı
lında, en kötü yılını yaşamıştır; ülke ekonomisini gösteren en önemli faktörler bakımından görül
memiş şampiyonluklar kazanılmıştır. Samimi olarak söyleyeyim, bir ekonomi profesörü olan Sa
yın Çiller'in 1994 yılındaki bu performansı; yani, işsizlikte şampiyon, enflasyonda şampiyon, borç
ları artırmakta şampiyon, yatırımları düşürmekte şampiyon, bütün faiz ödemelerinde şampiyon, bü
tün bütçeyi faize ayırmakta şampiyon, şampiyon...Ben, Çiller Hanımefendiyi gördüğüm zaman, ya
kasında pek çok madalya taşıyan Rus mareşallerini hatırlıyorum.(RP ve ANAP sıralarından alkış
lar) Bir ekonomi mareşali ortalıkta dolaşıyor... 

Şimdi, pek çok altın madalyaları olan, ekonomide şampiyon olan bir madalya sahibi, 1995 yı
lında da yine gelmiş, önümüze bu rakamlan, bu belgeleri ortaya koyuyor ve "bu belgeleri konuşa
lım" diyor. 1994'te, ne getirdiniz, ne oldu? 

Şimdi getirdiğiniz rakamlara da itimat etmek mümkün değildir. Bu sebepten dolayıdır ki, pe
ki 1995 yılı ne olacak; neyi konuşacağız? 

BESTAMİ TEKE (Hatay) - Mercümek'i konuşacağız. 
FAHRÎ GÜNDÜZ (Uşak)-Mercümek ne olacak? 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Biz, günlerden beri -elbette görevimizi yapmak için-

gerçekte ne olacağını hesapladık ve işte şifndi size, asıl 1995'te ne olacağını gösteren gerçek rakam
lan takdim etmek istiyorum... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Altın şampiyonu da sensin. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bakınız, bu tabloda ifade ettiğimiz gibi, gerçekler 

1995 yılında bu ifade edilen rakamlar olmayacak, tam tersine, buradaki rakamlar olacak. Tabiî, Sa
yın Maliye Bakanına ve uzmanlanna, bu rakamların bir suretini vermeye hazınz, inşallah sene so
nunda da görüşeceğiz, karşılaştıracağız; bakalım, kimin dediği doğru çıkmış. 1994'te, bizim dedi
ğimiz doğru çıktı, daha baştan "800'e sığdıramazsınız bu ülkeyi, en aşağı 900 olacaktır" demiştik, 
işte 900'ü geçtiniz; 1994 yılında biz haklı çıktık. Şimdi, 1995 yılı için, aynı şekilde, rakamlan orta 
yere koyuyoruz. 

Bakınız, önce şunu açıklamak istiyorum: Bu, aç bıraktığınız memuru, işçiyi 1995 yılında ay
nı şekliyle hiç tutamazsınız, haber veriyorum size. Cari giderler, personel giderleriniz 551'de kal
mayacak, en aşağı 200 trilyon ilave konulacak; halkın tazyiki karşısında 751 olacak. Bu yüzde 140 
enflasyonda ücretleri donduramazsınız; buna gücünüz yetmez. (RP sıralanndan "Bravo" sesleri, al
kışlar) Bu, zorlayacak ve 751 olacak. 

Yatırımı zaten sıfırladınız, işte, bir altın madalyanız budur. Öbür taraftan, transfer giderleri... 
Bu kadar borç ve faiz karşısında 701 trilyonla bu borçların, bu faizlerin, bu transfer giderlerinin 
altında kalkamazsınız. Sizin, transfer gideriniz, en aşağı 1 katrilyon 168 trilyon olacak; dolayısıy
la, bütçenizin giderleri 2 katrilyon 900 trilyon olacak; tabloda gösterdiğimiz gibi. 

Vergi gelirleriniz 880; inşallah toplayabilirsiniz, böylece, diğer gelirlerinizi de aynı şekilde 
toplamanızı temenni ederiz. Ancak, bu gelirler karşısında, gerçekte bütçeniz en az 2 katrilyonu bu
lacağı için -faizler ve zarurî personel giderleri yüzünden- bütçe açığınız 200 değil, 876 olacaktır. 

Bundan başka, gayri safî millî hâsılada bu getirdiğiniz rakamı kabul edelim; tabiî, siz bu raka
mı boyuna yeni serilerle -biraz sonra temas edeceğim- her gün oyun pynarmış gibi, boyayla resim 
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yaparmış gibi yüzde 20, yüzde 30, yüzde 48 artırıp duruyorsunuz; gayri safî millî hâsılanın ne ol
duğunu bilmek mümkün değil; yeni seriler, yeni seriler... Nasıl yeni seçim kanunları icat ediliyor
sa her seçimde, her hesaplaşmada da yeni seriler icat ediliyor; bu nasıl bir ülke yönetimi, nasıl bir 
ciddiyetse... . , 

Diğer yandan, faiz ödemeniz 388 olmayacak, 855 olacak; çünkü, önce bir defa, şu anda borç 
stoku, iç borç, en aşağı 630 trilyon, hatta, 700 trilyondur. Gelecek sene sonunda, iç borcunuz en 
aşağı 850 olacak; yani, siz, bu sene 250 trilyonun kaç katı iç borçlanma yapmışken, gelecek sene 
200 trilyonluk iç borçlanmayla yaşayabilecek misiniz; hayır, işiniz gücünüz hep borçlanma olacak. 

Bunlar, en asgarî rakamlar; 855 trilyon olacak sizin gelecek seneki faiz ödemeniz; çünkü, borç 
stokunuz 850 olunca, bu seneden zaten 600 trilyon iç borç faiziniz var, 260 trilyon da dış borç fa
iziniz var; toplarsanız, siz 1994 yılında, 855 trilyondan aşağı faiz ödeyerek yaşamınızı sürdüremez
siniz. Zaten başka sebeplerden sürdüremeyeceksiniz inşallah; amma, bu rakamlar bakımından da 
sürdürmeniz mümkün değil. 

Bundan dolayı, bu gerçekler karşısında, maalesef, Türkiye'nin 1995 yılında büyüme hızı 4,4 
değil, tabloda gösterildiği gibi, eksi 5,5 olacak ve 1995 yılı, 1994' ten daha kötü, yeni rekorlar kır
dığınız, yeni madalyalar aldığınız bir yıl olacak eğer yaşama imkânınız olursa. Türkiye'nin enflas
yonu yüzde 22,5 olmayacak, yüzde 140 olacak. 

M.RAUF ERTEKİN (Kütahya)—Aylık mı yıllık mı Hocam? 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) —Tabiî, artık şaşırdık, ben burada, yıllık yüzde 140 
olacağını söylüyorum, bütün işadamları da, zaten, hesaplarını buna göre yapmaktadırlar, kimse si
zin söylediğiniz sözlere inanmıyor. 

Ortalama dolar değeri, 42 280 değil; şimdi 37 bin lira olan dolar, gelecek sene sonunda 70 bin 
lira olacak ve ortalama dolar değeriniz 60 bin Türk Lirası olacaktır. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Doları söyledin, altın ne olacak? 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Borç artı faizin vergi gelirlerine oranını, yüzde 139 
gösteriyorsunuz; yüzde 139 değil, yüzde 273 olacak. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) -Yaşadınız Sayın Erbakan, yaşadınız! 

BAŞKAN - Efendim, lütfen... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) —Bu sebepten dolayıdır ki, 1995 yılının gerçek tablo

su işte budur. Bunlar, her türlü noktası incelenerek ve en asgariden böyle olacağı hesaplanarak, bu
raya, en asgari değerler olarak konulmuştur. 

Bundan dolayıdır ki, şimdi ben, sizin getirdiğiniz bütçeyi gerçekmiş gibi kabul ederek konu
şursam, boş yere konuşmuş olurum. Türkiye'nin ne olacağını, bu hesaplara dayanarak ele alıp, ifa
de edersek ancak faydalı bir konuşma yapabiliriz. 

SAMİ SÖZAT (Balıkesir)-Altın kaç para olacak? 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Şimdi, bakınız, bunların ne mana ifade ettiğini ön

ce size şöyle bir tabloyla göstermek istiyorum. Siz, bugünkü felaketi hep " yılların birikimi, yılla
rın birikimi " diye gösteriyorsunuz; ama, Türkiye'nin son 12 yıllık ekonomik gidişatına bir göz 
atarsak, şunu görürüz: Şimdi, siz, bir seçim bildirgesi ilan etmişsiniz; ama bunu, tabiî ki yılların bi
rikimini bilerek ilan ettiniz. Ondan sonra, arkasından, ortaya her üç ayda bir, altı ayda bir yeni bir 
paket koymuşsunuz. Bu paketleri koyarken de, bu paketlerin hangi sonuç vereceğini yine hesapla-
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yarak, yılların birikimini dikkate alarak söylemeniz lazım. Her üç ayda bir, tekrar tekrar, şöyle ola
cak, böyle olacak, böyle olacak diyorsunuz. Sonunda ne görüyoruz; söyledikleriniz nerede, gerçek 
nerede; dam üstünde saksağan. 

Şimdi, bütün bunları yaptıktan sonra üç sene geçecek, hâlâ "yılların birikimi" diyeceksiniz. 
Bunu söyleyemezsiniz, bu mümkün değil. Bırakın yılların birikimini artık, kendinizden bahsedin. 
Siz bütün bunları söylerken, taahhütlerde bulunurken aklınız neredeydi? Taahhütte bulunuyorsu
nuz; ama, arkadan, söylediğinizin aksi çıkıyor, bu sefer de, yılların birikimine sarılıyorsunuz... 

Bakın, yılların birikiminde bir haklı nokta var...İşte, 12 yıllık rakamlara baktığımız zaman ne 
görüyoruz: Bütün ekonomik göstergeler, 12 yıldan beri yavaş yavaş bozulmuş; ancak, sizin döne
minize gelince -bu üç senede- bozulma değil, patlama görüyoruz. (RP sıralarından alkışlar) Bütün 
eğrilerin hepsi yukarıya çıkmış, onun için, hep şampiyonluk madalyaları almışsınız. 

Bunları neden size grafiklerle gösteriyorum; çünkü, Sayın Çiller ne yaptığını bilmiyor, bura
ya bir ayna koydum, ne yaptığının fotoğrafını gözüyle görsün diye. (RP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) Bu rakamları tek bir fotoğraf gibi incelemek doğru değil; nasıl, video filminde me
seleleri hareketli görüyorsak, bu grafikler de hareketli olarak meseleleri gösteriyor. Rakamların te
ferruatına girip vakit alacak değilim; ama, tabloyu özetliyorum: 12 yıldan beri, ekonomi adım adım 
bozulmuştur; fakat, son 3 yılda patlamıştır ve gemi, sayenizde batırılmıştır. 

Şimdi, bu geminin nasıl battığını, getirdiğiniz bazı bütçe büyüklüklerine bakarak -ne yazık ki, 
zamanımız çok ölçülüdür-birer cümleyle özetlemek istiyorum. 

Önce, gayri safî millî haşıla: Şu grafiklerde, sarı renkli değerlere baktığınız zaman, cari fiyat
ların 1991'den 1995'e kadar nasıl yükselmiş, rakamların büyümüş ve şişmiş olduğunu görüyorsu
nuz; ama, bu gayri safî millî hâsılayı 1991 fiyatlarıyla hesaplarsanız -mavi renkli değerleri görü
yorsunuz- Türkiye'nin bütçesi ve gayri safî millî hâsılası gittikçe küçülmüş. Bu mavi renk, gayri sa
fî millî hâsılanın küçülmesini gösteriyor. Siz, Türkiye'yi küçültüyorsunuz. Diğer yandan, bütçe-ye-
şil renkliler- cari fiyatlarla sanki artıyormuş gibi gözüküyor; ama, 1991 fiyatlarıyla hesapladığınız 
zaman -kırmızı renklere baktığınızda- bütçenin yıldan yıla gerçekte nasıl küçüldüğünü apaçık bir 
şekilde görüyorsunuz. 

Burada, asıl bütçe ve gayri safî millî hâsılayt dolar değeri olarak ele alırsak, işte bakınız, Sa
yın Çiller'in altın madalyası. (RP sıralarından alkışlar, gülüşmeler) Şunların adı, ekonomideki Çil
ler uçurumları. Bakın, 1991, 1992... Sayın Demirel'in kulakları çınlasın; onu her zaman tenkit ettik; 
ama, beterin beteri varmış. (RP ve ANAP sıralarından gülüşmeler, alkışlar) Şu hale bak... İşte gra
fik... Şimdi, artık Sayın Demirel'i arayıp duruyoruz; neden; şu grafiğe bakın, şu Çiller uçurumları
na bakın. Siz bittiniz, mahvoldunuz, kendinize yeni bir başkan bulun, kendinizi kurtarmaya çalışın 
(RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Bakın, ben size halinizi fotoğraflarla gösteriyorum, buyurun. Çoktunuz... îşte, dolar değeri 
olarak Türkiye'nin gayrîsafi millî hâsılası... Gayri safî millî hâsıla ne kadar düşmüştür: Gerçekte 
120 milyar dolardan 60 küsur milyar dolara düşmüştür. Nüfus da 60 milyon olduğuna göre, fert ba
şına millî gelir 1 000 dolar, hatta daha düşük, biraz sonra onu da söyleyeceğim. 

Öbür taraftan, bütçeleriniz de dolar değerleriyle fevkalade küçülmüştür. Şu sene getirdiğiniz 
bütçe, gerçekte, sadece 20 milyar dolarlık bir bütçedir. Halbuki, bu bütçe 1991 yılında 31 milyar 
dolardı; şimdi, dört sene sonra 20 milyar dolara indirdiniz; Türkiye'yi küçülte küçülte... Bu rakam
ları istediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz. 
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İşte ekonomi mareşali Saym Çiller'in ilk büyük madalyası budur, (RP sıralarından alkışlar) 
Türkiye'yi bu kadar kısa zamanda bu kadar büyük küçültmüş olduğunu görüyoruz. 

Aslında bu rakamlar tam rakamlar da değildir. 
ŞlNASÎ ALTINER (Zonguldak) —Suluboya resim yapıyorsun. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) -Eğer biz gerçeği ararsak, ne görürüz: " 1994 yılında 

gayri safî millî hâsıla 2,9 katrilyon lira oldu" diyorsunuz. Peki, 1994 yılında, önce büyük bir faiz 
ödendi. 65 milyon insan çalıştık, cari fiyatlarla 2,9 katrilyon liralık üretim yaptık. Bu üretimi biz 
kendimiz mi paylaşıyoruz; yok. Önce dışarısı bundan'payını alıyor; dış borçlar ve faizler ödeniyor. 
Bu üretimin içinden ödenmiş olan dış borç faiz yükü 1,572'dir. Bu, Türkiye'nin sadece 72 milyar 
dolarlık borcundan dolayı bir yılda binen ilave yüktür. Ödenmiş olan borç ve faizler 351,5 trilyon
dur -sizin rakamlannızdır- "351,.5 trilyon dışarıya borç ve faiz ödedik" diyorsunuz; 2,902'den 
350'yi çıkardığınızda takriben'2,5 katrilyon kalıyor. Şimdi, bu 2,5'i alıp bölüşüyoruz; ama, üzeri
mizde 72 milyar dolar borç olduğu için; yani, 1 doları sene başında 14 bin liradan ödeyecektik, öde
yemedik, takatimiz yoktu, sene sonunda 1 dolar 37 bin lira olduğu için, dolar başına 24 bin lira ila
ve yük geldi; bu, 72 milyar dolarda i$e, 1,572 katrilyon yapıyor, yani, biz bunu borçlandık, 1,572 
katrilyon borçlandık. 2,5'ten 1,5'i çıkarsanız, geriye 1 katrilyon kalıyor. Bu, cari fiyatlarladır, ger
çek rakam 978'dir, halkın bölüşebileceği rakam. Yoksa, borcunuz, yani mükellefiyetiniz artmış; 
demek ki, borç yiyorsunuz, kendi çalıştığınızdan kazandığınızı yemiyorsunuz; alınterinizden yiye
bildiğiniz 978 trilyondur. Bu 978 trilyonu eğer 62 milyona bölerseniz -bugünkü dolar fiyatıyla- fert 
başına gerçek millî gelir 400 dolardır. Yani, biz, bu yıl, 62 milyon insan çalışmışız, çalışmışız, bu 
insanın çalıştığından yapmış olduğu üretim, dış borç faizi ve borç parası diye dışarıya gitmiş, biz 
bölüşememişiz; bir şeyi bölüşmüşüz; ama, o bölüştüğümüze mukabil de 1,5 katrilyon ilave yük 
borçlanmışız. Bu borcu ödeyeceğiz. Tabiî, öyle alışılmış ki, bu borç dendiği zaman, sanki bunları 
biz ödemeyecekmişîz gibi... O halde, asıl alınterinden paylaşabileceğimiz 978 trilyondur; bu da 
fert başına sadece 400 dolar yapar. İşte, Türkiye'yi Bangladeş yapmanın şerefi, Türkiye'yi Ugan
da yapmanın şerefi, böylece, bu Hükümete ait bulunmaktadır. 

Şimdi, Türkiye'nin bütçeleri niçin bu kadar küçük, Türkiye'de fert başına millî gelir niçin bu 
kadar az, insanlarımız niye bu kadar eziliyor; bu, hakikaten kırk yılın birikimidir. İşte, kırk yılda, 
Almanya, İspanya ve italya ile Türkiye'yi mukayese edersek, onların nasıl geliştiklerini görürüz. 

« ' • ' . f . t 

Gayri safî millî hâsıla olarak, burada, mavi renkler Almanya'yı gösteriyor, yeşil renkler ital
ya'yı, san renkler İspanya'yı; Türkiye de kırmızı renk. Onların yanında, nasıl cüce haline gelmi
şiz... İşte, dolar olarak halimiz... Bütçemiz, fevkalade küçülmüştür. Gayri safî millî hâsıla değerle
rimizdir bunlar; bunlar, fevkalade küçülmüştür. 1995'te gerçek gayri safî millî hâsıla 62 milyar do
lardır ve getirdiğiniz bütçe de 20 milyar dolardır. Görülüyor ki, Türkiye küçültülmüştür. 

Türkiye'nin büyüme hızı -işte, diğer bir büyük şampiyonluk- tamamen tersine dönmüştür. Yi
ne, bir san altın madalya, cumhuriyet tarihinde. Burada yeşil renkler tarımdaki küçülmeyi, mavi 
renkler sanayideki, sarı renkler hizmetlerdeki, kırmızı da gayri safî millî hâsıladaki küçülmeyi gös
teriyor. 

Görüldüğü gibi, iddia edildiği şekilde -yani, planlar, programlar getirildiği zamanki gibi- kat
lanmalar yüzde 4, yüzde 5 değil, tam tersine, eksi yüzde 4, eksi yüzde 5 haline dönmüştür. Bunla
rın hepsi, birer Çiller uçurumudur. Yeni edebiyat literatüründe, bu kelimeleri kazandık. İşte, ülke
nin hali budur. 
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Fert başına gayri safî millî hâsılaya, yani, fert başına millî gelire baktığımız zaman ise -görül
düğü gibi- demin söylediğim hesaplar yapıldığında 700 dolara düştüğünü görürüz. Eğer, üzerimi
ze binen faiz yüklerini ve dış borç yüklerini de hesaba katacak olursak, 400 dolara düştüğünü gö
rürüz fert başına millî gelirin. 

Bir yandan, Türkiye, böylesine küçülürken, öbür taraftan da, tabiî, bütçeler, korkunç bir şekil
de açıklarla kapanmaktadır; çünkü, gelirler, giderlere hiçbir zaman yetmiyor. 

Bakınız, şurada, yeşil renk, gerçekte, açıkların gelirlere oranını gösteriyor; bu oran yüzde 77' 
yi bulmuştur. Gelirin yüzde 77'si kadar açık ilave ediliyor; yani, zarurî ihtiyacın yansı kadar bile 
gelir toplanamıyor. Geriye kalanlar açıklar; neyle kapatılmaya çalışılıyor; faizlerle, yeniden alman 
borçlarla kapatılmaya çalışılıyor, işte, buna iflas derler ve bu yüksek rakamlara ulaşmış olmak da 
yeniden bir şampiyonluktur.' 

Diğer taraftan, bütçenin içinden ödenen faizler... işte, en önemli konu. Baktığımız zaman, ne 
görüyoruz; faiz bolü toplam gelir. Bütçenin toplam gelirine mukabil, o yıl ödenen iç ve dış borç fa
izi toplamı yüzde 75 olmuş; vergi gelirine mukabil ise yüzde 97 olmuş. Ne arz ediyorum; 1995 yı
lında böyle olacak; bu yıl yüzde 63 olmuş. Topladığımız bütün vergilerin yüzde 63'ü bütçeden öde
nen faizlere gidiyor, iç ve dış borç faizine gidiyor. Öbür taraftan, 1995 senesinde bu rakam yüzde 
97 olacak. Topladığınız bütün vergi, bütçeden ödediğiniz iç ve dış borç faizine gidiyor; yalnız fa
iz ödüyorsunuz, işte, şimdi, söz buraya geldiği zaman, neden biz 1991 seçimlerinde, bütün ülkenin 
duvarlarına bu afişi astık; bunun anlamını görüyorsunuz. Ne bu: "Faiz beni batırdı" diyor bir işa
damı. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sizi batırmadı Hocam, sizi yükseltti!.. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — işte, bundan önceki yönetimleri de faiz batırdı, bu 
yönetimi de faiz batırıyor. Bu rakamlar, halinizi gösteriyor. Faizle, ülke perişan edilmiştir. Faizin 
gelirlere, bütçe açıklarının gelirlere oranlarına baktığımız zaman, bütçenin nasıl çarpıldığını, şu ya-
tınmların ise nasıl sıfıra yaklaştığını görüyoruz. 

Öbür taraftan, iç ve dış borç stoklan -gördüğünüz gibi, Sayın Çiller'in yeni bir altın madalya
sı da iç ve dış borç stoklandır- 72 milyar dolardır; yani, 1994 senesindeki asıl borç, getirildiği gi
bi, 67 milyar dolardan azalmış değildir. Çünkü, Hazine kefaletinde olmayan, birçok belediyenin, 
özel sektörün borçları vardır ve asıl milyarlarca dolarlık sıcak döviz; varlığıyla iftihar ettiğiniz dö
viz rezerviniz, aslında, tamamen daha büyük faiz almak için Türkiye'ye getirilmiş olan sıcak döviz, 
yine sizin ödeme mükellefiyeti altında bulunduğunuz bir dış ödeme mecburiyetidir. Bunu hesaba 
katarsanız, en aşağı 72 milyar dolar borcunuz var ve de 1994 sonunda en az hesapla, şu andaki iç 
borcunuz 630 trilyon olacaktır, diğer bir hesaba göre de 700 trilyon olacaktır. Böylece, borç rekor
ları, gayri safî millî hâsılayı kat kat aşmıştır. 

Şimdi, siz, Gümrük Birliğine girmek için çırpınıp duruyorsunuz. Halbuki, Gümrük Birliği "si
zin borcunuz -yani, iç ve dış borç, devletin borç mecburiyeti- gayri safî millî hâsılanın yüzde 60'ın-
dan az olacak" diyor. Ayın 19'unda gideceksiniz; belki haberiniz yok, haber veriyorum. Bu icat et
tiğiniz yeni seri de yetmiyor; yeterli seri icat edememişsiniz! Gayri safî millî hâsılayı büyütmek 
için, satın alma kabiliyetine göre bir sürü seriler icat ediyorsunuz. Halbuki, şu anda kendi rakam
larınıza göre bir hesap yaparsanız, yine, iç ve dış borç stoku bolü bu şişirme gayri safî millî hâsıla 
yüzde 82,5 oluyor. Yine, sizi Gümrük Birliğine almayacaklar. Bir haftanız kaldı; gece gündüz ça
renize bakın; artık, yeni hangi seriyi icat edecekseniz edin! 
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Görüldüğü gibi, muhterem arkadaşlarım, Türkiye, borçla, faizle boğulmuştur ve kamu borç
lanma gereğine -bütçelerin en önemli bir rakamı olan şu rakama- geldiğimiz zaman, 1995 yılında, 
sözde, yüzde 7 olacağı iddia edilmektedir; bu yıl ise, yüzde 14 olduğu itiraf ediliyor. Halbuki, önü
müzdeki yıl gerçekte bu rakam, yukarıda söylediğim açıklardan dolayı, yüzde 19 olacaktır. Eğer, 
bu, yüzde 19'luk borçlanma gereğini dolara çevirirseniz, sizin, 14,6 milyar dolarlık bütçe açığını 
kapatmak için, önümüzdeki sene, yani, 1995'te, paraya ihtiyacınız var. Siz, bu gemiyi yürütemez
siniz. 14,6 milyar doları nereden bulacaksınız?!. Bütün masraflar zorluyor; işçi, memur, esnaf so
kağa dökülmüş; bu parayı nereden bulacaksınız? 

Şimdi gece gündüz "özelleştirme yapalım; aman, Gümrük Birliğine girelim; üç seneden beri 
ödenmemiş, birikmiş olan paraları almaya çalışalım" diye çırpmıyorsunuz; ama, bu paraları alsa
nız dahi -size haber veriyorum- bu paralar batık gemiyi kurtarmaz; ancak, batık geminin güverte
sini boyarsınız. Güverteyi boyamakla da batık gemi kurtulmaz!.. (RP sıralarından alkışlar) Bu sö
zümü unutmayın; bu, çok önemli bir söz. Bunun üzerinde, inşallah bundan sonraki hafta yapacağı
mız konuşmamızda, ayrıca önemle duracağız. Siz, bu gemiyi kurtaramazsınız. 

Öbür taraftan, bu Hükümetin diğer bir altın madalyası da enflasyonda olmuştur. Enflayon, şu 
anda yüzde 140'ı bulmuştur, gelecek sene de en az yüzde 140 olacaktır. Ondan dolayıdır ki, Sayın 
Çiller'in, her seferinde, enflâsyonu düşüreceğiz, şöyle olacak böyle olacak sözlerinin hiçbiri hiçbir 
işe yaramamıştır. Enflasyon, fakir fukaranın ezilmesidir. Şimdi, Sayın Çiller, Hükümeti bırakıp 
üniversitedeki görevine tekrar dönecek muhtemelen; ancak, bu altın madalyalar karşısında kendi
sine bir tavsiyemiz var: Lütfen, bu yanlış politikaları çocuklara okutmasın ve kitap yazmasın. (RP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Kitabı yok ki Hocam!.. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Diğer bir altın madalya da, dolara göre Türk Lirası

nın değer kaybıdır. 

Bu yıl, en büyük devalüasyon yapılmıştır. Bu en büyük devalüasyonda görüldüğü gibi, Türk 
Lirasının değeri düşmüştür. 1991 yılındaki 1 lira, 1994 yılında 14 kuruş olmuştur ve 1995 yılında 
da 7 kuruş olacaktır. İşte, bu altın madalya da bunun için kazanılmıştır. 

1991 ilâ 1994 yılları arasında fiyatların nasıl değiştiğine bakın: En önemli kalemleri sıralar
ken, herkesin görmesi için bu tabloyu arz ediyorum; bir torba DAP gübresinin fiyatı 35 bin liradan 
650 bin liraya çıkmış; dört senedeki artışı yüzde 1 757 olmuş. (RP sıralarından alkışlar) Mazot, 2 
710 liradan 13 030 liraya çıkmıştı; akşam biz bunları hazırladık, bugün geldik gördük ki yeniden 
zam yapılmış!.. Arkanızdan yetişemiyoruz; yani, akşamdan sabaha yetişmek mümkün değil- artış, 
yüzde 392. Benzin, 3 070 liradan 18 890 liraya çıktı; artış yüzde 510. Tüpgaz, 27 500 liraydı 156 
bin lira olmuş; artış yüzde 467. Ekmek, 300 gram ekmek 900 liradan 5 bin liraya çıkmış. Şeker, 3 
040 liradan 24 500 liraya çıkmış. Peynir, 20 bin liradan 140 bin liraya çıkmış. Kıymalık et, 20 bin 
liradan 180 bin liraya çıkmış. Kömür, tonu 390 bin liradan 4,5 milyon liraya çıkmış. Çimento, 12 
bin liradan 90 bin liraya çıkmış. 

İşte, bir ülke, bir halk böyle ezilir. Maalesef, halkımız tamamen ezik, ezik ve perişan olmuş
tur. Onun için, tabiî, memur sokağa dökülüyor, tabiî işçi sokağa dökülüyor, tabiî, profesörler yü
rüyor ve de tabiî dul, yetim ve emekliler sokağa dökülemiyor; çünkü sokağa dökülmek dahi bir as
garî mecal istiyor!... (RP sıralarından alkışlar) Bu kadar mecalsiz bıraktınız. ^ 

BAŞKAN —. Sayın Erbakan, 5 dakikanız kalmıştır. 
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NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)-Sağ olun, teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; bütün bunların yanında, acaba Türkiye'de herhangi 

bir kurtuluş alameti var mı?... Neyle kalkınacağız; yatırımlarla. Yatırım grafiklerine baktığımız za
man kalkınacağız; yatırımlarla... Yatırım grafiklerine baktığımız zaman, yeniden Sayın Çiller'in 
madalyalarıyla karşılaşıyoruz. Her ne kadar birtakım rakamlar getiriyorsa da, bu rakamları 1991 fi
yatına vurursak, yatırımların, sarı grafikteki gibi, gittikçe nasıl azaldığını görürüz. Bu yatırımların 
bütçeye oranlarının ne şekilde azalmakta olduğunu, bu grafikte, açık bir şekilde görüyoruz. Grafik
te, kırmızı renkle belirtilen yatırırnlar rakam olarak büyüyormuş gibi gözüküyorsa da tamamen kü
çülmüştür. Bu sene getirmiş olduğunuz yatırım faslı, geçen seneye nazaran -dolar olarak ve enflas-
ypna göre hesaplarsanız- yarı yarıya azalmıştır. 

Şimdi, bu getirmiş olduğunuz yatırım içerisinde siz ne diyorsunuz: Fonlardan birtakım yerle
re yardım yapılacak. Cami yaptıracak köylere yapılacak malzeme yardımı 1 milyon lira; 40 bin 
köy!.. Bunun yanında, deprem felaketzedelerine 1 milyon lira, küçük sanat kooperatifleri geliştir
meleri 1 milyon lira, küçük sanayi siteleri 1 milyon lira, organize sanayi bölgesi 1 milyon lira, İs
kân Fonu 1 milyon lira, tarımsal kooperatifler 1 milyon lira... Böylece, yatırım yapılması gereken, 
halkın beklediği ne kadar hizmet varsa, bunların hepsini indirdiniz, sıfır yaptınız. İşte, böylece, ya
tırmışız bir ülke haline döndük. Söylediğimiz bu felaket önümüzdeki yıllarda daha da fazla olacak 
demektir. 

Şimdi, aynı şekilde, işgücü arzına ve işsizliğe bir bakış yaptığımız zaman yeni bir altın madal
ya görüyoruz; çünkü, her zaman, işsizlik oranı büyük olmasın diye, gerçek işgücü miktarı düşük 
gösteriliyor bu raporlarda. Her sene 300-400 bin vatandaş iş bulmak ihtiyacındadır; çünkü, nüfusu
muz yılda 1 milyondan fazla artıyor. Böylece, aslında, işgücü arzı sarıyla gösterildiği gibi değil, 
mavideki gibi, daha fazladır ve dolayısıyla da, iddia edildiği, gibi işsizlik yüzde 17'ye çıkmamıştır, 
köylerdeki gizli işsizliği de dikkate alırsak, yüzde 49'dur. Amerika'daki, Avrupa'daki tarım üretimi 
bizim 10 mislimiz ve nüfusun yüzde 2'si tarafından yapılıyor Batı ölçülerine nazaran bizde çok da
ha düşük tarım üretimi nüfusun yüzde 45'i tarafından yapılıyor. Demek ki, biz, köylere, milyonlar
ca insanı işsiz olarak koymuşuz. İşte, bu sebepten dolayıdır ki, gerçekte, Türkiye, işsizlik bakımın
dan kan ağlamaktadır. Nereye bir seyahate çıksak -sizler de mutlaka ayın durumdasınız- her cebi
miz iş taleplerjne ait dilekçelerle heybe gibi şişiyor. Bir yere gitmek mümkün değil; ülke, maale
sef, böylece, inim inim inlemektedir. 

Borçlanma rekoru, enflasyon rekoru, ekonomik küçülme rekoru, işsizlik rekoru -bunlar hep 
şampiyonluktur- Çiller Hanımefendidedir. Sayın Çiller'in, bu ekonominin Rus mareşalinin -"Rus 
mareşali" benzetmesini yapıyorum; çünkü, onlar çok madalya taşıyor- bu çok madalyaları, işte 
böylece gelmektedir. 

Ekonominin çok önemli bir diğer faktörü de, elbette, dışticaret açığıdır. Bu dışticaret açıkları, 
görüldüğü gibi, müzmin bir hastalık olarak devam etmektedir. Her ne kadar, bu sene bu dış ticaret 
açığı bir miktar azalmış gibi gösteriliyorsa da, aslında bu, 5 Nisan kararlarıyla halkın mecalsizleş-
tirilmesinin bir görüntüsüdür. Halkta satın alma kabiliyeti ölmüştür, bitmiştir. Yüzde 300 devalü
asyonla halk bir şey alamayınca, ithalat, görüldüğü gibi, rakamlarda bir miktar azalmış, 30 milyar 
dolardan 27 milyar dolara düşmüş; ihracatta hiçbir önemli artış olmamış. Dolayısıyla, üretim yap
madan, yatırım yapmadan ihracatınızı nasıl artırabilirsiniz; bu ilave vergilerle dünyanın en pahalı 
maliyetini oluştururken bu ilave ihracatı nasıl gerçekleştirebilirsiniz?!. 

Burada, çok önemli bir tabloyu arz etmek istiyorum: Bu tablo, ülkemizin bir temel meselesi
dir ve çok önemli bir gerçeği vurgulayan bir tablodur. "Temeldeki tehlike" adını vermiş olduğumuz 
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bu tablodan, 1965'ten 1995'e kadar, otuz yıldır çözülmemiş bir temel meseleyi huzurlarınıza geti
riyorum. 

Bakınız, Türkiye, her zaman döviz ihtiyacı içinde bulunmuştur; çünkü, Türkiye'de yatırım ya
pılamıyor, üretim yapılamıyor, bu koyu faizci düzenle, maliyetler yüksek olduğu için, ihracat ya
pılamıyor. Otuz yıldan beri, mesele temelden çözülmedi. Ondan dolayıdır ki, bu döviz ihtiyacı, hep 
suni tedavilerle, ensülin tedavileriyle geçiştirilmeye çalışıldı; ama, bu tedaviler meseleyi çözmedi, 
yarayı büyüttü. 

İşte dönemler: Bakın, 1965-1971 döneminde ödemeler dengesi sürekli olarak bozulmuştur ve 
197l'de büyük bir devalüasyon yapılmıştır. 

1971-1974 arasında DÇM hızla artmıştır. DÇM, suni bir tedavidir. Yani, "siz döviz olarak pa
ranızı yatmn, size döviz olarak faiz vereceğiz" denilmiş, döviz olarak ödenme garantisi verilmiş 
ve alabildiğine de dış borç alınmıştır. 1965-1974 döneminde, DÇM ve dış borçla bu ihtiyaçların 
karşılanmasına çalışılmıştır. 

Tek ciddî çalışma 1974-1978 yılları arasındadır; çünkü, bu dönemde, biz, para değerini sabit 
tuttuk, yatırım ve üretimleri artırdık ve DÇM'yi azalttık. (DYP sıralarından gülüşmeler, alkışlar(!]) 
Alın, devlet rakamlarına bakın. Sadece 1974-1978 yılları arasında bir tedavi yapılmıştır. Ancak, ta
biî, bu tedavi, asıl istediğimiz köklü tedavi değildir; onu yapmak için, inşallah, şimdi, yeniden ge
liyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen bağlayalım. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) -1978-1980 yıllan arasında ise, görüldüğü gibi, üre

tim azalmış ve döviz kıtlığı olmuştur, ta 1981'e kadar. 1978-1981 arası, döviz kıtlığının yaşandığı, 
Sayın Demirel'in "70 sente muhtacız" sözünü söylediği dönemdir. 24 Ocakta büyük devalüasyon
lar yapılmış, bu döviz kıtlıklan devalüasyon ve enflasyonla önlenmeye çalışılmıştır. 

1981-1983 yıllan arasında askerî dönem yaşanmıştır. 
1983-1987 yıllan arasında hayalî ihracatla bu boşluk kapatılmaya çalışılmıştır. 
1987'den 1995'e kadar, bugün ise, sıcak döviz, dış borç ve peşkeş, yani özelleştirme... Yaban

cılara, yok pahasına, imkânlar verilecek ve böylece döviz ihtiyacı karşılanacak. Ne sıcak döviz ne 
dış borç ne peşkeş, gerçek bir ekonomik tedbirdir. Bir ekonomik tedbirin uygulanması için, ancak 
bu koyu faizci düzenin terk edilmesi, bunun yerine, adil düzene geçilmesi ve inançlı kadrolarla, bu
günkü "borç al, ye" prensibi yerine, akıllı üretim ve ihracat seferberliği yapılması gerekir. (RP sı-
ralanndan alkışlar, DYP sıralanndan gürültüler) 

Tek kelimeyle, bu çeşit palyatif tedbirlerle tamamen perişan edilmiş olan geminin, bu batan 
geminin yine aynı faizci politikalarla kurtarılması mümkün değildir; ancak, Refah Partisinin vin-
ciyle bu gemi çıkarılacak ve kurtarılacaktır. (RP sıralarından alkışlar) 

Bunun nasıl olacağını, inşallah, bundan sonraki konuşmamızda, bütçenin son konuşmasında 
aziz milletimize ve Yüce Meclise takdim edeceğiz. Bugünkü konuşmamızın, bir kere daha bütün 
milletimize hayırlı olmasını diliyor; hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. (RP sıralarından 
ayakta alkışlar, ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erbakan. 
Sosyal Demokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Seyfı Oktay; buyurun. 
SHP GRUBU ADINA M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) -Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

öncelikle sizi ve ekranlan başında bizi izleyen yüce halkımızı, şahsım ve Sosyaldemokrat Halkçı 
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Parti Grubu adına, sevgi ve saygıyla selamlıyor, sağlık, esenlik ve mutluluk dileklerimi sunuyorum; 
1995 yılı bütçesinin ve bugün yapacağımız bu çalışmaların önümüzdeki yıl uygulamaları için ya
rarlı olmasını diliyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce, Sayın Hocanın yaptıkları gibi, bütçe görüşme
leri, genelde, Hükümetin bir yıllık icraatı, bütçenin ekonomik büyüklükleri ve ekonomik gösterge
leri konusunda yoğunlaşmaktadır. Oysaki, dünya, her alanda yoğun ve süratli bir değişim ve dönü
şümü yaşamaktadır. Her şey, yeni anlayışlar doğrultusunda yeniden biçimlenmekte, yeni kimlik 
arayışları ve bu kimlikte kendini bulma çabalan sürmektedir. Artık, klasik bütçe görüşmeleri çer
çevesinde tutsak olmadan, geniş ve makro düzeyde bir bakış açısıyla, ülkenin köklü sorunlarım, her 
bütçede yeniden düşünmeye ve yeniden değerlendirmeye gereksinimimiz vardır. 

Salt günceli düşünen, salt var olanla yetinen, var olanı değerlendiren, kararlaştıran ve yaşayan, 
statik, kendini aşmaya hevesli olmayan toplum, kendini yönlendiren ve yöneten bir toplum olamaz. 
Diğer yandan, bütçe görüşmelerinde, güncel eleştiri konularını biriktirip söyleyerek veya eleştiri
ler karşısında yalnızca savunma konularını toplayıp sunarak, ülke sorunlarına yapıcı ve gerçekçi 
yaklaşımlar üretmek de olası değildir. 

Demokratik sistem içerisinde, yaptığımız yanlışları, noksanlarımızı, hatalarımızı örtbas etme 
çabası boş bir gayrettir. O nedenle, eleştiri yanında özeleştiri de -iktidar açısından da muhalefet açı
sından da- açık rejimin, şeffaflığın, çağdaş demokrasi anlayışının kaçınılmaz bir gereğidir, işte, 
böylesine bir anlayışla, ülkemizin kimi köklü sorunları üzerinde durmak, irdelemek, değerlendir
mek zorunluluğunu duyuyoruz. 

Değerli milletvekilleri, açıklıkla ifade etmek istiyorum ki, ülkemizde, demokrasimizin sorun
ları var. Çağdaş bir demokrasiyi, tüm çabalara karşın, gerek anlayışı gerekse tüm unsurları ve ku
rumlarıyla, ne yazık ki, oluşturamadık. Bir türlü, demokrasinin biçimselliği sınırlarını aşamıyor, 
demokrasi anlayışına, demokrasinin özüne, kendisine ulaşamıyoruz. Çoğunlukçu demokrasi anla
yışından, çoğulcu demokrasi anlayışına geçemiyoruz. Kendisini çok iyi kamufle eden bir anlayış, 
âdeta kuzu postuna bürünerek, demokrasi ve insan haklan yandaşı görüntüsüyle, demokrasiden, in
san haklanndan, özgürlüklerden, ülke halkının hoşgörüsünden yararlanarak, ulusumuzu, gerilere, 
karanlıklara doğru çekmeye çalışıyor. Üzüntüyle belirtelim ki, demokrasi güçleri, bu gidişata, âde
ta bir umursamazlıkla, İlgisiz kalıyorlar. 

Türkiye, bir ulusal kurtuluş savaşı ve bir ulusal devrimle, teokratik sistemden demokratik sis
teme geçen, sanıyorum, tek islam ülkesidir. Her alanda, tam bağımsızlık, ulusal egemenlik, ulus
laşma bilinci, akılcılık, bilimcilik, gerçekçilik, çağdaşlık, Yüce Atatürk'ün önderliğinde gerçekleş
tirilen bu devrimin düşünce yapısını oluşturmaktadır. Devletin bütün kurumlarını, bu görüşle yeni
den düzenlemek, devrimin, bir başka ifadeyle Atatürkçülüğün temel ilkesidir. 

Bütün bu düşüncelerin özünde bulunan, bütün bu düşünceleri anlamlandıran, etkileyen, yön
lendiren ana ilke ise, laikliktir. Laiklik, daha kapsamlı bir başka İfadeyle, laik, sosyal, demokratik 
hukuk devleti karşıtı akımlar, ülkemizde, önemli bir güç oluşturmuşlardır. Uygulanan politikalar 
ve yöntemlerle, bu güç, sürekli gelişmektedir. Bu karşı akım mensupları, sürekli, laikliğin anlamı
nı saptırmak ve laiklik kavramı üzerinde kargaşa yaratmak istiyorlar. Laiklik, dinsizlikmiş, öyle di
yorlar; Atatürk'ü de dinsizlikle suçluyor ve Atatürk'e her türlü saygısızlığı reva görüyorlar. Yakla
şık, altmış-yetmiş yıldan beri, bu ülkede laiklik uygulanmaktadır. Kimin inancına, kimin ibadetine 
laiklik nedeniyle engel olunmuştur? Böyle bir iddia olabilir mi? 
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Evet, bu ülkede dine saygısızlık yapıldı, halen de yapılıyor; din, siyaset aracı olarak kullanılı
yor, siyasal çıkarlara araç ediliyor. İşin gerçeğinde, dine yapılan en büyük saygısızlık budur. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Siyasal geleceklerim din istismarında arayanlar, insanlarımızın vicdanlarından ellerini hiç mi 
hiç çekmiyorlar; Tanrı ile insanlarımızın arasına girme saygısızlığını gösteriyorlar. 

Laik sistemde, bir başka ifadeyle hukuk devletinde, demokratik devlette en saygın yer inancın 
yeridir. Laiklik ilkesi, inanca, ibadete -nereden gelirse gelsin; ister insanlardan ister devletten gel
sin- yapılacak her türlü müdaheleyi men eden bir sistemdir; ama, burada, bir önemli noktayı açık
lığa kavuşturmak ve altını çizerek vurgulamak istiyorum. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Bütçede bu fasıl var mı?!.. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)-Dinleyin!.. 
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) —Laiklikte, yalnızca birkısım insanların, yalnızca belli bir 

mezhebe mensup, yalnızca belli bir dine inanan insanların inançları ve ibadetleri korunmaz; farklı 
inançlı insanların, farklı din ve mezhebe inananların ve hatta hiç inanmayanların inançları da aynı 
şekilde korunur, o inançlara da hiç kimsenin müdahale edemeyeceği öngörülür. Bu sistemde, bir 
inancın, bir başka inanca egemenliği veya üstünlüğü söz konusu değildir. 

Sanıyorum, laik sisteme karşı olanlar, asıl buna katlanamıyorlar. İbadette, siyasette, yönetim
de, toplumu düzenleyen, nizamlayan kurallarda, yalnızca ve yalnızca, kendi inançlarının egemen 
olmasını istiyorlar. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; inanç sahiplerinin başkalarını yok saymaları, her türlü hu
zursuzluğun kaynağını oluşturur. Bu durum, en büyük ve en tehlikeli bölücülük eylemidir. Ulusun 
bütünlüğü, ülkenin, birlik, dirlik ve dayanışmasının temeline konulabilecek en büyük dinamittir. 
Bazı siyaset adamlarımız "laiklerle dindar vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmemeliyiz. Laikliğe 
evet; ama, dindar insanlarımızı rahatsız etmemeliyiz" diyorlar. İşin gerçeğinde, bu beyanlar, laik
liği, dinsizlik olarak sunanlara verilen ödünden başka bir şey değildir. 

Sayın milletvekilleri, laiklik bir din midir ki, laiklerle dindarlar karşı karşıya gelsinler. Laiklik 
ilkesi, inancı ve ibadeti en saygın yerde; yücelerde tutan bir sistem olarak, dindarlıkla neden kar
şıtlık oluştursun; inancına saygı gördüğü bir sistemden, insanlarımız niçin rahatsız olsunlar! Laik
liğin anlamına ters düşen bir yorumla, laik-dindar, inanan-inanmayan ayırımı yapmakj insanları 
kamplara bölmek, ülke hayrına bir davranış değildir. (SHP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) 

Laiklik, bölücülüğe karşı bir panzehirdir, laiklik, farklı inanç sahiplerinin hoşgörüyle, kardeş
çe yan yana yaşamalarını sağlayan bir sistem olarak, ulus bütünlüğünün çimentosudur. (SHP ve 
CHP sıralarından alkışlar) 

Laikliğe karşı olanlar "laikliğin ne olduğu belli değil; bir tanımı yok" diyorlar. Devletin temel 
yapısının oluşturan, devleti nizamlayan, ona anlam ve içerik veren, değiştirilmesi dahi teklif edile
meyecek olan bir temel ilkenin anlamı nedir diye sormak, hangi içtenlik ve ciddiyetle bağdaşır; 
bunu takdirlerinize sunuyorum. 

Laiklik, yalnızca, felsefî ve ideolojik bir kavram değildir; uygulandığı ülkenin, dinsel, siyasal, 
sosyal ve tarihsel koşullarına göre yaşama geçen bir ilkedir. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri)-Laiklikle bütçeyi karıştırdınız herhalde!... 
M.SEYFİ OKTAY(Devamla) — Gücünü Tanrı'dan aldığı savıyla hükümranlık yapanların ye

rine, Yüce Meclisin temsil ettiği ulusal egemenliğin konulması; ümmetçilik ve ırkçılık yerine, Ata-

- 3 5 -



T.B.M.M. B : 50 12.12.1994 O : 1 

türk milliyetçiliğinin konulması; her alanda bağımsızlık, laiklik uygulaması değil de nedir. (SHP 
ve CHP sıralarından "bravo" sesleri alkışlar) 

Şeriata dayalı eski bir hukuk zihniyetinin terk edilmesi, mecellenin kaldırılarak, yerine, laik 
hukuk sisteminin ve bu sisteme bağlı Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Ceza Ka
nunu gibi, çağdaş temel kanunların uygulamaya konulması, laikliğin uygulanması değil midir. Bir
takım dogma, seri bilgilerle, aklı, âdeta zincire vuran eğitim ve öğretim yerine, millî, demokratik 
bir eğitim programı çizilerek, öğretimin birleştirilmesi doğrudan doğruya laikliğin bir ürünüdür. 

Sayın Başkan, millî, demokratik, laik bir eğitim, bu büyük ulusal devrimin yerleşmesinin, ge
lişmesinin en büyük güvencesidir. Deyim yerinde ise böyle bir eğitim sistemi, ulusal devrimle 
amaçlanan yeni, çağdaş devlet ve toplum yapısının anahtarıdır. 

Üzüntüyle ifade ediyorum ki, ulusal devrimin oluşturduğu çağdaş yapılanma, demokratik, la
ik, sosyal hukuk devleti yerine, teokratik sistemi oluşturma çabalan, amacı ve yöntemleri iyi sap
tanmış, bilinçli, disiplinli ve sistematik bir biçimde sürdürülmektedir. Laiklik aleyhtarı akımlar, 
amaca ulaşmak için, her şeyden evvel, laik ve ulusal eğitimi etkisizleştirerek, şeriat eğitimini güç
lendirmek ve yaygınlaştırmak çabası içerisinde bulunuyorlar. 

ZEKt ERGEZEN (Bitlis) -Yatırımlardan bahset yatırımlardan... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Paspas oldunuz, paspas... 
M.SEYFİ OKTAY (Devamla) — Bugün, artık, eğitim birliğinden söz etmek çok zordur. 
BAŞKAN —Efendim, lütfen... Kürsüdeki konuşmacıya laf atmayınız. 

M.SEYFİ OKTAY (Devamla) — Bakınız, Tevhidi Tedrisat Kanunu; yani Eğitimin Birleştiril
mesi Kanunu ne diyor. "İmamlık ve hatiplik gibi din hizmetlerinin yerine getirilmesi göreviyle yü
kümlü memurların yetişmesi için de ayrı okullar açılacaktır." Görülüyor ki, laik sistem içerisinde 
imam-hatip okulları, yalnızca din hizmetlisi yetiştirmek amacıyla açılmıştır. Oysaki, bugün, artık, 
imam-hatip liseleri kuruluşlarındaki amacı gerilerde bırakmışlardır. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) -Yabancı okullar ne olacak?.. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Dinle, dinle!.. 
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) —İmam-hatip liseleri, yükseköğrenime ve tüm kamu hizmet

lerine eleman ve görevli yetiştirmektedir. Kayıtlara baktığımızda, imam hatip ortaokul ve liseleri 
toplamının 800'den fazla olduğunu görmekteyiz. Bugün 60 civarında yabancı dilde eğitim yapan 
imam-hatip okulu Anadolu lisesi mevcut. 

- LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Daha da olacak. 

BAŞKAN —Lütfen efendim... Lütfen... Sıkılan varsa kapılar kilitli değil... 
FAİK ALTUN (Antalya)—Hiç müdahale etmiyorsunuz Sayın Başkan. 
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Peki, bunlar hangi planlamayla hangi hizmetler için yetiş

tirilmektedirler? 

Halen 22 adet ilahiyat fakültesi öğretim yapmaktadır. Bunlar, yurt dışında 29, yurt içinde 23 
olmak üzere; 52 adet özel okula sahip bulunuyorlar. Bugün her mahallede, her köyde en az bir ta
ne Kur'an kursu var. Bunlardan yalnızca 5 bin kadarı Diyanet İşleri Başkanlığının sözde denetimin
de bulunuyor. 

. ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)—Sayılarını artıracağız yakında. 
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M. SEYFİ OKTAY (Devamla) —Denetimsiz Kur'an kurslarının sayılan bilinmiyor. Hemen 
her köyde bir Kur'an kursu olduğuna göre, vann, hesabını siz yapın... 

Denetimsiz Kur'an kurslannda çocuklara okutulan çeşitli yemin metinlerinden örnek olarak bir 
tanesini sunarsam, sanıyorum, bu kurslardaki eğitimin niteliği konusunda bir değerlendirme yap
mak mümkün olacaktır. "Ben, Muhammed Müslüman ümmetindenim. Türkiye, dinsiz, laik bir 
memleket haline gelmiştir. Hayatımı, Mustafa Kemal dinsizliğiyle savaşa adayacağıma, Türkiye'yi 
bir din ve şeriat devleti haline getirmek için mücadele edeceğime, Kemal Paşa zamanında çıkan-
lan dinsiz kanunlann tatbikini önleyeceğime, kısa zamanda ümmet esasına dayanan şeriat devleti
nin kurulması için devlet idaresinde söz sahibi olacak mevkilere gelmek için çalışacağıma, dinim, 
Allahım ve bütün mukaddesatım üzerine yemin ve kasem ederim." 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — Siz mi yazdınız onu?!.. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Nerede, hangi kursta olmuş bu? 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)-Dinleyin... Dinleyin... 
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) —Değerli arkadaşlarım, tarikat örgütlerine ait yurtlar ise bir 

başka olay. Bugün, yalnızca bir tarikat örgütünün 1 300 adet yurdu var. Bu yurtların her biri, çok 
iyi organize edilmiş, tüm eğitim ve bannma olanaklanna sahip, beyin yıkama merkezleri halinde 
işlemektedir. 

ZEKİ ERGEZEN (Biüis)-Alakası yok.. 
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) —Kaset ve başka teknik imkânlarla ve başka kılıflar altında 

yapılan eğitimin aynntısına girmeye gerek görmüyorum. 

MUSTAFA BAŞ - Bütçeyle ilgili konuş. 

BAŞKAN- Efendim, her cümleye cevap mı vereceksiniz? 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, bütçeyle ilgili konuşmuyor. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)—Sayın Başkanım, bütçeden konuşsun. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Size mi soracak?!. 

M. SEYFİ OKTAY (Devamla) —Laiklik karşıtı unsurlar, yurt içinde ve yurt dışında olmak 
üzere 167 adet, gazete ve dergi gibi yayın organlarına sahip bulunuyorlar. (RP sıralanndan gürül
tüler) 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Bütçeden bahset, bütçeden... 
BAŞKAN—Lütfen efendim... Lütfen... 
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Bu konuda propaganda yaptığı saptanabilen 51 adet özel 

radyo ve 20 adet özel televizyonlann mevcut olduğu görülüyor. Milyonlarca insan, bütün bu ola
naklarla şeriat propagandasından geçiyor. Böylesine güçlü, etkin ve yaygın bir propagandayla çağ
daşlık, demokrasi, hukuk devleti ve laik cumhuriyet karşıtı yeni bir nesil ve yeni bir topluluk oluş
turuluyor. 

MUSTAFÂ BAŞ (İstanbul) —Oylanmz yüzde 5'e indi, yüzde 5'e... 

M. SEYFİ OKTAY (Devamla) —Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; laik cumhuriyet karşıtı 
unsurlar, etkili ve yaygın bir örgütlenmeyi de gerçekleştirmişlerdir. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul)—Yüzde 5'e indiniz... 
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M. SEYFİ OKTAY (Devamla) —Bu örgütlenmeler, dernek, vakıf, tarikat örgütleri ve şirket 
biçiminde oluşturulmuştur. Yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere, 842 dernek, 166 vakıf ve 268 
adet şirket bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, görüldüğü gibi, cumhuriyete sadık olduklarını her fırsatta tekrarlamala
rına karşın, halkın saf dinî duygularını politik geleceklerine malzeme yapmaktan çekinmeyen kimi 
yönetici ve siyasetçilerin bu aymazlıklan sonucu, şeriata giden yolun taşlan döşenmiş ve bugün, 
şeriat, holdingleşmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, bu unsurlar, kamuda geniş ölçüde kadrolaşmalardır. 12 
Eylül askerî yönetimi ve onun devamındaki dönemde, kadrolaşma, devletten büyük destek ve ko
laylık görmüştür. Komünizmi şeriatla yenme anlayışı, rejim aleyhtarı unsurlara önemli olanaklar 
sağlamıştır. Bu kadrolaşmada, güvenlik soruşturması ve 1402 uygulamalan araç olarak kullanıla
rak, demokrasiden, insan haklanndan, hukuk devletinden yana olan birçok insan devlet bünyesin
den tasfiye edilerek, teokrasi yanlısı birçok insan devlet kadrolanna yerleştirilmişlerdir. Bunlann, 
yoğun biçimde hangi bakanlıklarda teşkilatlandıktan ve kadrolaştıklan kamuoyu tarafından bilin
mektedir. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Doğru Yol Partisi nerede? Dinlemiyor sizi... 
M. SEYFÎ OKTAY (Devamla) — Aynca, orduya sızma çabalannı da, her gün görüyoruz. Bu, 

aralıksız olarak ve ısrarlı bir biçimde sürmektedir. 

ZEKİ ERGEZEN (Biüis) — Memurlar yürüyor, işçiler yürüyor... 
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Bu unsurlann, içeriden ve dışandan büyük ekonomik des

tek aldıkları da bilinen bir gerçektir. 
Değerli milletvekilleri, şimdi, üzerinde kıyamet koparılan şu Terörle Mücadele Kanunu Tasa-

nsına bir bakalım: Tartışma konusu olan hükmü, kısaltarak ve açıklık getirerek kısaca şöyle suna
bilirim: 8 inci madde "Bu kanunun 1 inci maddesinde tanımlanan terörü -ki, o terör nedir- yani, 
cumhuriyetin, Anayasanın 2 nci maddesinde belirtilen niteliklerini değiştirmek amacıyla toplumu 
veya kişileri korku ve paniğe düşürebilecek şekilde cebir, şiddet veya tehdide başvurma suçunu..." 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Siz, şimdi bizi tahrik ediyorsunuz. 
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — "... alenen tahrik ve teşvik edenler veya tahrik ve teşvik 

amacıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyenler cezalandmlır." Burada cezalandınlan nedir; 
görülüyor ki, burada cezalandırılan, düşünce değil; laik, demokratik, sosyal hukuk devleti aleyhin
de propaganda yapmak da değil; cumhuriyetin niteliklerini değiştirmek için, şiddet veya tehdide 
başvurma suçunu tahrik ve teşvik etmektir. Suç olan budur. Bunu kabul etmemenin nedeni ne ola
bilir? 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Tükendiniz, yüzde 5'e.indiniz. Millet şu anda sizi izliyor, yüz
de 3'e ineceksiniz. 

BAŞKAN—Sayın Baş, lütfen... 
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) —Madde "şiddet veya tehdide başvurma suçunu tahrik ve teş

vik etme" diyor. Böyle bir düzenlemeye "hayır'' demek, "tahrik ve teşvik etmek serbest olsun' 'de
mekten başka bir anlama gelir mi? Yani, bırakınız cumhuriyetin niteliklerini, yani laikliği, yani hu
kuk devletini, yani demokratik devleti, yani sosyal devleti değiştirmek için teşvik ve tahrik yapıl
sın ve şiddet kullanılsın denmek isteniyor. 
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M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)— Bütçeye gelin Sayın Oktay, bütçeye... 

M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Bu, doğrudan doğruya anarşiye ve teröre imkân sağlamak 
değildir de, nedir... Hani, teröre karşı mücadele ediyorduk!.. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; oysaki, bu düzenlemeye, din özgürlüğü, inanç özgürlüğü 
elden gidiyor gerekçesiyle karşı çıkıyorlar. Sevgili arkadaşlarım, işte, takiyye; işte, saptırma bu. 
(SHP ve CHP sıralarından "Bravo" sesleri/alkışlar) Ne yazıkki, bu takiyye çok insanı etkiledi. Bü
tün bunlar, teokrasi yanlılarının, dini siyasallaştırma çabasında olanların önemli bir etkinliği olup, 
bunların siyasal yaşamımızda ne derece büyük bir güce eriştiklerinin en son göstergelerini oluştur
maktadır. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) —Milletin sahibi biziz, memleketin sahibi biziz. 
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bahriye Üçok'ların, 

Muammer Aksoy'larm, Çetin Emeç'lcrin, Turan Dursun'larm, Uğur Mumcuların katli, Sivas'ta 37 
insanımızın yakılarak öldürülmeleri, basit ve olağan polisiye vakalar olarak değerlendirilebir mi?!.. 
(RP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Hükümetsiniz, niye bulamıyorsunuz?.. 
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Bu, ülkede, yıllardan beri oluşturulan bir karşı devrim sü

recinin ürünüdür. 
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) —Adalet Bakanlığı yaptınız, Uğur Mumcu'nun katilini niye bulama

dınız? ' -
BAŞKAN — Sayın Ergezen... 
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) —Yeni taban oluşturuldu, yeni militan güçler oluşturuldu; çağ

daşlığa, hukuk devletine, laikliğe karşı yeni kitleler oluşturuldu. Sivas'ta yayımlanan yalnızca kü
çük bir bildiriyle, bir anda, binler nasıl toplandı?.. Bunu, çok iyi düşünüp, değerlendirmek gerekir. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Devletin yaptığını söylüyorsunuz. 
BAŞKAN — Sayın Çelik, siz, Divan üyesisiniz... Lütfen... 
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) —Ne yazık ki, oluşturulan bu taban gücünün boyutlarım, dev

letin algılamasındaki anlamlı gecikme ise düşündürücüdür. 
Tüm bu gelişmelere karşı önlem ne olabilir diye düşünülebilir. Bunun için en akılcı önlem, 

çağdaş demokrasiyi, bütün değerleriyle yaşam biçimi haline getirmektir. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Siz kim, çağdaş demokrasi kim!.. 
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) —Siyasal parti kapatmak, böyle bir gelişmenin giderilmesi ön

lemi olamaz. Ülke halkının, laik, demokratik düzenin tüm erdemlerini ve tüm güzelliklerini olabil
diğince tatmaları ve ona sahip çıkmalarıyla, tüm güçlüklerin üstesinden gelmek olanaklıdır. O ne
denle, daha çok demokrasi, daha çok insan hakları, daha çok çağdaşlık diyorum. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul)—Daha çok imam-hatip liseleri... 
M.SEYFİ OKTAY (Devamla) — Kuşkusuz, zedelenen eğitim birliğinin, bir an önce yeniden 

sağlanması; devletin de, bugüne kadar sürdürdüğü örtülü destekten vazgeçmesi zorunludur. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün demokrasimizin önündeki en büyük engellerden 

birisi 1982 Anayasasıdır. 
• İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) —Onun arkasına sığınarak yeni, terörle mücadele ya

sasını çıkarmak istiyorsunuz... 
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M.SEYFİ OKTAY (Devamla) — Toplumumuz ve insanımız, bu Anayasayı kabullenemedi, 
benimseyemedi, içine sindiremedi; bünye, bu Anayasayı reddediyor. Çok yazılıp, çok söylendi; ge
rekliliğine ve zorunluluğuna inandığımız için bir kez daha ifade ediyorum. 

İnsan haklarını güvence altına alan, örgütlü toplum yapısıyla çoğulculuğun oluşmasına imkân 
sağlayan; yasaklan, kural değil, istisna haline getiren yeni bir Anayasayı, gerçekleştirmek zorun
dayız. Sözde, herkes böyle bir Anayasa yapmaya hazır gözüküyor; ama, pratikte maalesef, somut 
adımlar atılamıyor. 

Biz, devletimizi ve toplumumuzu, demokratik devletler topluluğundan soyutlayanlayız. Ken
di kendimizi yalnızlığa mahkûm edemeyiz. Kaldı ki, böyle çağdaş bir yapılanma, halkımızın da ön
de gelen beklentisidir. Yüzü, bir seçime doğru dönmüş bulunan Meclisin, Anayasa değişikliği için 
iradesini, artık ortaya koymasını diliyoruz. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) —15 kişi gelmediniz seçim görüşmelerine, kaçtınız. 
M.SEYFİ OKTAY (Devamla) —İnanıyorum ki, Meclisin ortaya koyacağı böyle bir irade, 

Türkiye Büyük Millet Meclisine, ulusal egemenliğe, parlamenter demokratik sisteme olan umutla
rı güçlendirecek, demokratik sistemi zorlayan, demokrasi dışı çözüm arayışlarına girenlerin heves
lerini -deyim yerindeyse- kursaklarında bırakacaktır. 

M.RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Bütçeye gelsin, efendim... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Bütçe yok ki ortada!.. 
M.SEYFİ OKTAY (Devamla) —Meclisin bu iradesi, tarihsel misyonunun da bir gereğidir. 
BAŞKAN —Sayın Oktay, vaktiniz daralıyor. Konuşmanızı ikiye bölmek istemiyorum. Siz de 

öyle düşünüyorsanız, sürenin uzatılmasını ve öğleden sonraki toplantının da saat 14.30'da başlama
sını oylayacağım. 

M.SEYFİ OKTAY (Devamla) - Tabiî, efendim. -
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler,..Kabul etmeyeni er...Kabul edilmiştir. 
Devam edin, efendim. 
M.SEYFİ OKTAY (Devamla) —Değerli milletvekilleri, 1991 seçimlerinde ülkemizde bir de

mokratikleşme rüzgârı esmişti. Yıllarca birbirine karşı politik mücadele veren iki parti, böylesine 
bir rüzgarın esliği zamanda, ağırlıklı bir biçimde demokratikleşmeyi öngören bir protokolle Koalis
yon Hükümetini oluşturdular. Bu Hükümet, Türkiye'nin eskimiş olan demokratik, ekonomik, sos
yal ve siyasal altyapısını yenileştirmeyi hedeflemişti. Koalisyon oluştuktan sonra, toplumun yıllar
ca özlemini duyduğu demokratikleşmenin gerçekleştirilmesi yolunda önemli ve anlamlı adımlar 
atıldı, hazırlıklar yapıldı. " , 

Örneğin, üzerinde tartışılarak uzlaşma sağlanacak birden çok anayasa taslağı hazırlanarak, ka
muoyunun önüne konuldu. 

Çalışma yaşamına ilişkin bir çok ILO Sözleşmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayın
dan geçti. 

İş Güvenliği Yasa Tasarısı hazırlandı. 
Kamu çalışanlarının grevli, toplusözleşmeli sendikal haklara kavuşmalarını sağlayacak yasal 

çalışmalar Meclis gündemine getirildi. 
Ekonominin, demokratik bir toplum düzenine ters düşen çarpık yapısını çağdaş ölçülere 

uyumlu hale getirecek, Türkiye'nin, Avrupa Topluluğunun sağlıklı bir üyesi olmasını sağlayacak 
köklü yasal düzenlemeler sağlandı. 
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Bayındırlık alanında, ülkenin altyapısında dönüşüm yaratacak yatırımlar başlatıldı. 

Toplukonut uygulamaları ülkenin yüzünü ağartacak bir düzeye ulaştırıldı. 

Kültür Bakanlığımız, devletin ya da iktidarda olanların istediği gibi düşünen, yaşayan, bunun 
aksini dışlayan ve hatta cezalandıran; yönlendirici, biçimlendirici ve tekçi bir resmî kültür anlayı
şının yerine, devletin, sadece özendirici ve destekleyici olduğu, toplumun kendi dinamikleriyle 
oluşturduğu her türlü birikime saygılı, demokratik, özgürlükçü ve çoğulcu bir kültür anlayışını ege
men kılma konusunda başarılı çalışmalar sergilendi. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) —Bin kişiye maaş bağlanmış orada, doğru mu; var mı böyle bir 
şey? 

BAŞKAN — Sayın Baş, lütfen. 

M.SEYFİ OKTAY (Devamla) —Şimdi kamuoyu, sizin mal beyanlarınızla meşgul; daha son
ra onunla da meşgul olur. 

Kültür mirasımızın korunması, yurt dışına kaçırılanların, ülkemize yeniden kazandırılması ve 
Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir yoğunlukta, kütüphanelerin açılması sağlandı. -*••"-' 

Bilindiği gibi, turizm, döviz ve istihdam yaratan özelliği ile ülkemizin ekonomik ve toplumsal 
sorunlari açısından büyük önem taşımaktadır. Turizm Bakanlığımız tarafından, rekabete dayalı, et
kin bir turizm ekonomisinin geliştirilmesi, doğal ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilme
si, turistlere ve ülke insahımıza güvenli bir toplumsal ortamın yaratılması konularında başarılı ve 
etkin çalışmalar ve uygulamalar gerçekleştirildi. 

İnsan haklarından sorumlu Devlet Bakanlığımız, kurumsal bir yapıya kavuşturulmamış olun
masına karşın, oluşturulan bilimsel kurullarla, sorunların değerlendirilmesi ve çözüm yollannın 
saptanması konusunda ciddi çalışmalar başlatıldı. 

Denizcilik Bakanlığımızın nüvesini oluşturan Denizcilik Müsteşarlığının kurulmasıyla, ulaş
tırma, deniz ticareti ve gemi inşaatı alanlarındaki çalışmalara yoğunluk ve etkinlik kazandırıldı. 

Geçmiş uygulamalarda çok acı hatıralar taşıyan ve devletimizin hukuk devleti niteliğini bozan 
güvenlik soruşturmaları ve 1402 uygulamaları konusundaki yasamızla, güvenlik soruşturmasına -
bazı istisnalar dışında- son verildi, insanlarımız için düzenlenen güvenlik fişlerinin imha edilmesi 
hükmü getirildi. Sıkıyönetim komutanlarının, sakıncalı saydıkları kişilerin, bir daha işe alınmamak 
kaydıyla işlerine son verme yetkileri kaldırıldı ve bu nedenle işten atılanların işe alınma esası geti
rildi. 

Devletin, bireyin yaşamına, özgürlüklerine, haklarına müdahale durumunda bulunduğu ceza 
kovuşturması sistemi, bir bütün olarak ele alınarak, demokratik.bir işleyişe kavuşturacak büyük bir 
paket hazırlandı. Bu paket içerisinde yer alan CMUK, tüm engellemelere karşın yürürlüğe kondu. 
Bir reformu gerçekleştiren bu yasa, insanımıza, hukuk güvencesi sağladı. 

Yargımn ana unsuru olan hâkim ve savcıların, mesleklerinde, demokratik kurallar çerçevesin
de, objektif ölçülere göre ilerlemeleri sağlanarak, adalet işleyişine etkinlik kazandırıldı. Yargıç gü
vencesi pekiştirildi. Bu paket içerisinde yer alan yargısız infaz iddialarını ve faili meçhul cinayet
ler dönemini gerilerde bırakacak olan adlî kolluk kanun taslağımız, yaklaşık iki yıl önce Bakanlar 
Kuruluna sunuldu. 

Hakların ve özgürlüklerin gerçekleşmesinde, "olmazsa olmaz" işleve sahip olan savunmanın 
güçlendirilmesini, savunmayı, Bakanlık vesayetinden çıkararak, tam bağımsızlığa ve etkinliğe ka
vuşturacak olan Avukatlık Yasa Tasarısı, Yüce Meclisin gündeminde onaylanmayı bekliyor. 
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Disiplin ve insanî uygulamaları birlikte sağlayacak, cezaevi yönetimini çağdaş bir yapıya ka

vuşturacak, infaz uygulamalarında yargıç güvencesi getirecek iki yasa tasarımız da, Meclis günde
minde oylanmayı bekliyor. 

M. RAUF ERTEKlN (Kütahya) - Zor oylanır o... 
M. ŞEYH OKTAY (Devamla) —Basın özgürlüğü önündeki engelleri ve sansürü kaldıran ya

sa tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul gündeminde beklemektedir. 
Yargıyı etkin ve hızlı bir yapıya kavuşturacak onbir yasa tasarısından oluşan büyük reform pa

keti de, Genel Kurul gündeminde oylamanızı bekliyor. 
Hiçbir iktidar döneminde, böylesine kapsamlı, toplumsal yapıyı yeni baştan demokratik ve 

çağdaş temellere oturtacak yasal düzenleme hazırlıklan yapılmamıştır. Koalisyon Protokolünde yer 
alan, halkımıza verdiğimiz "daha demokraktik bir toplum" sözü doğrultusunda öngörülen değişim
lerin hemen tamamı hazırlanarak, Mecliste görüşülme aşamasına getirilmiştir. Ancak, şunu açıklık
la ifade edeyim ki, bu aşamada, henüz amaçlanan hedefe tam olarak ulaşılamamıştır. 

Özellikle bu bağlamda, kamu sendikacılığına ilişkin yasal düzenlemelerin bugüne değin ger
çekleştirilememiş olmasını büyük bir eksiklik sayıyoruz. 

Üzüntü verici bir durumdur ki, Koalisyon Protokolünde, 12 Eylül kalıntılarının temizlenece
ği, 12 Eylülün olağanüstü'koşullarında çok haksız bir biçimde mağdur edilmiş insanlarımızın mağ
duriyetlerinin giderileceği açıkça belirtilmişken, birtakım sübjektif değerlendirmelerle, hiçbir suça 
karışmamış, karakol yüzü görmemiş insanlarımızın mağduriyetlerini giderecek olan hükümler, 
Plan ve Bütçe Komisyonunda, bu tasandan çıkarılmıştır. 

Güvenlik Soruşturması Yasa Tasanmız da, genel güvenlik açısından sakınca görmesi halinde, 
insanlarımıza yurt dışına çıkma yasağı koyma yetkisini, doğrudan İçişleri Bakanına veren hüküm, 
Pasaport Kanunundan çıkanlıyordu. Düşünün ki, hiçbir yargı karan olmaksızın, İçişleri Bakanı, di
lediği zaman, insanımızın seyahat özgürlüğünü elinden alabilecektir. Nitekim bunun çok üzücü ör
nekleri, çok geçmişlerde yaşanmıştır. Demokratikleşmeyi amaçlamış olan bir iktidar, böylesine bir 
hükmün hukuk mevzuatında saklı tutulmasını ne ile izah edebilir diye düşünüyorum. 

Sayın Başkan, düşünce özgürlüğü, diğer bütün özgürlüklerin zorunlu koşulu olan bir kaynak 
özgürlüktür. Bütün bir siyasî sistemin üzerine kurulu olduğu, onsuz olmaz bir özgürlüktür. Bu ne
denledir ki, çoğulcu ve özgürlükçü demokrasilerde, genelde, belli bir görüşü, ideolojiyi, doktrini, 
siyasal sistemi savunma ve yaymanın ya da başkalanna aşılamaya çalışmanın cezalandırılması an
lamına gelen bir düşünce ya da propaganda suçu kavramı yer almamaktadır. Özellikle ifade ediyo
rum ki, özgürlükçü, demokratik sistemlerde, düşünce suçu kavramı yoktur. Bu nedenledir ki, Ko
alisyon Protokolünde, düşüncenin kısıtlanamayacağı esası yer almıştır. 

Bugün, ülkemiz hakkında, insan haklan ihlalleri yaptığı gerekçesiyle, Avrupa İnsan Haklan 
Komisyonuna başvurular, üçyüzlerin üzerine çıkmıştır. Bunlann sonucunda trilyonlara ulaşacak 
tazminata mahkûm olmamız olasılığı bulunmaktadır, işin tazminat yönü bir tarafa, ülkemizin, di
ğer ülkeler topluluğu içerisinde saygınlığının yitirilmesinin; bizi ne tür olumsuzluklara götüreceği
ni, üzerinde düşünmemiz gereken çok önemli bir nokta olarak saptamak istiyorum. Bu durum na
sıl yorumlanırsa yorumlansın, ulusal sorunlarımızda, ekonomik ilişkilerimizde, siyasal ilişkileri
mizde, bizi yalnızlaştırıp, çıkmaza götürebilecektir. 

Bütün bunları düşünmek zorunluluğumuz yok mudur? Parti kapatarak, seçilmiş milletvekille
rini mahkûm ederek, terörü yendiğimizi mi sanıyoruz? Bütün bunlann terör örgütüne yaramadığı
nı mı sanıyoruz? 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Koalisyonun yürümesindeki bu tıkanmaları küçümsemek 
olası değildir. Bu tür tıkanıklıkların, her şeyden evvel ülkemize yarar getirmeyeceği açık bir ger
çektir. Ülkenin önemli sorunlarının çözümünün geciktirilmesine veya savsaklanmasına -hangi dü
şünceyle olursa olsun- ilgisiz kalmamız, olanaklı değildir. 

CENGİZ BULUT (İzmir) —Ama, iktidarda olan sizsiniz... 
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi, çok kısa da olsa, 

dış politika konusundaki belli görüşlerimizi ve saptamalarımızı sunmak istiyorum. 

CENGİZ BULUT (İzmir) — Mümtaz Hocayı yediniz, Koalisyon ortağı olarak... 

M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Dış politikada herkesçe kabul edilen genel ilkelerin yanın
da, partimize özgü yaklaşımların, üslup farklılıklarının da altını çizmek isteriz. 

Her ülke gibi, Türkiye Cumhuriyetinin dış politikası da, elbette, tarihsel ve jeopolitik koşulla
rı itibariyle, her iktidarca kollanması gereken temel ulusal çıkarların oluşturduğu bir bütündür; bu 
bakımdan, bir hükümetten öbürüne çok büyük farklılıklar gösteremez. Ancak, cumhuriyetin kuru
luş yıllarından beri; barışçı, saygın ve kişilikli bir dış politika geleneğinin takipçisi olan partimizin, 
özellikle şu noktalarda duyarlı olduğunu ve olmaya devam edeceğini bir kez daha vurgulamakta 
yarar vardır: * ' 

Halkımızın siyasal ve ekonomik çıkarları, başkalarının değişik amaçlı politikalarına ve çıkar 
hesaplarına feda edilemez. 

Komşularımızla iyi ve barışçı ilişkiler içinde olmamız, daima göz önünde bulundurulması ge
reken bir ilkedir. 

Balkanlar, dış politakamızın başlıca ilgi alanlarından biri olmaya devam edecektir. Bosna-Her-
sek dramında, Batı'nın vurdumduymazlığı ve akıl almaz pasifliği karşısında, Türkiye'nin şimdiye 
kadar yürüttüğü kararlı politikası, bundan böyle de sürdürülecektir. 

Kuzey komşumuz Rusya Federasyonu ile ilişkilerimizin, yaratılan yanlış izlenimler yüzünden 
gereksiz bir soğukluk ve tedirginlik havasına bürünmesi önlenmelidir. 

Kafkasya, inkâr edilemeyecek tarihsel bağların dış politikamıza eklediği yeni bir boyuttur. 
Özellikle, kardeş Azerbaycan'ın oldubittilerle karşı karşıya bırakılmaması konusundaki kararlı tav
rımızı sürdüreceğiz. 

Gümrük birliği için önümüzdeki aylarda sürdürülecek müzakereler, Türkiye'nin sınaîleşmesi-
ni tamamlama ve Türkiye'yi sağlıklı ve dengeli bir ekonomik yapıya kavuşturma, her türlü dış sö
mürüye karşı koruma hedefleri göz önünde bulundurularak yürütülecektir. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin, Türkiyece sağlanan güvenceler altında yaşatılmasını, hal
kımızın başlıca isteklerinden biri olarak görüyor ve bu isteğe sahip çıkıyoruz. 

Nihayet, demokrasi ve insan hakları alanlarındaki iyileştirmelerin, dış politikamızı rahat bir 
zemine oturtmak ve Türkiye'nin uluslararası saygınlığını artırmak bakımından taşıdığı önemi, bu 
konuda da bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Kendi insanına saygılı olmayan bir ülkenin, dışarı
da saygın bir politika izlemesi mümkün değildir. Bu bakımdan, partimizin hedeflediği demokratik
leşme çabalarının, içerideki sorunlarımızın çözülmesi kadar, dışarıdaki güçlüklerin aşılmasında da 
önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, ekonomik kalkınmayı demokratik gelişmeden, demokratik iklimden, 
demokratik altyapıdan ayrı görmek ve ondan soyutlamak yanlış bir düşüncedir. Görüyoruz ki, de-
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mokratik olmayan birçok ülkede bile ekonomik kalkınma ve gelişme olabiliyor; oralarda da fabri
ka bacaları yükseliyor; ama, oralarda, yükselen fabrika bacaları yanında açlığın, yoksulluğun, se
faletin de yükseldiğini, insanların, bütün bunların altında ezildiğini de görüyoruz. 

CENGİZ BULUT (İstanbul) -Bizde de açlık ve sefalet var. 
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) —Özelleştirme, günümüzün en önemli ekonomik politikası 

olarak algılanıyor. Dünyada ve ülkemizde bunda geniş bir mutabakat görülüyor. İşte bu nedenledir 
ki, Özelleştirme Tasarısı, geniş tartışmalar ve iyileştirme çabaları sonunda yasalaştırılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; özelleştirmede üzerinde mutabakata varılan husus, herhal
de devletin mallarını özel kişilere satmak işlemiyle sınırlı değildir. Her şeyden evvel, elden çıkar
dığımız ulusal yarlığın, devlet varlığının, yeni toplumsal bir yarar getirmesi ölçüsünü, titizlikle gö
zetmek zorunluluğu vardır. Verimi artıracak, ekonomiyi güçlendireceksiniz; yeni atılımların ger
çekleşmesine olanak sağlayacaksınız. Bunun için, elinizde, kuşkusuz, projeler olacak, projeler üre
teceksiniz. Böyle bir özelleştirme işlemi, fırsat eşitliğini bozmamalıdır; sosyal adaletin gerçekleş
mesine katkı sağlamalıdır; gelir dağılımındaki çarpıklığı daha da artıracak değil, daha da azaltacak 
olmalıdır; şeffaflık olmalıdır. Bütün bunları, Özelleştirme Yasasına koyacağımız birkaç hükümle 
gerçekleştiremeyiz. Bunun için, katılımcı ve saydam bir demokratik işleyişi sağlamak zorunludur. 
En anlamlı ve en etkili biçimde katılımcılık, çoğulcu bir demokratik sistemle; bir başka ifadeyle, 
örgütlü toplum yapısıyla olası bulunmaktadır. 

Kamu çalışanlarının sendikalaşmasına ilişkin tasarının, Anayasa Komisyonunda reddedilme
si, bu anlamda büyük bir talihsizlik olmuştur. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) —Anayasaya aykırı olduğu için... Anayasa maddesini kaldırın . 

M.SEYFİ OKTAY (Devamla) — Bir taraftan örgütlenme, çoğulculuk, katılımcılık reddedile
cek; diğer taraftan terör kanunuyla düşünceye kilit vurulacak; sonra da devlet malını özel kişilere, 
para babalarına satmayı bir büyük devrim olarak nitelendireceğiz... Bütün bunları, Sayın Başbaka,-
nın "bölgemizdeki son sosyalist devleti yıktık" sözü nedeniyle ifade etmek gereğini duydum. Sa
yın Başbakanın, "bölgemizdeki son sosyalist devleti yıktık" sözünü, demokratikleşmeyi engelleyen 
bazı tavırlarla birlikte değerlendirdiğimizde, açıklıkla ifade edeyim ki, vahşi kapitalizmin ayak ses
lerini duyar gibi oluyorum.(CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) —Siz, bu Hükümetin ortağı değil misiniz yoksa?!. 

M.SEYFİ OKTAY (Devamla) —Sayın milletvekilleri, 1994 yılı, Türkiye'nin, iktisadî açıdan 
ağır sorunlar yaşadığı bir yıl olmuştur. Bu yıl yaşanan sorunlar, geçmişte uygulanan yanlı ve yan
lış iktisadî politikaların sonuçlarıdır. 

FARUK SAYDAM (Manisa)—Sayın Oktay, siz hükümetsiniz... 

M.SEYFİ OKTAY (Devamla) -Maalesef, 1995 yılı bütçesi, 1980'li yıllarda ANAP İktidar
ları döneminde uygulanan bu politikaların, hâlâ ipoteği altındadır. 1980'li yıllarda, bütçeler, bağış 
ve ödeme bütçesi haline getirilmiştir. 1995'in bütçe büyüklükleri göstermektedir ki, bu durum, 
, 1995'te de devam edecektir. 

Sayın milletvekilleri, işte bu nedenledir ki, 1995 bütçesinde, sosyal dengeler, yeterince göze
tilme imkânına kavuşamamıştır. Vergi yükü çalışanların üzerindedir ve dolayısıyla adil değildir. 
1995'te Gelir Vergisinin yüzde 59 oranında artırılması öngörülmektedir. Bu vergi, büyük ölçüde yi
ne çalışanlar tarafından ödenecektir.. 
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Bu arada, yeni vergi düzenlemeleri, ekonomiyi, sadece harcama ve tasarruf düzeyinden hare
ketle kayıt içine almayı amaçlamaktadır. Vergi dairelerine tanınan, harcama ye tasarruf düzeyi te
meline dayalı bu inceleme yetkisi, yeterli değildir. Bu yetkinin yanı sıra, ilgili dairelere, mutlaka, 
servet inceleme yetkisini vermek gereklidir; aksi halde, kayıt dışı ekonomiyi tüm boyutlarıyla kap
sayabilmek mümkün değildir. "Nereden buldun" sorusunun sorulmadığı ve bunun servet inceleme
siyle denetlenmediği bir ekonomide, kayıt dışı ekonomi, varlığını sürdürecektir. Türkiye'nin bugün 
karşı karşıya kaldığı yetersiz kent yapıları, yetersiz altyapıları, ulaşım sistemleri, eğitim ve sağlık 
sorunlarının altında, işte, bu kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınamamasının yol açtığı düşük 
vergi oram ve ona bağlı olarak da düşük bütçe harcamaları bulunmaktadır. 

CENGİZ BULUT (îzmir) — Ama, hükümete devam ediyorsunuz Sayın Oktay... 
M. SEYFÎ OKTAY (Devamla) —Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz, demokrasiye inan

mış partileriz ve özeleştiriye de her zaman hazırız; özeleştirimizi de yapacağız. Özeleştiri olmadan 
da, sağlıklı uygulamalar, sağlıklı politikalar gerçekleştirilemez. 

CENGİZ BULUT (İzmir) — Bizden fazla muhalefet yapıyorsunuz... 
BAŞKAN —Sayın Bulut, lütfen... 
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) —Sayın Başkan/sayın milletvekilleri; kısaca, plan ve fon ko

nusuna değinmek istiyorum. 
1980 öncesinde ciddî planların yapıldığı dönemde, güzel bir geleneğimiz vardı; bütçeler, plan

larla ve yıllık programlarla uyumlu hazırlanırdı. Maalesef, bu gelenek, 1980'li yıllarda büyük bir 
tahribata uğramıştır. Plan hedefleri ile, gerçekleşmeler arasında öylesine büyük farklar ortaya çık
maktadır ki, plan hazırlamanın ülkemizde önemi kalmamıştır. Örneğin, Altıncı Beş Yıllık Kalkın
ma Planında, yıllık ortalama yüzde 7'lik bir büyüme hızı öngörülmüşken, gerçekleşme ancak yüz
de 3,9 olmuştur. Planların önemini yitirdiği görüşü kamuoyunda da kabul görmüş olacak ki, ye
dinci beş yıllık kalkınma planının Hükümet tarafından ertelenmiş olması, yankı uyandırmamış ve 
tepki çekmemiştir. 

Planlama, kapitalist ülkelerde, kalkınma sürecinde, stratejik kararların bir bütünlük içinde 
almmasım sağlayan yararlı bir mekanizmadır. Nitekim, ülkemiz pratiğinde uygulamaya konulan 
beş yıllık planlar, sosyoekonomik sorunların ve darboğazların makro perspektifle teşhis edilmesi, 
yönetim kademelerinin bu hususlarda bilgilendirilmesi ve dolaylı olarak eğitilmeleri ve devlet bü
rokrasisinin program bütçe kavramlarına ısmdırılması gibi hususlarda önemli katkılar sağlamıştır. 

Ancak, bu olumlu kazanımlar 1980'li yıllarda yitirilmiş ve planlar yasak savar bir anlayışla ha
zırlanır hale gelmiştir. Bu anlayış, günümüzde de geçerlidir; çünkü, planlar, hâlâ, Anayasa gereği 
varlığına tahammül edilen bir pratik olarak görülmemektedir. 

Fon -bütçe ilişkilerine gelince: Fonlar, yalnız bütçe ile ilişkileri değil, kamu maliyesi üzerin
deki etkileri nedeniyle de sürekli gündemde olmaya devam etmektedir. Fon sistemi, 1980'li yılla
rın ikinci yansından itibaren, kamu maliyesinde tahribata yol açan bir yapıya bürünmüştür. Fonla
rı sayılan, büyüklükleri, mevzuatı ve yönetim şekilleriyle kamu maliyesi disiplinini bozmuşlar, ge
lirin yeniden dağılımına olumsuz etkide bulunmuşlardır. O nedenle, bütçelerin, bir an önce, daha 
gerçekçi bir biçimde tasfiyesinin gerekli olduğuna inanıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütçe dengelerinin sağlanması, öngörülen hedeflerin tu
tarlı olup olmamasının ötesinde, bizce, bütçe uygulamalannın tutarlı ve sağlıklı biçimde yürütül
mesi de büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, 1995 bütçe uygulamalannın, belirttiğimiz anlayış 
doğrultusunda yürütülmesi konusunda Hükümetimize başarılar diliyoruz. 
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Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin bugün tüm sorunlarının endekslendiği en önemli nirengi 
noktalarından birisi güneydoğu sorunudur. SHP'nin, doğu ve güneydoğu sorunlarının çözümüne 
ilişkin önerilerinin yansıdığı Koalisyon Protokolünde aynen şöyle denilmektedir: 

"Hükümetimiz, yurttaşlarımızın etnik, kültürel ve dile ilişkin kimlik özelliklerinin özgürce ifa
desinde, korunmasında ve geliştirilmesinde karşılaştıkları yasal ve fiilî eksiklik engel ve sınırlama
ları, Türkiye'nin de imza koyduğu Paris Şartına uygun bir biçimde ve ulusal bütünlük içinde gide
recektir. Türkiye'nin üniter devlet yapısı içinde çeşitli etnik, kültürel dil ve inanca ilişkin kimlik 
özellikleri özgürce ifade edilebilecek, özenle korunabilecek ve rahatça geliştirilebilecektir. Hükü
metimiz, bunları, toplumumuz için bir zenginlik saymaktadır. Bölgenin kalkınması, yaşam "koşul
larının iyileştirilmesi, bozulan dengelerin düzeltilmesi, haksızlıkların önlenmesi, istihdamın artırıl
ması, güneydoğu politikalarının vazgeçilmez temelini oluşturacaktır. Bu amaçla, sağlam kaynakla
ra bağlanmış bir bölge planlaması hızla yürürlüğe konulacaktır." 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Sayın Oktay, üç yıldır tatbikatını görüyoruz. 
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) —İnanıyoruz ki, öngörülen bu politikaların gerçekleştirilmesi 

durumunda, ülkemizin geleceği açısından son derece önem taşıyan doğu ve güneydoğu sorunları
nın bugün yaşanılan acı sonuçları, bir bir ortadan kalkacaktır. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Siz gittikten sonra... 

M. SEYFİ OKTAY (Devamla)- Sayın Başkan, değerli üyeler; Türkiye, tarihinin en önemli dö
nemlerinden birini daha yaşamaktadır. 21 inci yüzyıla koşar adımlarla yaklaşan insanlık, ne yazık 
ki, bugün, dünyanın birçok yerinde, insanlık dışı olaylara tanık olmaktadır. 

Türkiye, Atatürk'ün temellerini attığı laik cumhuriyetin değerlerine sahip çıkarak ve onları sı
kı sıkıya koruyarak, çağdaş ve uygar bir toplum olarak, bölgesinde ve dünyada yaşanılan bu insan
lık dışı dramların ortasında, bugün, ülkeyi ortaçağ karanlığına sürüklemek isteyenlere karşı, her za
mankinden daha çok duyarlı ve uyanık olmak zorundadır. Ülkenin demokrat ve yurtsever insanla
rının, Türkiye'ye sahip çıkacağına inanıyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Heyetinizi ve ekranları başında bizi izleyen yüce halkımızı 
saygıyla selamlıyorum. (SHP, DYP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oktay. 

Sayın milletvekilleri, biraz evvel aldığımız karara göre, 14.30'da toplanmak üzere birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 13.15 

; : .©- ; 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 14.30 

BAŞKAN : Başkanvckili Vefa TANIR 

KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN(Bohı), İlhan KAYA(İzmir) 

_ ;—0. _ 

BAŞKAN —Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 50 Birleşiminin îkinci 
Oturumunu açıyorum. 

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

1. — 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/771) (S. 
Sayısı: 747) (Devam) 

2. — 1993 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11754, 3/1580) (S. Sayısı: 750) (Devam) 

3. — Katma Bütçeli İdareler 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/772) (S. Sayısı: 748) (Devam) 

4. — 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/755,3/1581) (S. Sayısı: 749) 
(Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz; yalnız, Sayın Yılmaz'ı davet 
etmeden önce bir konuyu arz etmek isterim. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) — Hükümet kanadına mensup milletvekilleri bütçede bile 
yok; televizyonlar görsün kimin olmadığını; TRT nerede?.. 

BAŞKAN —Sayın milletvekilleri, bugünkü programımızda, bu oturumu, Meclis Başkanımız 
Sayın Hüsamettin Cindoruk'un yöneteceği yazılıdır. Bu, daha evvel basılmış bir programdır. Hal
buki, bugün sabah, Sayın Cumhurbaşkanımız yurt dışına çıktılar ve Sayın Cindoruk, sabahtan iti
baren Cumhurbaşkanına vekalet ediyor. Ben de, Sayın Meclis Başkanımıza vekalet ettiğim için hu
zurunuzdayım; bunu bildirmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, Anavatan Partisi Grubu adına, Genel Başkan Sayın Mesut Yıl
maz'a söz veriyorum. 

Buyurun. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA A.MESUT YILMAZ (Rize) - Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; 1995 yılı bütçesi üzerindeki görüşlerimizi açıklamadan önce, Yüce Heyetinizi ve televizyonları 
başında bizleri izleyen bütün vatandaşlarımı, Anavatan Partisi adına saygıyla selamlıyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu vesileyle, konuşmamın başında, Anavatan Partisi olarak; Rus işgali altındaki Çeçen kar
deşlerimizin, Ermeni işgali altındaki Azerî kardeşlerimizin uzun bir zamandan beri tarihin en utanç 
verici soykırımlarından birisine hedef olan Boşnak kardeşlerimizin Rumların elektrik sabotajlarına 
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karşı bu Hükümetin kaderine terk ettiği Kuzey Kıbnslı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ve her 
zaman yanında olmaya devam edeceğimizi bir defa daha buradan ifade ediyorum. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bugün size vermek istediğim mesajı üç cümlede, evet sadece üç cümle
de özetleyebilirim: 

Birincisi: Bundan üç sene önce biz, bu Hükümete, dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına gir
meye aday bir Türkiye emanet ettik. 

İkincisi: Bu Hükümet, bu emanete layık olamadı ve üç senede Türkiye'yi sıradan bir üçüncü 
dünya ülkesi haline getirdi. 

Üçüncüsü: Şimdi biz, bu Hükümetten, o Türkiye'yi, yani üç yıl önce devrettiğimiz Türkiye'yi 
geri istiyoruz.(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, siyaset, her şeyden önce, ülkenin kaynaklarına yön verme; iddiasıdır; ya
ni, "bu memleketin kaynaklannı en iyi biz yönlendiririz, bu milletin huzurunu, refahını en iyi biz 
sağlanz" iddiasıdır. Bu iddianın yerine getirilmesinde en önemli araç da bütçedir. Bir hükümetin 
inanılırlığı, güvenilirliği, bütçesindeki hedefleri ile ulaştığı sonuçların birbirini tutmasına bağlıdır. 
Bunlar, her zaman birbirini tam tutmayabilir; ama -tam tutmasa bile- hiç olmazsa birbirine yakın 
olması beklenir. Eğer, bir hükümet, bütçesinde, ekonominin yüzde 4,5 büyüyeceğini söylemişse; 
ama, ekonomi yüzde 5 küçülmüşse, eğer enflasyonda hedef aldığı oranı üçe katlamışsa, o zaman, 
ne derse desin, hangi şarkıyı söylerse söylesin, o hükümete inanmak caiz değildir. 

1994 yılı bütçesi, işte böyle bir bütçeydi ve o bütçeyi hazırlayan da, uygulayan da karşınızda 
oturan bu Heyettir. (ANAP sıralarından "Heyet yok" sesleri) Yani, olmayan Heyettir. (ANAP sıra-
lanndan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bakın, Sayın Başbakan... 
EYÜP AŞIK (Trabzon)-O da yok. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) —... aşağı yukan bundan bir sene önce, 1994 yılını nasıl ta
rif etmiş; (8 Aralık 1993 tarihli Meclis Tutanak Dergisi; sayfal05) Sayın Başbakanın ifadesini oku
yorum: "1994 yılı, kötü bir yıl olmayacaktır; büyümenin olduğu bir yıl olacaktır. 1994 yılı, enflas
yonun biraz daha indiği bir yıl olacaktır." 

Sayın Başbakan bunları söylüyor. Sayın Başbakan, bu kürsüden bunları söylerken, Türkiye'de 
enflasyon yüzde 60 idi; haydi diyelim ki, Sayın Başbakan, bir yıl sonrasını görmekte yanıldı; aca
ba, bu yanılgısından Sayın Başbakan ders almış mıdır; hayır almamıştır. Çünkü, 5 Nisan tarihinde 
bir basın toplantısı yapıyor. O meşhur kararları açıkladığı basın toplantısı. Bakın, o basın toplantı
sındaki sözlerini.okuyorum: "1994'ün ikinci yarısında her şey daha iyiye gidecek, enflasyon düşü
şü hızla başlayacak ve bütün dengelerin yerine oturma sürecine girdiği görülecektir. Bunların altı
nı çizerek söylemek istiyorum, bu beklentiler son derece gerçekçidir." Sayın Başbakan böyle söy
lüyor. Sayın Başbakanın altını çizdiği bu son derece gerçekçi beklentilerin hiçbiri olmamıştır; ama, 
Sayın Başbakan bundan da ders almamıştır. 

8 Ekim 1994 tarihinde bir basın toplantısı daha yapıyor. Orada, yılın son üç ayı için tahmin
lerde bulunuyor ve tabiî yine yüzde yüz yanılıyor. 

Sayın milletvekilleri, şimdi size soruyorum: İki ay sonrasını bile göremeyen bir yönetime gü
venebilir misiniz?'(ANAP sıralarından "Hayır" sesleri) 
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Peki, yine size soruyorum: Yıllık bütçesinin görüşülmesinde Meclise gelmeyen bir Başbaka
na güvenebilir misiniz? (ANAP sıralarından "Hayır" sesleri, alkışlar) Bu Meclisin tarihinde böyle 
rezalet yaşandı mı? (ANAP sıralarından "Hayır" sesleri, alkışlar) 

MEHMET ÇEBÎ (Samsun) — Genel Başkan olarak böyle konuşmak yakışıyor mu sana? 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) —Sayın milletvekilleri, eğer bir hükümetin bütçesi -1994 yi- ' 
lında söylediğim gibi- bu kadar perişan bir akıbete uğramışsa, iki ihtimal var demektir. Ya, o hü
kümet, durumu doğru değerlendirebilmekten acizdir, yani burnunun ucunu bile görememektedir 
veyahut da bile bile millete yanlış hedefler vermektedir; yani, samimiyetsizdir; ama, bu ihtimaller
den hangisi doğru olursa olsun, bir memleketin kaderi, böyle bir Heyete, böyle bir hükümete ema
net edilemez. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

1995 bütçesini görüşmek üzere toplandığımız bugün, bizce, bu bütçenin samimî bir bütçe olup 
olmadığını tartışmak bile abesle iştigaldir. Bu Hükümetin ayinesi, 1994 bütçesidir. 1994 bütçesi 
,delik deşik bir bütçedir. 1995 bütçesiyse, hayalî bir bütçedir, daha görüşülmeye başlanmadan iflas 
etmiş bir bütçedir. Açın bakın bütçeye; akaryakıt tüketim vergilerinde 1995 yılında yüzde 106 ar
tış öngörülüyor -Sabah Maliye Bakam burada konuşuyor- 1995 yılındaki enflasyon tahmini yüzde 
22,5; yani, akaryakıt gelirleri yüzde 106 artacak, enflasyon yüzde 22'de kalacak. Beyler, bunlar siz
lerle alay ediyorlar alay ediyorlar! (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu bütçeyi uygulayacak olan Hükümete artık hiç kimsenin güveni kalmamıştır. İş âleminin 
güveninin kalmadığı, yatırımların düşmesinden bellidir. Dış âlemin güveninin olmadığı, dış kredi
lerin durmasından bellidir. Vatandaşın güveninin olmadığı, tüketim mallarına talebin azalmasından 
bellidir. Bu Hükümete bürokratları bile güvenmiyor, kendi göreve getirdiği bürokratları bile güven
miyor. Her ay, o bürokratların, en üst düzey bürokratların ikisi üçü istifa edip ayrılıyorlar; aynlır-
ken de, Hükümeti ciddiyetsizlikle suçluyorlar. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bugün bizim burada yapmamız gereken, işte böyle bir Hükümetin hazır
layıp getirdiği bir bütçeyi ciddiye alıp, onu tartışmak filan değildir. Bu bütçe vesilesiyle bizim yap
mamız gereken şudur: Bugün memleketin hali nasıldır, vatandaş ne durumdadır, Türkiye bu batak
tan nasıl kurtulacaktır; bunları tartışmak zorundayız. 

Bakın, bu Hükümet işbaşına geleli tam 3 sene 22 gün geçti. Hatırlayın, işbaşına geldikleri za
man kırk gün kırk gece bayram yaptılar, Başbakanlıkta davullu zurnalı heyetler oynattılar. 

"UDİDEM" diye dahiyane bir planlan vardı ve bu programın mucidi de, o tarihteki uygulayı
cısı da, bugünkü Sayın Başbakandı. UDİDEM'in hedefi, 500 günde, enflasyonu, yüzde 60'lardan 
yüzde 10'a indirmekti; ama, olmadı. 500 gün doldu, enflasyon aynı yerde kaldı. Sayın Başbakan, 
ortak sorumluluğunu inkâr etti, "ben yapacaktım; ama, yaptırmadılar, elimi kolumu bağladılar" de
di. Sonra, yine birsürü şov yapıldı "Bana şans verin, bana süre tanıyın" gibi şirinliklerle, meşhur 
beyaz sayfa açıldı ve Sayın Çiller, ekonomiyi kendi bildiği gibi yönetmeye başladı. Ne oldu; faiz
lerin zorla aşağıya çekilmesi, döviz rezervlerinin eritilmesi, aşırı para basılması, yüksek faizle kısa 
vadeli dış borçlanma; işte, hep bu Çiller döneminin eserleridir. 

Sayın milletvekilleri, bütün bunlar, bu memleketin menfaati için yapılmadı; bir parti kongresi 
için ve bir mahallî seçim için yapıldı. Geçen ay, Sayın Çiller Hükümeti, yani, bu Hükümet, 500 
gününü tamamladı. 5 Nisan kararlarından bu yana da, tam sekiz ay geçti. 

5 Nisan kararlarını açın bakın, ne yazıyor; 5 Nisan kararlarının başında "bu programın, bu ka
rarların birinci hedefi, enflasyonu hızla düşürmektir" diyor. Enflasyon düşsün diye, Afrika'nın ka-
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bile devletlerinde bile olmayan ek vergiler saldılar; enflasyon düşsün diye, seçim yüzünden aylar
ca beklettikleri KİT zamlarını yağmur gibi yağdırdılar ve kasım ayı sonunda, Türkiye'de enflasyon 
yüzde 137'dir; sene sonunda yüzde 140'ı geçecektir. 

Sayın Başbakan, bir sene önce o vergi kanunu burada görüşülürken, herkesi tehdit etti ve "eğer 
bu vergi reformu yapılmazsa, 1994 yılında enflasyon yüzde 78'e çıkar; 1995 yılında yüzde 95 olur; 
1996 yılında da yüzde 137 olur" dedi. Dikkatinizi çekiyorum, "eğer vergi kanunları çıkrnazsa, 
1996 yılında enflasyon, yüzde 137'ye çıkar" dedi. Şimdi, belki sizler, benden, Sayın Başbakanı, 
1996 yılı için koyduğu hedefi iki sene önce yakaladığı için kutlamamı bekliyorsunuz!.. (ANAP sı
ralarından gülüşmeler, alkışlar) 

O zaman, "yüzde 137 enflasyon, hiper enflasyondur" diyen Sayın Başbakan, belki, bugün bu
raya gelecek ve "yüzde 137 enflasyon, hiper enflasyon değildir" diyecek. O zaman ben ne diyece
ğim; bakın, ben diyeceğim ki: "Bir ülkede yüzde 70 enflasyon varsa, o ülkede hiçbir şey iyi ola
maz" diye diye iktidar olanların kulakları çınlasın! (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ama, Türkiye.sayenizde hiper enflasyondan daha kötü şeyler de yaşadı; sekiz yıllık Anava
tan İktidarında ortalama yıllık yüzde 5.2 olan büyüme hızı, bu yılın ilk dokuz ayında eksi 6. l'e düş-
tü. 

Sayın milletvekilleri,'eksi büyümeden bahsediyorum. Eksi büyüme ne demektir; eksi büyü-
me,Türkiye yerinde bile saymıyor,Türkiye küçülüyor demektir... 

RÜŞTÜ İCAZIM YÜCELEN (İçel) - Çöküyor demektir. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Üretim azalıyor demektir, hep birlikte fakirleşiyoruz de
mektir. Eksi büyümenin iki önemli sonucu vardır: Birisi fakirleşmedir, birisi işsizliktir ve bunların 
ikisi de yüksek enflasyondan daha kötü şeylerdir. 

Bakın, kalkınan bir ülkenin vatandaşları olarak, ne bizim dönemimizde ne de bizden önceki 
iktidarlar döneminde, bir elimiz yağda, bir elimizde balda yaşamadığımızı söyleyebilirsiniz; inişli 
çıkışlı yıllarımız olduğu doğrudur; ama, şu söylediğimi unutmayın: yetmiş yıllık Türkiye Cumhu
riyeti tarihinde hiçbir yıl, ekomomi, bu yıl olduğu kadar küçülmemiştir; hiçbir yıl, büyüme oranı 
eksi 5 olmamıştır; bütün cumhuriyet tarihinde. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)—Savaş yıllan da dahil. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Hayat pahalılığında da, kalkınma hızında da, demokrasi 
tarihimizin en büyük hezimetine uğrayan Hükümet, işte karşınızda oturan bu Hükümettir. Savaş 
dönemi hükümetleri dahil, geçiş dönemi hükümetleri dahil, bugüne kadar Türkiye'de hiçbir Hükü
met, milleti böyle perişan etmemiştir. 

Üstelik -sabahleyin. Maliye Bakanını dinlediniz- 1994 yılı, dünya ekonomisinin genişlediği 
bir yıldı, ticaretin büyüdüğü bir yıldı; Sabah Maliye Bakanı söyledi; gelişmiş ülkelerin 1994 yılı 
içindeki büyüme oranlarının yüzde 5'in üstünde, -yüzde 5.7- olması bekleniyor; yani, demek iste
diğim şu: Bu kötü tabloyu dış şartlara filan bağlamak mümkün değildir; işin özü, kötü yönetimdir. 
Bu tablo, sizin eserinizdir; üst üste, ısrarla ve inatla aldığınız yanlış kararların sonucudur; çünkü, 
günü kurtarmak için, Türkiye'nin geleceğini harcadınız; görüntüyü kurtarmak için işin esasını ka
çırdınız. "Enkaz" edebiyatıyla başladınız; üç sene oldu, hâlâ "enkaz" edebiyatıyla gidiyorsunuz. 
Ayağınız nerede taşa çarpsa "ANAP" diyorsunuz. Aslında kendinizi kandırıyorsunuz. Uyarıyoruz, 
dinlemiyorsunuz, yol gösteriyoruz, bakmıyorsunuz, seçime gidelim diyoruz, kaçıyorsunuz, yardım 
etmeye çalışıyoruz, hırçınlaşıyorsunuz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Sayın milletvekilleri, aslında, Sayın Başbakana düşeni hayatında bir kez olsun sözüne sahip çı
kıp, duvara çarptığını dürüstçe itiraf etmektir; ama, biliyorsunuz, yapmadı. UDİDEM'i çöktü, be
yaz sayfa açtı; beyaz sayfa karardı, bu sefer paralı ilanlarla ekonomik kurtuluş savaşı başlattı; sa
vaşta yenildi; 5 Nisan kararlan geldi. Şimdi, 5 Nisan kararları da iflas etti. Bu sefer ne yapıyor; 
"Haydi Türkiye ileri" diyor. Allah aşkına, söyler misiniz, bu ilerisi neresi? Enflasyon daha mı ile
ri gidecek? (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) işsizlik daha mı ilerleyecek? Ben diyo
rum ki, ileri değil, geri gidin; geri gidin ve üç sene önceki Türkiye'yi bize geri verin! (ANAP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bazı şeylerin adını doğru koymak zorundayız. Bu Hükümetin, 1994 yı
lında memura ve emekliye yaptığı şeyin adı, doğrudan doğruya, zulümdür; memura, emekliye zu
lüm yaptınız. 

1995 yılının geçiş programında, yani, bu bütçeyle beraber Meclise gelen programda, bu yıl 
memur maaşlarının reel olarak yüzde 20 gerileyeceği yazılıdır. Kendi belgenizde yazıyor. Tabiî, 
doğru değil; çünkü, o program hazırlandığı zaman, daha ekim, kasım rakamları çıkmamıştı. Ekim 
ve kasımdaki enflasyon oranlarını da dikkate alırsanız, yıl sonunda memur ve emeklilerin reel ge
lir kaybı yüzde 40 olacak; yani, memur ve emekliler, yıl sonunda, yılbaşına göre yüzde 40 fakir
leşmiş olacaklar. 

Sayın milletvekilleri» IMF bile, bu Hükümete, memur maaşlarında, ücretlilerin gelirlerinde, 
yüzde 18'lik bir reel azalma önermişti; ama, bu Hükümet, IMF'nin tavsiyesini bile az gördü, onun 
zulmünü bile az gördü. 

Bakın, dünyada i stikrar programı uygulayan ilk ülke biz değiliz; dünyada istikrar programı uy
gulayan ilk hükümet, bu Hükümet değil. Dünyanın çeşitli yerlerinde istikrar programlan uygulan
dı; Brezilya'da uygulandı, Arjantin'de uygulandı, Meksika'da uygulandı, İsrail'de uygulandı, tster 
başarılı ister başarısız olsun, bugüne kadar, dünyada, istikrar programı uygulayan hiçbir ülkede, üc
retlilerini reel gelir kaybı yüzde 40 olmadı, hiç bir ülkede olmadı. Dünya rekoru, bugüne kadar, fa
şist Pinochet'nin Şilisindeydi; oradaki oran yüzde 20 idi. Şimdi, bu Hükümet, Pinochet'nin rekoru
nu kırdı, dünya rekorunu kırdı. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bakın, bu Hükümetin ortağı olan bizim aslan sosyal demokratlar, bununla ne kadar övünseler 
azdır, ne kadar övünseler azdır!... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başbakan, geçen sene, defalarca, memur ve emekliyi enflasyona ezdirmeyeceklerini 
söyledi; söylemedi mi? (ANAP sıralarından "Söyledi" sesleri) Ama, bu vaadi de, diğer bütün vaat
leri gibi havada kaldı. 

Bakın, sadece memuru ve emekliyi ezmekle kalmadınız, onların onuruyla oynadınız. Yılın 
üçüncü dört ayında memura ve emekliye verdiğiniz maaş artışı 220 bin liradır; nedir 220 bin lira?! 

MEHMET SEVEN (Bilecik) — Bir paket sigara parası! 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) —Memura ve emekliye üç aylık artış olarak 1 kilo peynir 
parası verdiniz ve bakın, daha kötüsü var; onlarla alay ettiniz. Ekonomiden sorumlu Bakanın -bu
rada değil mi; evet, burada- hiç sıkılmadan söylediği şu sözlere bakın: "Para vermeyerek, işçi ve 
memura iyilik yapıyoruz, onlar kendilerini koruyacak tedbirleri alamaz; eğer işçi ve memur kesi
mine fazla para ödersek, bundan, yine kendileri zarar görür. Biz, bu şekilde, memuru ve işçiyi ko
ruyoruz." (ANAP sıralarından "Ayıp, ayıp" sesleri) 

Sayın Maliye Bakanı da bize akıl vermiş, Plan ve Bütçe Komisyonunda "bu hususu polemik 
konusu yapmayın" diyor. Doğru değil mi? 
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MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Doğru... Doğru... Bugün bana, yarın sana. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar[!]) 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Yahu, eskiden bakanlar saçma laflar ederlerdi de, burada 
laf atmazlardı, bü bir de laf atıyor! 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Gerekirse laf atarız. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Şimdi, bakın, biz bu meseleyi, sadece polemik konusu 
yapmayacağız, biz bu meseleyi, savaş konusu yapacağız, savaş konusu! (ANAP sıralarından "Bra
vo" sesleri, alkışlar) Sizin zihniyetinizle savaşacağız, sizin bu eyyamcı zihniyetinizle savaşacağız. 

Yahu, siz. değil misiniz, seçim hesapları yüzünden milleti bu hale düşüren? Siz değil misiniz, 
ezdiği insanlarla, -bu bakanların yaptığı gibi- alay eden? Siz değil misiniz, memurlara sendika va
at edip, sonra hakkını istediği zaman onları polise coplatan? (ANAP sıralanndan "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Memura sendika hakkını verelim, var mısınız? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) —Bakın, hiç sinirlenmeyin. Türkiye'yi bu zihniyete karşı sa

vunmaya mecburuz... 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Memura sendika hakkını verelim, var mısınız; yoksunuz. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) —Çiftçiyi savunacağız; esnafı, memuru, emekliyi savunaca-. 
ğız, işçiyi savunacağız, yasalanmızı savunacağız, değerlerimizi savunacağız ve sonunda, Türki
ye'yi sizin bu zihniyetinizden mutlaka kurtaracağız. (ANAP sıralanndan "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Çünkü, siz, Türk Milletini, sadece kendi gözünde değil, sadece kendi vicdanında değil, dünya âle
minin önünde küçük düşürdünüz. 

Bakın, 3-6 Ekim tarihlerinde Tunceli'de 16 tane köy yakıldı, insan haklarından sorumlu Dev
let Bakanınız çıktı "bu köyleri, devletin güvenlik güçleri yaktı" dedi. 

CENGİZ BULUT (İzmir) — Hâlâ orada oturuyor! İstifa etmesi lazım! İstifa etmesi lazım! 

BAŞKAN-Sayın Bulut... Sayın Bulut... 
CENGİZ BULUT (İzmir) —Bakın, hâlâ orada oturuyor! "Devlet yaktı" diye laf söyleyen, ora

da oturamaz! 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Evet, bu Hükümetin Bakanı çıktı "köyleri, devletin gü
venlik güçleri yaktı" dedi. Tabiî, dehşete düştük; ama, demeye kalmadı, İçişleri Bakanınız çıktı 
"köyleri PKK yaktı" dedi. Bu sefer kulaklarımıza inanamadık; hani terör bitmişti? Arkasından, Sa
yın Başbakan bombayı patlattı; PKK'nın helikopteri varmış!.. Biliyor muydunuz PKK'nm helikop
teri olduğunu?! 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Bilmiyorduk, öğrendik!.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) —Sayın milletvekilleri, köyleri kimin yaktığını biz bileme

yiz, bilemezdik; ama, bildiğimizi bir tek şey vardı: Binlerce insan, kış günü, taş tarlanın ortasında, 
aç susuz, damsız camsız ve perişandılar. , 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) —Bu demagoji sana yakışmadı. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) —O insanlar, bizim insanlarımız; ne demagojisi; bizim in-" 

sanlarımız onlar. 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Demagoji yapıyorsun hâlâ. 

- 5 2 -



T.B.M.M. B:50 12.12.1994 0 : 2 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — O insanlar, bizim vatandaşlarımız; bizim vatandaşlarımız 
onlar. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Laf atacağınız yerde, utanmanız lazım sizin! (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
AHMET SAYIN (Burdur)-Biraz seviyeli konuş! 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, arkadaşlara karşı... Lütfen... 
BÎLAL GÜNGÖR (Ankara) —Milletvekiline saygısı olsa böyle konuşmaz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Milletine saygılı olmayan milletvekiline, benim saygım 

yok! (DYP sıralarından gürültüler) Milletine saygılı olmayan milletvekiline, benim saygım yok!. 
İşte, millete söylüyorum; diyeceğiniz varsa, siz de millete söyleyin. 

RİFAT SERDAROĞLU (İzmir) — Son seçimlerde millet söyleyeceğini söyledi. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, böyle bir olay yaşadık. Bu Mecli

sin bir görevi var; denetim görevi. Dedik ki, bugün Türkiye'de, bu olayın gerçeğim öğrenmekten 
daha önemli bir denetim görevi olamaz; gelin, Meclisteki bütün partiler, birlikte bir araştırma ko
misyonu kuralım, olay yerine gidelim, köyleri kimin yaktığını tespit edelim, oradaki insanlara na
sıl yardımcı olacağımızı araştıralım. 

MEHMET CEBİ (Samsun) —Engelleyen mi var? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Siz Hükümet üyeleri ve siz insan haklan şampiyonu sos

yal demokratlar, hiç vicdanınız sızlamadan, önergemizi reddettiniz... 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Biz oraya gittik, sen neredeydin? 
ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) — Sizin milletvekiliniz niye gitmedi... Onbeş gün sonra 

geldi. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Şimdi, söyler misiniz bana, artık bundan sonra kim ina

nır sizin demokratlığınıza?... Kim inamr sizin demokratlığınıza?.. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)—Önergeyi reddettiler. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Farkında değil bunlar. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ne hakkınız var, Meclisi töhmet altında bırakmaya? 
Bakın size bir şey söyleyeyim: Bundan sonra, Türkiye'yi yurt dışında tanıtmak için, 10 milyon 

değil, 10 milyar dolar bile harcasanız, nafiledir. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)—Güneydoğuyu bu duruma getirip kaçan sizsiniz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Kızmayın; biz, sizden, fazla bir şey istemiyoruz; biz siz

den, Anavatan İktidarının Peşmergelere gösterdiği insanlığı, kendi vatandaşlarınıza göstermenizi 
istiyoruz; Peşmergelere gösterdiğimizi, kendi vatandaşlarınıza göstermenizi istiyoruz; ama, bundan 
bile acizsiniz! (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi bakın, bu Hükümetin hükümet programına yazmışlar, demişler ki, "Türkiye Devleti, ül
kesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür, ülkemizin bölünmez bütünlüğü tartışılamaz." Hükümet 
programında aynen böyle yazıyor; ama, Sayın Başbakan Yardımcınız çıkıp, "her şeyi tartışmalıyız 
" diyor. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) —Demokrasiden neden korkuyorsunuz, demokrasiye gelin; demok
rasiye gelin! 
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A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, ya kendi programınızı bilmiyorsu
nuz ya ne söylediğinizi bilmiyorsunuz... 

. RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (içel) - ikisini de bilmiyorlar, ikisini de!... 

İBRAHİM GÜRSOY (istanbul)-Başkan, ayıp oluyor Başkan. 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) —Bu tarz, yakışmıyor size Sayın Yılmaz! 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Terörle Mücadele Yasasını değiştirmeye kalktınız; Ba
kanlar Kurulundan geçirdiniz, Başbakanın imzasıyla Meclise gönderdiniz, üyelere baskı yapıp 
Adalet Komisyonundan geçirdiniz... 

İBRAHÎM GÜRSOY (istanbul) - Ne baskısı Başkan... Çok ayıp! 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) —Asıl niyetiniz, kaldırılmış düşünce yasaklarını dolaylı yol

dan geri getirip, bölücülük propagandasını suç olmaktan çıkarmaktı, asıl niyetiniz buydu. (SHP sı
ralarından gürültüler) 

İBRAHİM GÜRSOY (istanbul) — Başkan, çok ayıp; yakıştıramadım sana. 

ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) - O sizin anlayışınız. 
ERCAN KARAKAŞ (istanbul) —Yakışmıyor size; yakıştırmayın, gereksiz bunlar. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Ayıp, ayıp ! 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) —Ama, tepkiyi görünce geri çekildiniz... 
ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan)—Hiç alakası yok, onlar sizin anlayışınız. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Tepkiyi görünce geri adım attınız. 
BAHATTlN ALAGÖZ (Gaziantep)—Başkan, doğrulan konuşun, doğrulan. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bakın size söyleyeyim, şu anda bile pazarlık halindesi
niz, şu anda bile pazarlık halindesiniz; devletin Dışişleri Bakanlığım da, ülkenin bütünlüğünü de 
pazarlık konusu yaptınız. (SHP sıralarından gürültüler) 

ALİ GÜNAYDIN (Konya) —Milletin bütünlüğü tartışılır mı bu Mecliste; siz Genel Başkan
sınız, yakışıyor mu size? 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) — Doğrulan konuş, yakışmıyor sana. 
ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) — Güzel konuş, güzel; sen Genel Başkansın. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın SHP milletvekilleri, kızmayın... 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, tansiyonu şu ana kadar çok güzel getirdik, lütfen. 
ALÎ GÜNAYDIN (Konya) —Siz Genel Başkansınız, yakışmıyor. 
ALÎ İBRAHİM TUTU (Erzincan) —Havayı gerginleştirmenin bir anlamı yok. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — SHP'nin bir açıklaması yok muydu; '!12 Aralık tarihine 

kadar bu kanun tasarısı çıkmazsa Koalisyon bitecek" demediler mi?.. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)—Kaç kere, kaç kere... 
M.RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Kim uygulayacak verilen sözleri? 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Sözün sahipleri nerede? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) —Bugün 12 Aralık değil mi?.. Kanun tasarısı çıktı mı?.. 
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BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) - O senin sorunun değil! 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) —Sayın Başkan, bu kadar hiddete gerek var mı? 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Kanun tasarısı çıkmadı... 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) — O senin sorunun değil Sayın Başkan! 
A.MESUT YILMAZ (Devamla) —Ama, SHP burada kuzu kuzu oturuyor.(ANAP sıralarından 

" Bravo " sesleri, alkışlar) 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)—Doğru konuş; çok ayıp. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Öyle, genel sekterin istifasıyla falan bu işi temizleyemez-
siniz.( ANAP sıralarından " Bravo " sesleri, alkışlar) 

M.RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Koltuğu bırakamıyorlar, koltuğu... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) —Sayın milletvekilleri, söyler misiniz bana, kendi onurunu 

bile koruyamayanlar, bu ülkenin onurunu koruyabilirler mi?.. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Başkan, ayıp ayıp ! 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) —Hiç yakıştıramadım size Sayın Başkan. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) —Kendi onurunu koruyamayanlar ülkenin onurunu nasıl ko

ruyacaklar?.^ ANAP sıralarından alkışlar) 
Terörle Mücadele Kanununu 1991 yılında biz çıkardık. Bu kanun, Türkiye'nin demokratikleş

mesi yolunda atılmış çok önemli bir adımdır. Bu kanunla elli yıldan beri hiçbir iktidarın cesaret 
edemediği düşünce yasaklarını biz kaldırdık. 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) — Maşallah, maşallah!.. Onun için bugün, bütün yazar
lar, çizerler cezaevinde! 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Vatandaşlarımızın kültürel kimlikleri üzerindeki zincirle
ri biz kırdık! 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Konuşmaktan bile korkarsın sen. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Komünizm çöktüğü ve artık devlet için tehdit olmaktan 

çıktığı için 141 ile 142'yi kaldırdık. İbadet hürriyetini kullanan vatandaşımızı, devletin geçmişteki 
baskısından korumak, dinimizi siyasî istismarcıların tasallutundan korumak için 163'U de kaldırdık. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bölücülerin istismar malzemesi olan Kürtçe konuş
ma yasağını da biz kaldırdık. Bugün, yine, biz diyoruz ki, Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu şart
larda düşünce hürriyetinin sımrı, Türkiye Cumhuriyetinin sınırları olmalıdır. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, ülkeyi yönetenlere düşen birinci görev, ülkenin karşı karşıya olduğu teh
ditleri doğru değerlendirmektir. İçinizden bir taneniz bile kalkıp, Türkiye için bölücülüğün bugün 
bir tehdit olmadığını söyleyebilir misiniz, Türkiye'nin ciddî bir tehlikeyle karşı karşıya bulunmadı
ğını söyleyebilir misiniz? 

MEHMET CEBİ (Samsun) — Niye... Söylemiyor muyuz; söylüyoruz işte. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla)— Eğer, biriniz bile bunu söylerseniz o zaman devri iktida

rınızda, 24 ile yayılmış olan bölücü terörün öldürdüğü bütün o vatandaşlarımız, öğretmenlerimiz, 
askerimiz, polisimiz sizi yalanlar. 

- 5 5 -

l 



T.B.M.M. B : 5 0 12.12.1994 0 : 2 

ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) — Ne ilişkisi var şimdi? 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Onun için, bugün Türkiye'de bir bölücü terör tehdidinin 
olmadığına inanmak mümkün değildir. 

ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) — On yıl ne yaptınız? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ama, siz, kendi siyasî hesaplarınızla ülkenin menfaatla-

nnı birbirine karıştırdınız ve bir de Batıya şirin gözükme sevdasına kapıldınız. Bakın, bu sevdadan 
vazgeçin. Yani siz, Batı'nın, "aman Türkiye bölünmesin" diye bir derdinin olduğunu mu zannedi
yorsunuz? Eğer, hâlâ bu gaflette olanlar varsa, onlar Bosna'da olup bitenlere bir göz atsınlar. Eğer, 
onları Bosna uyandıramazsa başka kimse uyandıramaz, ben de uyandıramam. 

AHMET SAYIN (Burdur)-Gitseydin ya Bosna'ya. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Batı'nın gözünde saygınlık kazan

manın yolu, kendi değerlerinize sahip çıkabilmekten, o değerleri kendi başınıza koruyabilmekten 
geçer. Bunların başında da ülkenin bütünlüğü gelir. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Kimin itirazı var? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) —Ben size, burada, bugün bizi kınayan Batılı ülkelerin, ken

di bütünlükleri söz konusu olduğu zaman, hürriyetlere getirdikleri kısıtlamalara yüzlerce örnek ve
rebilirim. Kaldı ki, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10 uncu maddesi, ülke bütünlüğü söz ko
nusu olduğu zaman, düşünce hürriyetinin sınırlanabileceğini kabul ediyor. Bizim imzaladığımız 
AGİK Antlaşmasına göre bizim bir tek taahhüdümüz vardır, o da insanların kendi kültürlerini ge
liştirmelerine imkân sağlamaktır; taahhüdümüz bununla sınırlıdır; ama, siz, dışarının baskısıyla, 
millete, demokrasi ile ülke bütünlüğünü, sanki birbirinin alternatifiymiş gibi göstermeye çalışıyor
sunuz. Allah'tan ki, milletimiz sağlamdır. Milletimiz sinmek istemiyor; ne Batı'nın karşısında ne 
de terörün karşısında. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sizin yapmanız gereken iş-kime hitap edeceğimi bilmiyorum, Hükümet yok çünkü- dışarıdan, 
Batı'dan falan kulağına söylenenleri gelip bize tekrarlamak değil, benim söylediklerimi Batı'ya an
latmaktır. Bunlar onun için orada oturuyorlar. Eğer bunu yapamıyorlarsa, yapmaları gereken iş, o 
koltukları boşaltmaktır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Geçen ay Şanlıurfa'da şarkılı türkülü bir tören yaptınız; güya tünelden su saldınız. Aslında, 
yaptığınız, iş göstermelikti; çünkü, bütün yaptığınız, tünelden gelen suyu bir by-pass borusuyla ha
vuza akıtmaktan ibaretti... 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)-Gidip görseydin. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) —İkibuçuk sene geciktirdiğiniz projeyi sahiplenmeye kalk
tınız. Millete gösteriş yapacağız diye, projenin asıl sahibine haksızlık yaptınız. Dağlara, taşlara ko
ca koca resimlerinizi asarken, rahmetli Özal'ın bir vesikalık resmini bile çok gördünüz. Bu mu si
zin vefanız? Bu mu sizin vefanız?.. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Her güneydoğu seferinizde trilyonluk paketler açıkladınız; Üç senede ele gelir bir tane bile ya
tırım yapmadınız. Bir tek projeniz bile yok. Halıcılık ile, hayvancılığı teşvik edecektiniz, sıfır faiz
li kredi dağıtacaktınız... 

MEHMET SEVEN (Bilecik)-Öldürdüler köylüyü. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ama, üç sene oldu, ortada ne bir metre halı var, ne bir ta

ne inek!..(ANAP sıralarından alkışlar, gülüşmeler) Siz ki, köylünün hamisi olmakla ovunurdunuz, 
çiftçiyi kuruttunuz, bastığınız yerde ot bitmiyor, elinizi attığınız kuruyor. 
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Cumhuriyet tarihinde ilk defa, sizin Hükümetiniz, açıkladığı fiyattan ürün alamadı, yerdiğiniz 
bütün fiyatlar dünya fiyatlarının altında. Halbuki, sizin bu beceriksizliğiniz olmasa,1994 yılı çiftçi
nin altın yılı olurdu. 

Buğdayda yaşanan şu rezalete bakın; birbirinizi yemekten milleti gözünüz görmediği için, dur
dunuz durdunuz, taban fiyatı hasat bitmeden 15 gün önce açıkladınız. Fîyat açıklandığında çiftçi
nin büyük kısmı tüccara malım zaten veresiye vermişti. Tuttunuz iki tane fiyat açıkladınız; birisi, 
temel fiyat, birisi destekleme primi idi. Millet birbirine girdi; ama, yetmedi; bu defa da peşin öde
meyi yapmama!: için, alım esaslarını, alım merkezlerine geç gönderdiniz. Kasıtlı olarak geç gön
derdiniz; üreticiye, aylarca, parasını ödemediniz. 

Sayın Başbakan, 7 Şubatta "devalüasyon, çiftçiyi etkilemez" demişti. Geçen sene 2 500 lira 
olan DAP gübresi, bugün 12 300 liradır. Geçen sene 1 800 lira olan üre^ bugün 9 bin liradır. 

Eskiden, gübrede destekleme, fabrikalara yapılırdı. Önce desteklemeyi kaldırdınız; şikâyetler 
yükselince yeniden başlattınız; ama, öyle bir uygulama başlattınız ki, destekleme değil işkence. 

Bakın, Türkiye'de, 3,5 milyon çiftçi ailesi var. Bunun. 1,5-2 milyonu küçük çiftçidir. Bunla
rın, 5 ilâ 10 dekar arasında, ekilebilir arazisi vardır. Yılda, kuUandıklan da 500 kilogram ile 1 000 
kilogram arasında gübredir. Bunun iadesi -olsa olsa- bugünkü fiyatlarla, 150-200 bin lira tutar. 

Şimdi, bu getirdiğiniz uygulamaya göre, bu desteği alabilmek için, bir küçük çiftçinin yapma
sı gereken-muameleyi biliyor musunuz?.. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)-Nereden bilsinler... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Balcın, ne yapacak; önce, ziraat odasına gidip üye olacak, 

aidatını yatıracak; ondan sonra, çiftçi belgesiyle faturasını alacak, tanm il müdürlüğüne gidecek, 
faturasını tasdik ettirecek; daha sonra, bütün bu evraklan alacak, Ziraat Bankasına başvuru yapa
cak. Üç ay sonrasına gün alacak. Üç ay sonra, yine köyünden gelecek... 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Bir daha gelecek... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) -—...parasını almak isteyecek, tabiî, parası gelmeyecek. Tek

rar gidecek, tekrar gelecek. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Minibüsçülerle ortak olmuşlar... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Banka kapısında sefil ettiniz çiftçiyi. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Mazottan ne haber, mazottan... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bu sene, yanlış politikanız yüzünden, çiftçi gübre atama

dı; ya eksik attı ya hiç atmadı. İşte bakın, sizin kendi programınızda yazıyor: "Bu sene, bu yüzden, 
Türkiye'de 700 bin ton daha az gübre kullanılacak" diyor. Ben iddia ediyorum ki, 2 milyon ton da
ha az gübre kullanılacak, 5,5 milyon ton gübre kullanmışız geçen sene; bu sene, ya 3 ya 3,5 mil
yon ton gübre kullanacağız. Eğer, daha az gübre atılmasından dolayı, üretimde yüzde 20 azalma ol
sa, ekonominin kaybı ne kadar biliyor musunuz; 110 trilyon lira. Peki, çiftçiden hiç gübre parası al-
masanız, çiftçiye gübreyi tamamen bedava verseniz -o zaman gübrenin tutan ne kadar, 55 trilyon 
lira; 55 trilyon liranın tamamını destekleseniz, köylüden hiç para almasanız, gübreyi bedava dağıt-
sanız- 55 trilyon liralık destekleme yapacaksınız; ama, 10 trilyon lira destekleme yapmamak için, 
ekonomiyi 110 trilyon lira zarara soktunuz. 

Diğer tarım girdilerinin durumu da farklı değil. Bakın, geçen sene, burada, bütçe konuşmam
da "bu yeni gelen vergilerle, seneye mazotun fiyatı -o zaman 5 600 lira-10 bin lirayı geçer" demi
şim. 
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SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Bugün 15 bin oldu. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Aslında, yanılmışım; bugünden itibaren 15 300 lira. 5 600 
liradan 15 300 liraya,.. Bu bir senede oldu beyler. 

Bakın, mısırda bir iş yaptımz, peynir 200 bin liraya fırladı. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - 2 4 0 bin lira oldu. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Millet, kuru ekmeğine katık edecek peyniri alamaz hale 
geldi. Şimdi, diyeceksiniz ki, mısırla peynirin ne alakası var; mısır, öncelikle, hayvan yemidir; ya
ni, etin, sütün, peynirin, yumurtanın fiyatı mısırdan sorulur. Mısırı yetiştiremediğiniz zaman, dışa
rıdan ithal etmeniz lazım. Bu sene, köylü mısır ekmedi. Adarıa'da, 1 milyon 220 bin dekar olan mı
sır ekim alanı üçte bire düştü, 

DEVLET BAKANI NECMETTİN GEVHERİ (Şanlıurfa) -Pamuk 25 bin lira da onun için. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) —Türkiye, ilk defa, bu hükümetin zamanında, kendine ye

tecek mısırı yetiştiremez hale geldi. Çünkü, bakın ne yaptılar; mayıs ayında, mısıra 2 880 lira fiyat 
verdiler; yani, bütün girdilerdeki artış yüzde 300, mısırın taban fiyatındaki artış yüzde 60. Beyler, 
böyle hesap olur mu? Bakın, ben size bir şey söyleyeyim; babasından kalan 500 bin lirayı trilyona 
çıkaran ö para sihirbazları bile bu hesabın içinden çıkamaz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) Bakın, sonunda, neye sebep oldunuz: Bugün, et 200 bin lira; peynir de öyledir. Bir tane 
yumurta 3 bin liradır. Gıda mallarındaki enflasyonun sebebini başka yerlerde aramayın; gıda mal
larındaki enflasyonun sebebi, sizsiniz; sizin bu hesapsız kitapsız tarım politikanızdır. 

Bağ-Kur emeklisinin eline ayda kaç para geçiyor biliyor musunuz; yani, tabandan aylık alan 
Bağ-Kur emeklisi bir ayda kaç para alıyor; bileniniz var mı; 921 600 lira alıyor. Bağ-Kur emekli
sine bir ayda ödenen yaşlılık aylığı 921 600 liradır. Yanlış anlamayın; sosyal yardım zammı, Vesa
ire, hepsi içinde... 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Bıraktığınız zaman neydi ki?.. 
A; MESUT YILMAZ (Devamla) -^Peki, bu para ne demektir; 4,5 kilogram et demektir. 

Adam yıllarca çalışacak; prim ödeyecek; sonra, önüne şu kadar bir paket koyacaksınız. Şimdi, 
adam, aç kaldığına mı yansın, kırılan onuruna mı yansın?! Bir de kalkıp, binlerce Bağ-Kur'luyu 
prim ödemedi diye hapse attınız. Şimdi, o adamlar, kalksalar, "Sigortanızı alın, başınıza çalışın" de
seler, haksızlar mı? (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) Elinizi vicdanınıza koyun. Primi
ni ödese ne olur, ödemese ne olur? Önünde sonunda alacağı 4,5 kilogram ettir. Bakın, 25 yıl çalı
şıp 1 inci derecenin 4 üncü kademesinden emekli olmuş bir memurun maaşıyla, 1991 yılında 222 
kilogram margarin alınabiliyordu. Eğer, dünden beri yeni bir zam gelmediyse, bugün 76 kilogram 
margarin alınabiliyor. 

Erken emeklilik, kadrolaşma derken, Sosyal Sigortalar Kurumunu da Bağ-Kur'u da fiilen iflas 
ettirdiniz. Emekli Sandığını, Hazineye muhtaç hale düşürdünüz... 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)-Türkiye'yi iflas ettirdiler. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Üç sosyal güvenlik kuruluşunun açıkları, neredeyse bü

tün KİT'lerin açığına ulaştı. 
Şimdi, bu bütçeye bir de madde koymuşsunuz; memur ve emeklilerin ilaç katkı payı yüzde 

30'a çıkacakmış; taşıma servisi için memurlardan para alınacakmış; buna benzer birçok konuda 
Maliye Bakanına yetki vermişsiniz. 
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Şimdi bakın, Sayın Hükümet, bu tür düzenlemelerin bütçeyle yapılmaması gerekiyor, bunla
rın özel kanunlarında yapılması gerekiyor. Biz, araştırdık. Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan 
değişikliğe rağmen, şu anki bütçe kanun tasarısında hâlâ Anayasaya aykırı 20 kadar madde var. Üs
telik, daha önce Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararlarım da kale almamışsınız. Onun için, 
sizi şimdiden uyarıyorum. Eğer burada, Genel Kurulda bu maddeler ayıklanmazsa bunların hepsi
ni Anayasa Mahkemesine götürürüz. Şimdiden söylüyorum, sonra sızlanma filan olmasın. 

Sayın milletvekilleri, nüfusumuzun yansı 20 yaşın altındadır; yani, Türkiye'de halk gençtir. 
Gençlik, halkın ta kendisidir ve bu Hükümet gençlerle hiç acımadan oynuyor, 

Askerlik süresini yazboz tahtasına çevirdiler; önce 18 aydı, 15 aya indirdiler; daha sonra "da
ha da indireceğiz, 12 aya indireceğiz" dediler; ama, silah altındakileri 20 ayda terhis ettiler, terhis
leri ertelediler. Şimdi, yeniden 18 aya çıkarıyorlar. 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) - 19 aya çıkardılar. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Bu çocuklara, 2 Eylül 1993'te, "üniversite giriş sınavları 
kalkacak, isteyen istediği üniversiteye girecek" diyen, Sayın Başbakanın kendisidir. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)—Palavraydı o palavra!.. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bugün, gençliğin üçte biri boştadır. Önümüzdeki beş yıl
da 4 milyon gencimize iş bulmak zorundayız; ama ne yazık ki, bu Hükümet, ekonomiyi küçülttü
ğü için, her sene, işsizler ordusu küçüleceği yerde büyüyor, yeniden yüzbinlerce insan işsizler or
dusuna katılıyor. 

Üç sene önce Türkiye'de 500'den fazla işçi çalıştıran 609 tane işyeri vardı. 1993 yılı sonunda 
500'den fazla işçi çalıştıran işyeri sayısı 457ye düştü ve resmî kayıtlara göre de, bu senenin başın
dan bugüne kadar 600 bin kişi işini kaybetti. 

Genel ve diplomalı işsizlik bir toplumsal afete dönüştü ve maalesef, bu afetten en fazla nasi
bini alan yerlerin başında da Zonguldak geliyor. Hiçbir hazırlık yapmadan karar aldınız ve sekiz 
aydan beri 1 milyon insana hayatı zehir ettiniz. Mahallî seçimden önce "modernizasyon yatırımı 
yapacağız, temel atacağız" diye söz verdiniz; ama seçimden sonra Karabük'ü kapatmaya kalktınız. 
Önce karar verdiniz, sonra araştırma yaptınız. Yerli uzmanların, Türk uzmanların raporlarını be
ğenmediniz; yabancılara 2 milyon dolar verip istediğiniz raporu onlara hazırlattımz; ama sonunda 
kapatmaya gücünüz yetmedi ve çark ettiniz. Yabancı firmaya verdiğiniz parayı, Karabük'teki yük
sek fırınların bakımına harcamadığınız için Karabük'ü ölüme terk ettiniz. 

1991'de benim Hükümetimin kalkınmada birinci derecede öncelikli il yaptığı Zonguldak'a üç 
seneden beri bir tane altyapı yatırımı yapmadınız, bir tane özel yatırım bile yaptırmadınız. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)—Nükleer santral yaptılar!.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Gelir dağılımını öylesine bozdunuz ki, şu geldiğimiz du

ruma bakın; bazılarımız ekmeği çöpe dolduruyor, diğerimiz sofradan aç kalkıyor. Bir tarafta dış 
borcun kamçıladığı tüketim sarhoşluğu, ultralüks arabalar, bir emekli memurun, bütün aylığını ver
se dahi Ödeyemeyeceği yemek faturası; öbür tarafta cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde görül
memiş yoksulluk. Yukarıda, ANAP İktidarının engin vizyonunun sembolü olan TÜRKSAT Uy
dusu; aşağıda, tipik bir üçüncü küme ülkesi... Bu tablonun sorumlusu sizsiniz.(ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Ama bakın, bunun hesabını sizden muüaka soracağız. Eğer, biz sormaz
sak millet soracak, tarih soracak. 
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Sayın Başbakan, geçen yıl bütçe konuşmasında, bu Hükümetin iki konuya önem verdiğini söy
ledi. Dedi ki "biz, 50 nci Hükümet olarak, şu iki şeyle tarihe geçeceğiz; birincisi, yergide indirim 
yapan hükümet olarak tarihe geçeceğiz." Vergide nasıl indirim yaptıklarını biliyorsunuz. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (îçel) - Kelle vergisi getirerek. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Afrika'daki kabile devletlerinde bile olmayan, Türkiye'de 

hiçbir dönemde görülmemiş salma vergiler getirdiniz. Herhalde, Başbakan "indirim" derken onu 
kastetti; ama, ikinci bir husus var: Dedi ki, "enerjide şahlanma yapan hükümet olarak tarihe geçe
ceğiz" Şimdi, bakın, bu şahlanma nasıl olmuş(!) 1994 yılında hiçbir yeni santral yatırımı yapma
mışlar. Bizim başlattığımız -bizim zamanımızda başlayan- bugün devam eden yatırımların ödenek
lerini asgarîde tutmuşlar, zamanında bitmesini de engellemişler. Devam eden elektrik üretim tesis
lerinin toplam yatırım tutan 98 trilyon lira. Türkiye'nin, 98 trilyon liralık enerji yatırımı devam edi
yor. Hiçbirini bunlar başlatmamış, hepsini biz başlatmışız. 98 trilyon liralık yatırım tutarına karşı
lık, 1994 yılında ayırdıkları ödenek 4 trilyon lira. Ekim sonu itibariyle, yaptıkları fiilî harcama 920 
milyar lira. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) -Binde bir... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bu arada, bir de, Sayın Cumhurbaşkanına Birecik Bara

jının temelini attırdınız; ama, temelin üzerine bir tek çivi bile çakmadınız. Ne zaman başlayacağı
nı da bilen yok. • 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Bitecek. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — "Bitecek" diyorsunuz... Başlamadı diyorum beyefendi; 
başlamadı daha. 

Bakın, Sayın Başbakan neye önem verirse, hangi sahaya el atarsa o saha hüsrana uğruyor. 
Onun için, ben, millet adına rica ediyorum; lütfen, bundan sonra herhangi bir konuya el atmayın; 
çünkü, neye el atsanız kuruyor. (ANAP sıralarından alkışlar) 

O şahlandırdığınız enerji sayesinde, yakında da elektrik kesintileri başlayacak. Sizin progra
mınız söylüyor, sizin programınız. Eğer, yeni yatırım yapılmazsa 1997 yılında elektrik kesintisinin 
başlayacağını program söylüyor. Niye 1996 yılında başlamıyor derseniz, ekonomideki küçülme yü
zünden. 

SÜLEYMAN HATİOĞLU (Artvin)-Sanayi durdu. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) —Özelleştirme diye dünyayı ayağa kaldırdınız; her şeyin 

anahtarı özelleştirmeydi, özelleştirme olduğu zaman, her şey düzelecekti. Özelleştirmeyi, Meclis
ten kaçırmaya kalktınız. Anayasa Mahkemesinden dönünce, gelip Meclise teslim oldunuz. Otur
a k , kanunu yeniden yazdık, yeni baştan yazdık, yalan mı? 

Kanun 24 Kasım günü Mecliste kabul edildi, 27 Kasımda da yürürlüğe girdi. Bugün 12 Ara
lık ve 15 gün geçti. 15 günden beri ne Özelleştirme Yüksek Kurulunu kurdunuz ne Özelleştirme 
İdaresi Başkanım atadınız. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Pazarlık ediyorlar. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) -r Günde, özelleştirme yüzünden, devlet 250 milyar lira za

rara uğruyor diyen siz değil misiniz? Aslında sizin derdiniz iş yapmak filan değil; iş yapar görün
mek. Zaten 54 günden beri de Bakanlar Kurulunu toplamamışlar, 54 günden beri Bakanlar Kurulu 
toplanmamış. Bakın, bana sorarsanız, Bakanlar Kurulunun toplanmamasının hiçbir sakıncası yok. 
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Nasıl olsa, Konutta genel müdürlere ne yapmaları gerektiği konusunda talimat verecek, yabancı bü
yükelçilerle zabıtlı toplantı yapacak birisi vardır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, 5 dakikanız kaldı. 
RÜŞTÜ İCAZIM YÜCELEN (İçel) - Profesör olmuş, profesör... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Tamamlayacağım Sayın Başkan. 
Yani, bu zillete nasıl tahammül ediyorsunuz, şaşıyorum. 
MEHMET ÇEBÎ (Samsun) — ANAP'lılar da sana nasıl tahammül ediyorlar, ben de ona şaşı

yorum. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bakın, bir saadet zinciri hikâyesi var; onu da çok kısa an

latacağım. Şimdi, böyle, millete hitap etme imkânını bulmuşken, saadet zincirinin aslım da anlat
madan gitmem. Benim, öyle, her hafta ulusa seslenme imkânım yok. 

Şimdi, Sayın Başbakan, millete yaptığı o konuşmalarda, o reklam konuşmalarında ne diyordu: 
Anavatan iktidarı döneminde, birtakım açıkgöz insan, dışarıdan döviz getirmiş, dövizi Türk para
sına çevirmiş, yüksek faizle yatırmış, sonra, vadesi geldiğinde, faiziyle beraber tahsil edip, tekrar 
dövize çevirip, dışarı götürmüş; bu, bir saadet zinciriymiş; bu ödenen para, halkın parasıymış; Al
lah'tan ki, Sayın Çiller işbaşına gelmiş, saadet zincirini kırmış, halkın parasını halkın parası yap
mış. 

Sayın Başbakanın her hafta anlattığı masal bu değil mi? (ANAP sıralarından "Evet" sesleri) 
Şimdi, bakın, ben size söyleyeyim; isterseniz not alın, tahkik edin. Hepiniz hatırlarsınız, nisan 

ayında, Türkiye'de doların fiyatı, serbest piyasada 42 bin liraya çıktı; hatta, Merkez Bankasının res
mî kuru dahi, 39 993 lira, yuvarlak olarak 40 bin lira oldu. 

Balan, size söylediğim şey, Patagonya'da olmuyor, Türkiye'de oluyor; söylediğim şey, bizim 
iktidarımız zamanında olmuyor, bu Hükümetin zamanında oluyor. 

Diyelim ki, mayıs ayında, bir yabancı, bir uyanık banker, yurt dışından 1 milyon dolar getir
di, Türk parasına çevirdi; kaç para alacak? 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Var öyleleri. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Resmî kurdan, yuvarlak, 40 milyar lira alacak, değil mi? 

40 milyar lirayı, 27 Mayısta, sizin çıkardığınız süper faizli hazine bonosuna yatırdı; üç ay vadeli, 
yüzde 50 net ödemeli; vergisi falan yok, net yüzde 50... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - 60 milyar... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Bir dakika... 
40 milyar lirayı üç aylık bonoya yatırdı; üç ay sonra, 27 Ağustosta vadesi doldu; 40 milyarına 

karşılık kaç para alacak? 
EKREM PAKDEMÎRLİ (Manisa) - 60 milyar. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Faiziyle beraber 60 milyar alacak. Açın, bakın, 27 Ağus

tosta dolarıh kuru kaç lira... 
EKREM PAKDEMÎRLİ (Manisa) - 31 500. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Doların kuru 31 bin lira. 60 milyar lirayı bankaya götür

düğü zaman -diyelim, yuvarlak olarak, dolar, 31 bin lira- kaç dolar alacak? (ANAP sıralarından "2 
milyon dolar" sesleri) 2 milyon dolar. Ne yaptı bu adam şimdi? 
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RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Üç ayda dolar üzerinden yüzde 100 kazandı. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — 1 milyon dolan, üç ay, devlet garantili hazine bonosuna 
yatırdı, üç ay sonra, 2 milyon dolar olarak geri aldı, üç ayda dolar üzerinden yüzde 100 kazandı. 
Beyler, bu saadet zinciri falan değil, bunun eşi dünyada yok; bu, asrın saadet zinciridir! 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Hırsızlık ziriciri!.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bakın, bu saadet zincirini, bu Hükümet verdi; hani "sa

adet zincirini kırdık" diyen bu Hükümet verdi. Bu Hükümet, bunu nereden verdi; cebinden verme
di. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Halkın parası. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) —Bu Hükümet, bu faizi, toplusözleşmelerini uygulamadığı 
işçilerin hakkından verdi. Bu Hükümet, bu faizi, ek vergilerle ezdiği esnafın hakkından verdi. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Bu Hükümet, bu faizi, mazotla, gübreyle ezdiği çiftçinin hakkından 
verdi; ama, sadece bununla da yetinmedi, her hafta çıktı, milletle bir de alay etti, "ben sizin para
nızı kurtardım, saadet zincirini kırdım" diyerek bir de millete yalan söyledi. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Evet, Anavatan Partisi olarak, biz, sizi suçluyoruz; milletin fedakârlığım heba etmekle suçlu-
yoruz; milletin sabrını, iyi niyetini suiistimal etmekle suçluyoruz. 

Bakın, bizim söylediklerimizi, bunlar muhalefettirler, bunlardan başka ne beklenir, diye kale 
almayabilirsiniz; ama, Sayın Hükümet, sayın milletvekillleri, size soruyorum, milletin artık soka
ğa taşan öfkeli çığlığını da mı duymuyorsunuz, bu kadar mı sağır oldunuz? 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ)-Seçimlerde belli oldu. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Kim öğretti size, siyasetin esası pişkinliktir diye; kim öğ
retti size, milleti sandığa götürmek kaçmaktır, sandığı milletten kaçırmak marifettir diye; kim öğ
retti size bunları? (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sizi, daha önce, bu kürsüden defalarca uyardım; bugün, çok daha ağır koşullarda yeniden uya
rıyorum. Türkiye'yi getirdiğiniz bu çok tehlikeli noktada insanlarımızın da, demokrasimizin de siz
den beklediği bir tek icraat var: Milletle seçim sandığı arasında durmaktan artık vazgeçin. 

MEHMET HALlT DAĞLI (Adana) - 4 Aralığı unuttun mu? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, konuşmamın başında, size bugün 

vermek istediğim mesajı üç cümlede özetleyebileceğimi söylemiştim. Şimdi, tekrar ediyorum: 
Bundan üç yıl önce, biz, bu Hükümete, dünyanın en ileri ülkeleri arasına girmeye aday bir Türki
ye emanet ettik. Bu Hükümet, bu emanete layık olamadığını her fırsatta ispat etti. Şimdi, biz, Ana
vatan Partisi olarak, memleketimizi geri istiyoruz ve hiç şüpheniz olmasın, mutlaka alacağız. 

MUSTAFA DURSUN YANGIN (Ankara) - Niye kaçtınız o zaman? 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Geri aldığımız zaman Türkiye'yi nasıl düzlüğe çıkaraca
ğımızı, Türkiye'ye dünyada kaybettirdiğiniz itibarı, saygınlığı nasıl yeniden kazandıracağımızı, ya
ni, çözümlerimizi, size bütçenin kapanış konuşmasında anlatacağım. 

Sabrınıza teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
ayakta alkışlar) , 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
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Doğru Yol Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekili Sayın Nevzat Ercan; buyurun. (DYP sıra
larından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA NEVZAT ERCAN (Sakarya) -Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Taşanları üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına görüşlerimi
zi belirtmek amacıyla huzurlarınızda bulunuyorum. Konuşmama başlamadan önce, Yüce Meclisi 
ve televizyonları başında bizleri izleyen yüce milletimizi, Partim ve şahsım adına saygıyla selam
lıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütçe görüşmeleri vesilesiyle, hükümetler, yaptıklarını ve 
yapacaklarını halka anlatma fırsatı bulurken; muhalefet de, bu konudaki kendi görüş ve önerilerini 
kamuoyuna duyurma imkânını bulur. Tabiî ki, muhalefet, eleştiri görevini yerine getirecektir; an
cak, bu görev ifa edilirken, gerçeklerin gözardı edilmemesinin ve eleştirilerde, yapıcı ve yol göste
rici olunmasının, ülkemiz menfaatlanna daha uygun düşeceğinin bilincinde hareket edilmesi gere
kir. 

Ölçü buysa, bugün, Türkiye'nin çok önemli bir meselesi, 1995 malî yılı bütçesi üzerinde, si
yasî partilerimizin grup sözcüleri, ülke meseleleri üzerinde görüş ve düşüncelerini ifade etmek fır
satı bulurken, İktidar olarak da, Hükümet olarak da bizim bekletimiz, elbette ki, muhalefetin, ger
çek ve objektif manada eleştiri getirmesi olacaktır; ama, itiraf etmem gerekir ki, üzülerek söyleme
liyim ki, Anamuhalefet Partisi Lideri dahil, muhalefetten, bu ölçü ve espri içerisinde bir eleştiri ve 
tenkit gelmemiş, bir yol da gösterilmemiştir. 

Bakınız sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi Sayın Genel Başkanı, Başbakanlık yaptı. Ko
nuşması sırasında ben yer yer not aldım. Üzülerek ifade etmeliyim; politikada, Başbakanlık sevi
yesinde görev yapmış bir zat, bu Meclisin huzurunda ve ekranları başında 60 milyonun izlediği şu 
günde, böyle bir üslupla konuşma yapmamalıydı. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Allah, Allah hangi üslup?.. ' 
NEVZAT ERCAN (Devamla) —Ben not aldım. Bunları tekrar etmek istemiyorum ve hicap 

duyduğumu da ifade etmek istiyorum... 
YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) — Geçmişte yapılmıyor muydu; muhalefetteyken siz yapmı

yor muydunuz?.. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Acıttı mı?.. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Ama, bakınız, ben, 1995 malî yılı.bütçesi üzerindeki görüş

lerimi genellikle o noktada ifade etmek istiyordum; geriye dönmek niyetinde de değildim; ama, Sa
yın Anamuhalefet Partisi Lideri, üç yıl öncesine dönerek "ben, size bıraktığım Türkiye'yi geri isti
yorum; onu arıyorum" dedi. Öyle mi?.. İsterseniz geriye dönelim. Sizin, aradığınızı söylediğiniz ve 
bize bıraktığınız 1991 Ekimindeki Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları şöyle bir hulasa edelim. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Yok aslında birbirinizden farkınız... 

YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) - Halk biliyor!.. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) —Halk biliyor; doğrudur. Doğruyu bildiği için de, 1991 seçim

leri öncesi iktidardınız; şimdi, yer değiştirdiniz. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Halk 
bildiği için muhalefet görevini üstlendiniz. Halk bildiği için... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — İlk seçimde tekrar değiştireceğiz; merak etme!.. 

M. RAUF ERTEKİN (Konya) -Vaatler ne oldu? 
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BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) — Çok şey vaat ettiniz, bir şey yapacağınızı zannettiniz. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) —Bakınız, değerli milletvekilleri, eğer, Mesut Yılmaz, şu kür
süye gelip de diyebilseydi ki" henüz erken seçime birbuçuk yıl varken, tek başımıza iktidarken ve 
Mecliste 292 milletvekiliyle ezici bir çoğunluğa sahipken, ülke şartlarını daha ileri noktalara taşı
yamaz durumda kaldık; ülkenin ekonomisi, bunalımın, krizin tam göbeğindeydi, duvara toslamak 
üzereydi ve biz, ülkenin bu ağır sorunları altında ezilip kaçmanın dışında başka bir yol ve yöntem 
bulamadık..." 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu)-Bırakıp kaçtı!.. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — "...Erken seçim kararı aldık. Biz size terör bıraktık;.anarşi 
bıraktık; yüzde71'ler seviyesinde enflasyon bıraktık; 5 milyonun üzerinde işsizlik bıraktık; duran 
sanayi..." 

YUSUF NAMOĞLU (İstanbul)—500 günde yapacaktınız?!.. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — "...Gerileyen yatırımlar ve hulasa, tıkanan Türk ekonomi
si..." ve eğer, devrettiği, aradığı, özlediği, bize bırakmakla övündüğü, Türkiye'nin o günkü şartla
rını bir defa daha, burada, tekrar etmiş olsaydı ve sonra da dönüp de 1991 Ekimi sonrası hükümet 
olanlardan bunların çözümünü isteseydi, belki o zaman haklılık kazanırdı; ama, devrettiği sorun
lar, bugünkü tarih itibariyle, 1991 Ekimiyle 1994 Aralığı arasında meydana gelmiş sorunlar de
ğil. Siz, hangi sorunları, bugün ülkeyi yönetenlerin meydana getirdiği, yarattığı sorunlar olarak 
söyleyebilirsiniz? 

M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) — Bütün sorunları. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Hepsini... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, anarşi ve terörü bize miras bırakan 

siz değil misiniz? 
EYÜP AŞIK (Trabzon)-Allah!.. Allah!.. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) —Evet, doruk noktasında... Kan gölüne dönmüş bir doğu ve 
güneydoğu ve devletin, âdeta, geceleri gidemediği, yer yer terk edilmiş bölgelerin olduğu bir Tür-
kiye...Elhamdülillah, Allah'a şükürler olsun, Cudi Dağında, en ücra mezrasında, bugün, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin Bayrağı dalgalanmakta ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bugünkü Hü
kümeti, o bölgelerde de huzuru ve güveni sağlamış bulunmaktadır. (DYP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)—Seçim yapamadınız; güvenlik yok diye... 

NEVZAT ERCAN (Devamla) —Evet, 4 Aralıkta yaptık o seçimleri ve 4 Aralıkta dördüncü 
parti oldunuz. (DYP sıralarından alkışlar) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Nerede yaptınız seçimi? 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Üç köyde... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — 4 Aralıkta dördüncü parti oldunuz. 

Bakınız, bizi eleştirenlere cevap olsun diye söylüyorum; çok yakın tarihte, 27 Mart seçimleri
ni yaptık. O seçimler öncesinde de Türkiye'nin hemen her yerinde, bu Mecliste ve bütün meşru ze
minlerde, 27 Mart 1994 seçimlerini de bir referandum olarak gördünüz; referanduma dönüştürdü
nüz. İşte, o referandumdan da Doğru Yol Partisi birinci parti olarak çıktı. 
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M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Kaç oy farkla? 

YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) - Burun farkıyla mı? 

NEVZAT ERCAN (Devamla) —. Doğru Yol Partisi, 4 Aralık seçimlerinden de birinci parti 
olarak çıktı. O, şu demektir: Bugün işbaşında olan Hükümet, sizin taşıyamayıp, terk ettiğiniz Tür
kiye'nin sorunlarım üstlenmiş, altında ezilip kaçmak yerine, sorunlara gece gündüz çözüm arayan, 
mesai veren bir Hükümettir. 

M.RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Vatandaşın durumu çok iyi (!) 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, iyi iş yaptıysanız, işte onun semere

si, siyasetçinin müeyyidesi o idi. Eğer Hükümetin icraatlarından halk memnunsa, o, oyunu esirge
mez. 

Değerli milletvekilleri, oy, bir kâğıt parçası değildir; oy, o sandığa atan vatandaşın iradesidir, 
ümididir, arzusudur. O ümit ve arzudur ki, 27 Mart seçimlerinde ve 4 Aralık seçimlerinde bizi tek
rar birinci parti yaptı. Siz, ne söylerseniz söyleyin; ama, lütfen, şu kürsüden yapıcı olun, ne yapma
mız gerektiğini söyleyin, yanlışlarımız varsa onları düzeltme fırsatım verin. Yoksa, biıtakım ucuz 
demagojiler falan ülkenin sorunlarını çözmez değerli milletvekilleri. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLÜ (Artvin) -Doğrunuz yok ki yanlışınız olsun. 
M.RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Vatandaş çok iyi yani, oy veriyor size (!) 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Şimdi, Allah için söyleyin; yani 1995 malî yılı bütçesi üze

rinde ne söylediniz... Ne söylediniz, ne yapmamız gerektiğini söylediniz? 
M.RAUF ERTEKİN (Kütahya) —Söylenecek bir şey yok. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) ~ Neyi yanlış buldunuz? 
Değerli milletvekilleri, çok yoğun Meclis çalışmalarını geride bıraktık. 
BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) —Ortağınız "hayırlı olsun" bile demedi. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Şimdi, şu sıralarda Türkiye için hayatî önemi haiz reform 

niteliğinde, devrim niteliğinde ve Türk ekonomisini içinde bulunduğu darboğazdan ve krizden çı
karacak Özelleştirme Yasasının görüşüldüğü bir ay boyunca şu sıralarda sizleri görmek mümkün 
olmadı. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul)-Biz buradaydık. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Yalan söylüyorsun. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Çok tarihî oturumlar yaptık, o oturumlarda da sizler yoktu

nuz. 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Nevzat Bey, biz buradaydık. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Yoktunuz. Bu yasaların süratle çıkması için ve ülkenin so

runlarının mutlaka çözüme kavuşturulması için gerekli olan reform niteliğindeki yasaların görüşül
mesi aşamasında sizler üzerinize düşen görevi yapmadınız. 

ERSİN TARANOĞLU (Sakarya) - Hani mazot 700 liraydı, hani mazotu 700 liraya satacak
tınız ? 

NEVZAT ERCAN (Devamla) —Değerli milletvekilleri, bugün dünyamızda kitle iletişim ve 
ulaştırma alanında meydana gelen hızlı değişmeler, ülkeleri yakınlaştırmaktadır. Dünya, küresel
leşme olarak tanımlanan bir döneme girmiştir. 
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MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Ne demek küreselleşme ?! 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — Bununla birlikte, kültürel ayrılıklardan dolayı üzücü olaylar 
da yaşanmaktadır. Bosna-Hersek'te, tüm dünyanın gözleri önünde insanlık dışı olaylar yaşanmak
tadır. Bosna halkını yok olmaktan kurtarmak için, acil önlemler alınmalıdır. 

M. RAUF ERKETİN (Kütahya) — Seyrediyorsunuz... 

NEVZAT ERCAN (Devamla) —Kan dökülmesi önlenemediği takdirde, savaşın tırmanması, 
yayılması ve çok daha vahim gelişmelere yol açması tehlikesi mevcuttur. NATO, Birleşmiş Millet
ler ve AGÎK de, bu katliama daha aktif bir biçimde müdahale etmelidir; saldırganı destekler görü
nümde olmaları, bu kurumların güvenilirliğinin tartışılmasına sebep olacaktır. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul)—Siz kimi destekliyorsunuz?!. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) —Batılı ülkeler, Bosna'da yaşanılanlara böylesine suskun ka
lırken, Türkiye'deki insan haklan ihlalleri konusunda ortaya attıklan iddialar ve aldıklan kararlar, 
çifte standartın bir göstergesidir. Türkiye, dünyada bansın egemen olması için gereken gayreti sür
dürmektedir. Bu amaçla, Somali ve Bosna-Hersek'te banşı koruma faaliyetlerine fiilen katılmıştır. 

Sayın Başbakanımız, bir dizi dış gezi gerçekleştirmiştir. Bosna-Hersek'e, Saraybosna'ya, İsra
il'e ve Filistin'e yaptığı geziler, hem ekonomik hem siyasî açıdan tarihî niteliktedir. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - "Arzı mevud" dedi, tabiî. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — Fas'taki toplantıdan sonra Libya'ya uğraması da, Türkiye'nin 
çıkartan doğrultusundaki hassasiyetin bir ifadesidir. 

M. RAUFERTEKİN (Kütahya) - Kaddafi çağırdı herhalde? 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Türkiye'nin menfaatlan neyi gerektiriyorsa, o doğrultuda 

hareket edeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Türkiye, bütün komşulanyla ve özellikle de 
Yunanistan ile banş ve dostluğa her zaman açıktır. Kıbrıs'ta, taraflann iradesi ve mutabakatıyla ka
lıcı bir çözüme vanlacağı inancındayız. 

Azerbaycan'ın istikrarı ve halkının mutluluğu, bizim için fevkalade önemlidir. Azerbaycan 
halkının maruz kaldığı haksız saldınların son bulması için, Türkiye elinden gelen çabayı harcamak
tadır ve harcayacaktır. Dost ve kardeş Türk cumhuriyetleri ile ülkemiz arasındaki ilişkiler, daha 
sağlam işbirliği yönünde ilerlemektedir. 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da bölgesel ekonomik ilişkiler oluşmaktadır. Arap-lsrail banşının 
sağlanması, bu bölgede yeni imkânlar yaratmıştır. 

Öte yandan, Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik'te büyük ticarî bloklar ortaya çıkmaktadır. 21 
inci Yüzyılda ekonomik ve ticarî mücadele bu bloklar arasında yaşanacaktır. Ekonomisi daha güç
lü olan, bu mücadeleyi kazanacaktır. 

Türkiye, dünya ekonomisiyle entegre olma, bütünleşme sürecinde bir ülkedir. Hedefimiz, ül
kemizin dünya pazarlarındaki payını artırmaktır. Bu konuda da göğsümüzü kabartan başarılar elde 
edilmiştir. Ülkemiz, karşılaştığı sorunları aşabilecek güçtedir. Düşük kur, aşın değerli Türk Lirası 
politikası izlenerek; Türkiye, bir taraftan ithalat cenneti haline getirilmiş, diğer taraftan "sıcak pa
ra" dediğimiz kısa vadeli yabancı sermaye akımına davetiye çıkarılmıştır. Bu şekilde elde edilen 
yabancı kaynaklar, ^elektif bir şekilde, kısa vadede üretim artışı sağlayacak yatırımlar yerine, dö
viz kurlarının kontrol edilmesi ve verimlilikten kopuk ücret artışlarında kullanılmıştır. Ekonomik 
ve malî politikalarla, üretenler değil rantiye sınıfı teşvik görmüş, tatlı bir saadet zinciri oluşturul-
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muştur. Sağlanan dengelerin, ne kadar yapay olduğu, 1994 yılı başlarında görülmüştür. Bunun ül
kemize faturası ise, ekonomimizin bozulan iç ve dış dengeleri olmuştur. 

Ülkemizin, yaşadığı krizi atlatabilmesi için, kısa dönemde sonuçları ve uygulaması sıkıntılı ve 
zor; fakat, en sağlıklı olan yol seçilmiştir. Eğer bu yapılmasaydı, ekonomizde maliyet enflasyonu
na dönüşmüş bir hiperenflasyon yaşanması, uzun dönemli ekonomik dengelerin onanlamayacak 
şekilde bozulması kaçınılmazdı; ancak, yapısal dönüşüm şarttır. Özelleştirme, ekonomimizin en 
önemli ihtiyaçlarından birisidir. Bu konuda, Özelleştirme Kanununun çıkarılmasıyla atılan adımı, 
memnuniyetle karşılıyoruz; uygulamada başarılar diliyoruz; ancak, ülkemizin önünün açılması, ge
leceğe güvenle bakılabilmesi için, sosyal güvenlik reformunun ve mahalli idareler reformunun, ge
cikmeden gerçekleştirilerek uygulamaya sokulması gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, ekonomimiz, 1980-1993 yıllan arasında ortalama olarak yüzde 5'lere 
yaklaşan bir büyüme göstermiştir; ancak, büyüme, sağlıklı kaynaklarla besleniyorsa sonuçlan da, 
olumlu olur; aksi takdirde, büyüme, zayıflıktan kurtulmak için uygulanan yanlış rejim sonunda sağ
lığı tehlikeye düşen insanın durumuyla benzerlik gösterir; Türkiye'nin durumu da buna benzemek
tedir. Nitekim, her yılın sorunlan birikmiş ve 1994 yılı başında taşmıştır. Bu taşkınlıktan herkes ka
deme kademe nasibini almıştır. Gelinen bu duruma, diğer etkenler yanında, ayağımızı yorganımı
za göre uzatmamamız da, aynca sebep olmuştur. 

Şüphesiz, bugün meselelerin çözüldüğünü söylemek güçtür; ancak, çözüm yoluna girilmiş, tü
nelin ucunda ışık görülmeye başlanmıştır. Kamu açıklarının azaltılması, malî piyasalarda istikrarın 
sağlanması ve ödemeler dengesi açıklarının kapatılması gibi hedeflerin yakalanmış olması asla kü
çümsenmemelidir. 

Değerli milletvekilleri, bu yıl, dış ticaret alanında görülen gelişmeler de çok olumludur. Ocak-
Eylül 1994 itibariyle, tarıma dayalı işlenmiş ürünlerin ihracatı yüzde 30 artarken, ithalatı aynı dö
nemde yüzde 25,8 oranında azalmıştır. Yatırım maddeleri içerisinde yer alan makine ve teçhizat ih
racatımızda yüzde 27 oranında artış sağlanmıştır. Aynı dönem zarfında tüketim mallan ihracatımız 
yüzde 12,2 oranında artarken, tüketim malları ithalatı, genel ithalat azalışının çok üzerinde ve yüz
de 32,6 oranında azalma göstermiştir. Dolayısıyla, döviz kaynaklarımızın, tüketim harcamaları gi
bi verimsiz alanlara harcanmasının da, böylece önüne geçilmiştir. 

5 Nisan kararlarının ihracata dayalı büyüme hedefi daha bu yıldan itibaren gerçekleşme yolu
na girmiştir; işin doğrusu da budur. Demek ki, gerekli tedbirler zamanında alınır, engeler ortadan 
kaldırılırsa, Türk ekonomisi, dünya pazarlarında rekabete ve yer edinmeye hazırdır. 

İhracata dayalı büyüme hedefini, yakalamamız gerekir. Bu yıl, Eximbanka sağlanan ek imkân
larla, ihracat kredilerinin, 2 milyar dolar seviyesine çıkması, çok önemli bir gelişmedir. Diğer, 
önemli bir gelişme de, 3 milyar dolara yaklaşan miktarda ihracat kredisi ve 6.5 milyar dolarlık ih
racatın desteklenmesinin, 1995 yılında hedeflenmesidir. Böylece, ihracatımız, ekonomimizde daha 
da önemli bir yer tutacak ve dış pazarlarda kalıcı bir yer edinmemize imkan sağlayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, ülkemiz ekonomisi açısından büyük önem taşıyan özelleştirme konu
suna, ayrıca değinmekte yarar görüyorum. 

Bilindiği üzere, başlangıçta kalkınmayı hızlandırmak, istihdam imkânlarını artırmak ve kay
nak yaratmak amacıyla kurulan kamu iktisadî teşebbüsleri, aşırı siyasî müdahaleler, geri teknoloji 
ve aşırı istihdam sebebiyle, kaynak tüketir hale gelmiştir. 

M. RAUF ERTHKİN (Kütahya) - Kim yaptı bunları?.. 
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NEVZAT ERCAN (Devamla) —Doğru, doğru... 1985 yılına kadar, zarar eden KİT yoktu. 

M.RAUF ERTEKÎN (Kütahya)—Üç senede dumanını çıkardınız... 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — işte, benim söylediğim... Bakınız, 1985 yılma kadar zarar 
eden KİT yok; ama, sizin yanlış ekonomik politikalarınızla KİT'ler; işte, bugünkü noktaya geldi. 

M.RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Üç senede çökerttiniz... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) —Değerli milletvekilleri, hiç olmazsa siz söylemeyin bunları. 

Sayın Genel Başkanınız, sosyal güvenlik kurumlarından falan söz etti. Bakınız, sosyal güvenlik ku-, 
rumlarından Bağ-Kur -hatırlıyorum bir tarihte- 1979 yılında, ikinci Boğaziçi Köprüsünün yapımı
na talip olmuştu; kasasında, o derece kaynak vardı. 

ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) -1991 yılında da vardı. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) —Ama, sizin yanlış ekonomik politikalarınızla, devleti, sosyal' 

devlet olmaktan çıkaran yanlış politikalarınızla... Evet, Bağ-Kur da bir noktada iflas etti...(DYP sı
ralarından alkışlar) 

EYÜP AŞIK (Trabzon)—Hepsini, siz yaptınız... Ayıp...Ayıp! 
NEVZAT ERCAN (Devamla) —... sosyal güvenlik kurumu olan SSK ve bir noktada Emekli 

Sandığını dahi o hale getirdiniz. (DYP sıralarından alkışlar) 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Hepsini siz o hale getirdiniz... Ayıp, ayıp! 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Bize devrettiğiniz, yani geriye dönüp üç yıl öncesini aradı

ğınız Türkiye'nin sosyal güvenlik, kurumlarını, 1985'ten sonra KİT'leri, şimdi söylediğim gerekçe
lerle borç batağı haline soktunuz. 

ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) - 1991"de Bağ-Kur'un durumu iyiydi. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Palavra atma; ayıp ayıp... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) —Zamanla, kuruluş amaçlarından gittikçe uzaklaşmış olan 

KİT'ler, bugün, kalkınma gayretlerimizin önünde önemli bir engel oluşturmaya başlamışlardır. 
Ekonomide etkinlik ve verimliliğin artırılmasını sağlamada önemli bir araç olarak gördüğü

müz özelleştirme, verimsiz kullanılan kaynakların toplumsal refahın artırılması yönünde kullanıl
masına imkân verecektir. 

M.RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Zamanında Başbakan da özelleştirmeye karşıydı. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — Özelleştirmede ortaya çıkan yapısal ve kurumsal eksiklikle
ri giderici çalışmalar tamamlanmış; Özelleştirme Kanunu Yüce Mecliste kabul edilerek, gerekli hu
kukî altyapı oluşturulmuştur. 

M.RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Özelleştirmeye karşıydınız. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — Değerli milletvekili, sekiz yıl iktidarda kaldınız; özelleştir
me, Türkiye'nin en önemli ve öncelikli meseleleri arasındaydı. Siz, devlet bütçesini sağlam gelir 
kaynaklarıyla takviye etmek yerine, vergi yasası mı çıkardınız, vergi reformunu mu yapabildiniz; 
sekiz yılda Özelleştirme Yasası mı çıkarabildiniz ? (ANAP sıralarından gürültüler) 

Siz işin kolayına kaçtınız; devletin gelir kaynaklarını sağlıklı bir yapı ile oluşturma yerine, 
çok ucuz yollara ve yöntemlere tevessül ettiniz. 

Evet, vergi reformunu biz çıkardık, vergi yasalarını biz çıkardık, Özelleştirme Yasasını biz bir 
bir çıkardık. Özelleştirme Yasasına bağlı yasaları da bu Meclisin gündemine biz getirdik ve biz çı-
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kardık; rekabetin ve tüketicinin korunması yasaları da şimdi gündemde bekliyor. Bunlar, ülkenin 
en önemli yasal düzenlemeleri olacak; sekiz yıldır bunlara el atma fırsatını bulamadınız mı? 

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) — Hep karşı çıkıp durdunuzjhep karşı çıktınız. 

NEVZAT ERCAN (Devamla)-Siz sekiz yılda ne yaptınız? 

EYÜP AŞIK (Trabzon) —Palavrayı bırak kardeşim, kâğıtlarını oku da, git. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) —Özelleştirmede ortaya çıkan yapısal ve kurumsal eksiklikle

ri giderici çalışmalar tamamlanmış, Özelleştirme Kanunu Yüce Meclis tarafından kabul edilerek, 
gerekli hukukî altyapı oluşturulmuştur. 

Böylece, Türkiye'nin ekonomik yapısını değiştirecek olan, cumhuriyet tarihinin en büyük eko
nomik operasyonunun başlatılması için uygun ortam hazırlanmış, değişen dünya ile bütünleşme 
yönünde çok önemli bir adım atılarak, yeni bir dönemin kapısı açılmıştır. 

M.RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Yandı bu millet, yandı... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Kâğıtlarım oku, git kardeşim... 

BAŞKAN-Sayın Aşık...Saym Aşık, bu laf yakışır mı...Lütfen... 

NEVZAT ERCAN (Devamla) —Değerli milletvekilleri, zaman elverse, geriye dönüp 1980 
öncesini de, 1980 sonrasını da, burada, bütün ayrıntılarıyla ortaya koyma imkânım da var, yani... 
Mahcup olursunuz... 

Özelleştirme Kanununun uygulanmasıyla, kanun kapsamındaki kuruluşlar, ekonomiye yük 
olan değil, itici güç veren kuruluşlar haline gelecek; sermaye sahipliği tabana yayılarak, halkın pa
rası gerçekten halkın parası yapılacaktır. Böylece, ekonomimizin verimliliği ve uluslararası piya
salarda rekabet gücü artacak, Türk sanayiinin gümrük birliğine uyumu kolaylaşacaktır. 

Gerekli yasal düzenlemeleri tamamladığımız yap-işlet-devret modelini de, özelleştirme süre
cinin bir parçası olarak görüyoruz. Böylece, ülkemizin ihtiyaç duyduğu büyük altyapı projelerinin 
gerçekleştirilmesinde, yabancı sermaye ve özel sektörün de katılmasıyla, ilave kaynak sağlanmış 
olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özetle, vergi konusuna da değinmek istiyorum. Devle
tin, fonksiyonlarını yeterli ölçüde yerine getirebilmesi, kamu harcamalarının aslî ve sağlıklı kayna
ğı olan vergi gelirlerinin yeterli olmasını gerektirmektedir. Bu, sosyal devlet kavramıyla da yakın
dan ilgilidir. Kalkınmanın hızlandırılması ve giderek artan devlet hizmetlerinin karşılanabilmesi 
için, vergi potansiyelinden en iyi şekilde yararlanılması zorunluluğu vardır. Kuşkusuz, bir devletin 
varlığı ve gücü, topladığı vergilere bağlıdır. Devlet hayatında büyük önemi olan vergi, aynı zaman
da, toplumda barış ve güvenliğin de temelidir. Bunun, toplumumuza anlatılması, benimsetilmesi ve 
bu bilincin yaygınlaştırılması zorunludur. Türkiye Büyük Millet Meclisinde şekillenen vergi ka
nunlarını, ekonomik istikrarın sağlanması ve adil bir vergi sisteminin gerçekleştirilmesi yolunda 
atılan ciddî ve önemli adımlar olarak değerlendiriyoruz. 

Bu kanunların uygulanmasıyla, ücretliler üzerindeki vergi yükü hafifletilecek, vergi tabanı ge
nişletilecek, vergi adaleti sağlanarak kamu vicdanı tatmin edilecek. 

Ayrıca, bu yıl ilk defa, vergi borçlarını ödemeyenler Maliye Bakanlığınca teşhir edilmiştir; 
önemli bir görev yerine getirilmiştir. Bu da, demokrasinin bir erdemidir. Vergide uygar ve demok-
raktik olmanın yolu budur; çağdaş bir toplum olmanın, şeffaflığın gereği de budur. 
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1995 bütçesinin rakamlarını incelediğimizde, devletin asıl gelir kaynağı olan vergiye gereken 
ağırlığın verildiğini memnuniyetle görüyoruz. 

Geçen yıl bütçesinde konsolide bütçe gelirlerinin yüzde 75,4'ünü oluşturan vergi gelirlerinin; 
1995 yılı bütçesinde, konsolide bütçe gelirleri içerisindeki payının artırılarak yüzde 77,7'ye çıkarıl
ması öngörülmüştür. Hükümetin, 1995 yılı vergi gelirleri hedefini tutturacağına inancımız tamdır. 

1995 bütçesinde, 880 trilyonluk bir vergi geliri hedeflenmiştir. Bu miktar, 1994 yılı gerçekleş
me tahminine göre yüzde 47,9 oranında bir artış ifade etmektedir. 1994 yılındaki ek vergileri dahil 
etmezsek, artış, yüzde 62,4 oranına yükseliyor. 

Deniliyor ki "bu kadar vergi toplanamaz" Şimdi, size, son yılların bütçelerinde öngörülen ver
gi gelirlerinin gerçekleşme oranlarını veriyorum: 1990 yılı gerçekleşme oranı yüzde 104; 1991 yı
lı gerçekleşme oranı yüzde 100,9; 1992 yılı gerçekleşme oram yüzde 101,3; 1993 yılı gerçekleşme 
oranı yüzde 108,5'tir. .- -

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Milletin elinde avucunda ne varsa aldınız. 
NEVZAT ERGAN (Devamla) — Demek ki, tahminler çok dikkatli yapılıyor ve tahmin üze

rinde tahsilat sağlanıyor. Bu, vergi idaresinin hesabını kitabım ne ölçüde doğru yaptığının göster
gesidir. - . - . ' . 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Kalmadı, bitti... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Tabiî, siz de, geçmişte, böyle sağlıklı kaynaklara başvura-

bilseydiniz... 

ELAATTİN ELMAS (istanbul) — İki vergi aldınız. 

ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) - Zorla aldınız... 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — ...yani, Türkiye'yi borç ve faiz kıskacına düşürmeseydiriiz, 
Türkiye, bugün bu ekonomik darboğazın ta ortasında olmazdı. 

ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) — Siz hâlâ oradasınız... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Öyleydi değil mi?!. (DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bakınız siz, 1983 yılında iktidar oldunuz -bu çok önemli- Genel Baş
kanınızın yaptığı gibi, siz şimdi, bu rakamlar üzerinde konuşmaz, gerçekten... . 

EYÜP AŞIK (Trabzon)—Sen bizi bırak, kendi işine bak. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)—Esnafın vergi verecek hali kalmadı. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) —Evet, benim önümde Genel Başkanınızın neye değindiği ko

nusunda notlar var; zaten, bu rakamlara falan da değinmedi. 
Bakınız, 1983 yılında kamu borçlanma gereğini gayri safî millî hâsılanın yüzde 5'i civarında 

aldınız; yüzde 15'ler civarında devrettiniz. Türkiye'nin bundan daha vahim bir meselesi olabilir 
miydi, söyleyin bakalım! \ 

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) - Şimdi ne oldu?!. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Şimdi ne oldu?!. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Ülkeyi, sekiz yıllık dönemde borç ve faiz kıskacına sokan 

sizin iktidarınız değil mi? 
ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) — Üç yıllık dönemde siz kurtarsaydınız... 

- 7 0 -



T.B.M.M. B : 50 12.12.1994 O : 2 

NEVZAT ERCAN (Devamla) —Eğer, o zaman, siz, adaletli bir vergi reformunu yapabilsey-
diniz, eğer siz, bil geciken özelleştirmeyi o günlerde yapabilseydiniz ve sağlam gelir kaynakları ya-
ratabilseydiniz, Türkiye'yi o zaman, böylesine, içte ve dışta bir borç batağına, faiz yükü altına sok-
masaydınız, Türkiye, acaba bugün bu ekonomik sıkıntıları yaşar mıydı, söyleyin.bakalım!... (DYP 
sıralarından alkışlar) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Siz, vergi mükellefini sabıkalı gibi görüyorsunuz. 

BAŞKAN-Sayın Ertekin... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, konuşmacı devamlı bize laf atacağına konuşmasım 
yapsın. 

BAŞKAN —Efendim, siz o sıralardan laf atarak hatibin düzenini bozuyorsunuz... İnsaf edin... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Geçen yıl ve bu yıl yürürlüğe koyduğumuz kanunlarla ver

gi kayıp ve kaçaklarının giderilmesi için getirdiğimiz köklü düzenlemeler de var. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Konuşmasını bırakıyor, devamlı laf atıyor; kâğıtlarını okusun... 

BAŞKAN — Siz de laf atmayın... 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — Maliyemiz.elbette bütün bunları da hesaba katarak, bize "bu 
kadar vergi tahsil edeceğiz" diyor; sonuçlara göre de fazla miktarda bir vergi tahsilatıyla karşımı
za çıkıyor. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Esnaf yandı, yandı... , 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — Sözümüzün özü: Bu tahminler, çok sağlıklı ve çok dikkatli
dir. 1995 yılı tahmini de önceki yıllardaki gibi olacak ve daha fazla vergi toplanacaktır; ancak, ver
gi gelirleri artırılırken, gözden uzak tutulmaması gereken bir konu da, harcamaların kontrol altın
da tutulması zorunluluğudur. i 

Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakanımızın defaatla altını çizerek söylediği bir şey var: 
• "Hiç kimse mucize aramasın, ucuz reçetelerle falan da bu ülke sounlannı çözemezsiniz" 

Bakınız, sizin, esnafın sorunlarıyla ilgili bizden şikâyetiniz mi var?.. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) —Sizden milletin şikâyeti var. 

, NEVZAT ERCAN (Devamla) — Milletin şikâyeti var?.. 

BAŞKAN — Sayın Ertekin, eğer bu ihtarlar sizin işinize yarayacaksa, iki dakika söyleye
yim... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Ercan, bizi bırak... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) —Ama, esnafa, geldiğiniz noktada, 1991 yılında, verebildiği

niz toplam kredi ancak 1 trilyon civarında. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — O günkü değerlerle yüksek para... 
BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) — Şimdi, 7 trilyon vermeniz lazım. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, amacımız, Sayın Başbakanımızın 

tekrar tekrar söylediği bu sağlam gelir kaynaklarıyla ve özelleştirmeyle elde edilecek sağlam gelir 
kaynaklarıyla -Başbakanımızın altını çizerek söylediği gibi, ben de altını çizerek söylüyorum- hal
kın parasını halkın parası yapmak, ona döndürmektir. (DYP sıralarından alkışlar) Bizim ekonomi 
anlayışımız, halkın parasını halkın parası yapmaktır. 
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Değerli milletvekilleri, bütün bunların altyapısını oluşturarak, sağlam gelir kaynakları yarata
rak, halkın parasını halka döndürmek noktasında, Hükümet, çok önemli kararlar almış ve uygula
maya koymuştur. 

BÜLENT AT ASA YAN (Kocaeli) - Amerika'ya göndererek mi?.. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, üzerinde önemle durulması gereken 

bir diğer konu, kayıt dışı ekonomidir. 
Bu yıl içerisinde yaşadığımız ekonomik olumsuzluklara, kayıt dışı sektörün de katkısı bulun

maktadır. Bu sektörün üzerine elbirliğiyle gitmeliyiz. Problem, iktidarların değil ülkemizin proble
midir. Zira, kayıt dışı ekonomi, bütçe açıklarına, haksız rekabete, vergi adaletsizliğine, ekonomik 
anarşiye ve moral değerlerde yozlaşmaya sebebiyet vermektedir. Maliye Bakanlığının kayıt dışı 
ekonomiye karşı verdiği mücadeleye hepimiz destek vermeliyiz. 

Herkese bir vergi hesap numarası verilmesi, kambiyo senetleri defteri zorunluluğu getirilme
si, vergisi ödenmemiş harcama ve tasarruflara izah zorunluluğu getirilmesi düzenlemeleri ve vergi 
sisteminin basitleştirilmesi çalışmalarını olumlu bulmaktayız. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Esnafı hapse tıktınız Nevzat Bey; buna, söyleyecek 
sözünüz var mı? 

NEVZAT ERGAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, 1994 yılında, istikrarın sağlanması _ 
ve sürdürülebilir bir büyüme ortamına ulaşılması yönünde önemli adımlar atılmıştır. Diğer bir ifa
deyle, 1994 yılı bir restorasyon yılı olmuştur; 1995 yılından itibaren, ekonomi, tekrar büyüme tren
dine girecektir. • 

1995 yılında, kamu açıklarının azaltılmasına, tüketimin kontrol altında artırılmasına, sabit ser
maye yatırımlarının canlandırılmasına, ihracattaki hızlı artış eğilimine süreklilik kazandırılmasına 
öncelik verilecektir. Bu çerçevede, 1995 yılında, gayrî safî millî hâsılanın yüzde 4,4 oranında bü
yümesi hedeflenmiştir. Sektörel büyüme hızlarının; tarım sektöründe yüzde 2,5, sanayi sektöründe 
yüzde 4,9 ve hizmetler sektöründe de yüzde 4,3 oranında olması öngörülmüştür. 

Enflasyonun ve ekonomik istikrarsızlıkların temel nedeni olan kamu açıklarının kalıcı bir şe
kilde düşürülmesini sağlayacak yapısal düzenlemeler konusunda önemli adımlar atılmıştır. Bu çer
çevede, 1995 yılında, toplam kamu açıklarının gayrî safî millî hâsıla içindeki payının yüzde 7,5'tcn 
yüzde 5,1'e, bütçe açığı payının da, yüzde 3,5'ten yüzde 3,3'e düşürülmesi hedeflenmiş bulunmak
tadır. 

1995 yılında, ihracatımız, yüzde 11,4 oranında artarak 19,5 milyar dolara; ithalatımız ise yüz
de 17,4 oranında artarak 27 milyar dolara ulaşacaktır. Bu gelişmeler sonunda, 1995 yılında, dış ti
caret açığımız 7,5 milyar dolar olarak beklenmektedir. Turizm gelirlerimizin, yüzde 12,5 oranında 
artarak 4,5 milyar dolara, işçi gelirlerimizin ise yüzde 7,3 oranında artarak 3 milyar dolara ulaşa
cağı tahmin edilmektedir. Böylece, cari işlemler dengesi, 1995 yılında 400 milyon dolar fazla ve
recektir. 

1995 yılında, özel sabit sermaye yatırımlarının yüzde 6,2, kamu sabit sermaye yatırımlarının 
yüzde 5.9 oranında, toplam sabit sermaye yatırımlarının ise yüzde 6,1 oranında artması öngörül
müştür. 

Değerli milletvekilleri, kamu açıklarında sağlanan iyileşme, malî piyasalar ve döviz kurların
da ulaşılan istikrar ortamı, yaz aylarında fiyat artışlarının yavaşlamasına da olumlu etkisini göster-
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mistir. Ancak, son aylarda, fiyat artışlarının, beklenenin üzerinde olmasına rağmen, 1995 yılında 
gayri safî millî hâsıla deflatöründeki artışın yüzde 43,2; 12 aylık enflasyonun ise yüzde 20'ler se
viyesinde tutulabilmesi için her türlü çaba gösterilecektir. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Öyle diyorsunuz; olmuyor... 

NEVZAT ERCAN (Devamla) —Değerli milletvekilleri, sosyal güvenlik sistemimize gelince: 
Sosyal güvenlik kuruluşlarının, kaynak yaratarak bütçe üzerindeki yüklerinin azaltılması, idarî ve 
malî bakımdan özerkliğe kavuşturulması, emeklilikte katkı dengesinin kurulması, sosyal güvenlik 
sisteminde norm ve standart birliği sağlanması ve özel sigorta sistemlerinin mevcut sosyal güven
lik sistemini destekleyecek şekilde geliştirilmesi konularındaki düzenlemelere hız kazandırılacak
tır. 

Sosyal güvenlik kurum ve sistemlerinin gözden geçirilerek, devletçe sağlanan sosyal güven
lik, asgarî düzeyde koruma sağlayan programlara dönüştürülecektir. Daha yüksek ölçülerde sosyal 
güvenlik talep edenler için yasal altyapı gözden geçirilerek, özel sigorta programlan desteklenecek
tir. Sosyal sigortaların kapsaması gereken riskler arasına işsizlik ve aile yardımları dahil edilecek
tir. Sosyal sigorta sisteminin, ülkede yaşayan herkesi kapsamına alması temel ilke olacak ve özel
leştirilen KİT'lerden başlanılmak üzere, işsizlik sigortası uygulamaya konulacaktır. 

Değerli milletvekilleri, ekonomik birimlerin daha rasyonel karar alabilmesi için istikrarlı ve 
güvenilir bir ortamın sağlanması esastır. Bu çerçevede, özendirici ve yönlendirici tedbirler, ekono
mide etkinliği ve rekabet gücünü artıncı bir anlayış doğrultusunda, sınırlı alanlarda, seçici olarak 
uygulanacak ve nakit teşvikler sınırlandıracaktır. Sanayi, genel bir gelişme ortamı sağlanarak des
teklenecektir. Dışa açık ve ihracata dönük bir sanayi yapısı oluşturulması hedefi çerçevesinde, fir
maların uluslararası entegrasyonunu artıran ve rekabete açılmasını destekleyen stratejiler izlene-

, çektir. Bu kapsamda, araştırma-geliştirme yatınmlannın desteklenmesine, yüksek teknoloji kulla
nım ve üretiminin yaygınlaştırmasına, küçük ve orta ölçekli sanayilere rekabet gücü kazandınl-
masına öncelik verilecektir. 

Değerli milletvekilleri, eğitim, önümüzdeki dönemde en öncelikli sektör olmaya devam ede
cektir. İyi eğitilmiş genç nüfus, 2000'li yıllarda, gerek ülkemizin rekabet gücünün artmasında ge
rekse Avrupa Birliğine entegrasyon bakımından Türkiye'nin en büyük avantajı olacaktır. Düşünme, 
algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yeniliklere açık, beceri düzeyi yüksek insan gücü 
yetiştirme prensibinden hareketle, eğitimin altyapısı yeterli hale getirilecek; eğitim sisteminin, tek
nolojik gelişmeleri takip eden nitelikli ara insan gücü yetiştirecek şeklide ve maliyetin dağılımın
da toplumsal ve bireysel fayda arasında denge sağlayarak, yeniden düzenlenmesine ilişkin çalışma
lara hız kazandırılacaktır. Zorunlu eğitim dışında, öğretimin her kademesinde, hizmetin bedelinin 
yararlananlar tarafından ödenmesi sağlanacaktır. Bu yapı, fırsat eşitliği açısından, ödeme gücü ol
mayan öğrencilerin hizmetten yararlanabilmesini sağlamak üzere, özel kesimin de katkısıyla kredi 
ve burs sistemiyle desteklenecektir. Katılım oranı, bireysel faydanın büyük olduğu yükseköğretim
de daha yüksek tutulacaktır. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Üniversite imtihanı yapılacak mı? 

NEVZAT ERCAN (Devamla) —Değerli milletvekilleri, 29 üniversitemiz vardı. Buna, yeni 
ilavelerle üniversite sayımız bugün 57'dir. 

ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) — Neye yarar!... Yazık oluyor... 
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NEVZAT ERCAN (Devamla) — Size sormak lazım; acaba, devri iktidarınızda, sekiz yıllık 
döneminizde, bir tek üniversite ilaveniz var mı; bir tek, bir tek... (DYP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - 1 0 tane,10... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — 29 üniversite, arkasından 28 üniversite daha; 57 üniversite... 
REFİK ARSLAN (Kastamonu)—Binası nerede?!. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Bunları insaf ile söyleyin, insaf ile... 
BAŞKAN-Efendim, lütfen... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; onu bir zamanlar, sizin 

gibi, böyle, bu işlere aklı yetmeyenler söylemişti biliyor musunuz!.. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Durup dururken laf atıyor, Sayın Başkan. 
BAŞKAN—Durup dururken atmıyor ki lafı... 
EYÜP AŞIK (Trabzon)-Durup dururken atıyor... 
BAŞKAN-Hayır! 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Bir tarihte de "hani hocası nerede, hani bunun fizikî imkân

ları" denilirdi; bugün, elhamdülillah, bulunduğumuz bölgede, dünyada çok önemli, gerçekten ilim 
ve irfan yuvası haline getirdiğimiz sayılı üniversitelerimiz var... 

M. RAUF ERTEKÎN(Kütahya) — Politika uğruna, eğitimi de maliyettiniz. 
NEVZAT ERCAN(Devamla) — İnşallah, bunlar da, bulunduğumuz, bölgede, bütün fizikî im

kânlarıyla, eğitim ve öğretim kadrolanyla kısa zamanda ileri seviyede eğitim ve öğretim yapan 
kurumlar haline dönüşecektir. Bundan da gurur duyuyoruz, değerli milletvekilleri. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sağlık altyapısının yurt düzeyine dengeli dağıtılması, 
sağlık hizmetlerinde koordinasyonun artınlarak etkili hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi ve sağ
lık hizmet birimlerinin modern işletmecilik esaslan çerçevesinde yönetilmesi için, sağlık sistemi
nin, sağlık sigortasıyla ilgili düzenlemelerle birlikte yeniden yapılandırılmasına başlanacaktır. Si
zin döneminize ilişkin sağlık sorununa değinmek istemiyorum, sadece hatırlatıyorum... 

EYÜP AŞIK(Trabzon) — Bizim dönemi bırak AllahaşkınaL 
NEVZAT ERCAN(Devamla) — Sadece hatırlatıyorum... 
Tüm nüfusu kapsayan genel sağlık sigortası uygulaması başlatılacaktır. Bu konuda, özel ke

simden de önemli ölçüde yararlanılacaktır. Sağlık hizmetlerinin sağlanmasında, devletin aslî so
rumluluğunun yanında, özel kesimin de katkısını artırabilmek için, bunların teşvikine devam edi
lecektir. 

Sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılabilmesi için, hizmet veren kurumlarla kaynak sağlayan 
kurumlar birbirinden ayrılarak rekabet ortamı mutlaka oluşturulacaktır. 

MEHMET CAVİT KAVAK(İstanbul) - Hava kirliliği ne olacak?.. 
M. RAUF ERTEKİN(Kütahya) - Mazot ne oldu?.. 
NEVZAT ERCAN(Devamla) — Değerli milletvekilleri, 1994 yılını-sonuç olarak söylüyo

rum- bir geçiş ve toparlanma yılı olarak değerlendiriyoruz. Geleceğe dönük planlarda karamsar ol
maya gerek yoktur. Ülkemizin yüksek potansiyelinin gözardı edilmemesinde büyük fayda vardır... 
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ALİ KEMAL BAŞARAN(Trabzon)-Doğru!.. 
NEVZAT ERCAN(Devamla) — Doğrudur, karamsar olmaya gerek yok.Türkiye, hem dünya

da hem de bulunduğu bölgede, itibarlı, söz sahibi bir ülkedir. Bulunduğu bölgede, demokratik bir 
ülke, laik bir ülke, anayasal bir devlet, hukuk devleti; bütün kurumlarını kurabilmiş, demokrasiyi 
ve rejimi, demokrasinin standartlarına uygun, işler hale getirebilmiştir. Bundan hepimiz övünmeli-
yiz. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Seyfi Oktay öyle demiyor ama. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Bugün geldiği noktada Türkiye'yi küçümsemek doğru değil. 
MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Hava kirliliği!.. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) —Değerli milletvekilleri, 1994 yılında, tüm zorluklara karşın 

gerçekleştirilen icraattan örnek vermek gerekirse, ilk akla gelen şunlardır: Tarım sektörü için, top
rak ve su kaynaklarının geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmiştir. 1994 yılında bitirilen ve 1995 
yılında tamamlanacak sulama şebekeleriyle birlikte toplam sulanabilir alanlarımızın yüzde 50,8'ini 
oluşturan 4,3 milyon hektar alan sulamaya açılmış olacaktır. 

Bitkisel üretimde tohumlukların desteklenmesine ve yüksek verimli ve iyi vasıflı tohum dağı
tımına devam edilmektedir. 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Hava kirliliği!.. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — 5 Nisan ekonomik önlemler uygulama planı çerçevesinde, 

tarımsal destekleme politikasında yararlı değişiklikler yapılmış, prim sistemi başlatılmıştır. Tarım 
satış kooperatifleri birlikleri, fındık, ayçiçeği, pamuk ve diğer bazı ürünler için, dünya fiyatlarım 
da dikkate alarak, satın alma fiyatlarını açıklamışlardır; ancak, birlikler, bu alımları kendi imkân
larıyla gerçekleştirmektedirler. Fiyatların dünya fiyatları düzeyinde belirlenmesi nedeniyle, satın 
aldıkları ürünleri, gerek iç gerekse dış borsalarda, artık, rahatça satabileceklerdir. 

Ülke tarımında sağlıklı sonuçlar alabilmek ve kaynak israfını önlemek için, üretim planlama
sı çalışmaları sürdürülmüş, tütün ekim alanları sınırlandırılmıştır. / 

FARUK SAYDAM (Manisa) — Sınırlanan çiftçiler mahvoldu. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — Ülke ekonomimizin temeli fedakâr çiftçimizi desteklemek 
için, kimyevî-gübre ithalatından alınan Gümrük Vergisi ve fonlar düşürülmüş, böylece, gübre kul
lanımı teşvik edilmiştir. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Yüzde kaç zam yaptınız üç sene içerisinde?! 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — Yine, gübrede destekleme miktarı, KDV'li fiyatın yüzde 
30'una yükseltilmiş ve destekleme ödemelerinin doğrudan üreticilere yapılması uygulaması başla
tılmıştır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

FARUK SAYDAM (Manisa) - Gübreden bahsetmeyin... 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Gübreye girme bari... 

NEVZAT ERCAN (Devamla) —Ayrıca, tarımsal ürünlerin borsalarda işlem görmesini teşvik 
amacıyla, yüzde 4 olan stopajın, borsalarda yapılan işlemler için yüzde 2 olarak uygulanmasına 
başlanılmıştır. 

Hayvan verimini artırıcı uygulamalara devam edilmektedir. 

FARUK SAYDAM (Manisa) — Hayvan kredisi kimlere verildi?!. 
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M.RAUFERTEKÎN (Kütahya) - Yem kaç para?!. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — Her söylediğiniz şeyle ilgili rakamlar var bizde. 

1983'te, iktidar olduğunuz dönemde... 

M.RAUF ERTEKİN (Kütahya) - 1983'ü bırak şimdiye bak. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — ...Türkiye'nin hayvan varlığı potansiyeli 87 milyon baş... 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Şimdi ne kadar?!. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — ...1991 Ekimine gelindiğinde, hayvancılık sektörü öylesine 

krize girmişti ki, artık, bir aile -çok affedersiniz- ahırında tek hayvan dahi bakamaz hale gelmişti, 
tek hayvan...(ANAP sıralarından gürültüler) Hayvancılık sektörünü krize soktunuz ve öldürdünüz. 
(DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Evet, dünyanın birçok yerinden hayvan ithal ettiniz, 
1940'lı yıllardan kalma, savaş yıllarından kalma et ithal ettiniz, et..Hayvancılık sektörünü öldürdü
nüz. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) ~ Şimdi de siz yapıyorsunuz. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — Öyle yaptınız... Bu sizin eseriniz...(ANAP sıralarından gü
rültüler). 

ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) - Düzeltseydiniz!.. 
BAŞKAN —Sayın Başaran, Sayın Ertekin, 3 kişi karşılıklı konuşma haline soktunuz... Lüt

fen... 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — Ve aradan tam sekiz yıl geçmiş; 1983'le 1991 yılları ara
sında hayvan varlığımız 100 milyonun üzerinde olması gerekirken, sizin yanlış ekonomik politika
larınızla 60 milyon seviyesine düşürülmüştür... Böyle oldu. 

İşte, bugün, bize devrettiğiniz hemen her sektördeki sorunu, bütün olumsuzluklara rağmen, 
imkânsızlıklara rağmen eğer taşımaya devam ediyorsak, siz, bize engel olmayınız. 

Değerli milletvekilleri, sizin taşıyamadığınız, bırakıp gittiğiniz, kaçtığınız sorunları, biz bugün 
çözmeye çalışıyoruz; siz bırakıp gittiniz...(DYP sıralarından "Bravo"sesleri, alkışlar; ANAP sırala
rından gürültüler) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Zorla mı verdik size; çözeceğiz dediniz; çözün... 

EYÜP AŞIK(Trabzon)—Çözün bakalım, çözün... 

NEVZAT ERCAN (Devamla) —Sadece bir tek şey söylesem yeter, bir tek şey. 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul)-Hava kirliliği!.. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Yani, esasen,§ 1991 Ekiminin ülke şartlarını şöyle bir hu

lasa etmezsek, özetlemezsek 1994 Aralığını anlatmakta güçlük çekeriz, onu izah etmekte güçlük 
çekeriz. Ben, genellikle geriye dönmek istemedim; ama, bize "yutkunun" da diyemezsiniz. Devret
tiğiniz bunlar... (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) - İkiye katladınız. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) —Anarşi, terör sizin eseriniz, siz bıraktınız; enflasyon sizin 
eseriniz, bize devrettiniz; işsizlik sizin eseriniz, bize devrettiniz. Siz, hangi sanayi tesisini, hangi 
yatırımları yaptınız?!. Sosyal güvenlik kurumlarını* az önce ifade ettiğim şekilde, borç batağıyla 
devrettiniz. Bütün bunları siz bıraktınız, bırakıp, kaçıp gittiniz. 
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ADEM YILDIZ (Samsun) - Hani 500 günde halledecektiniz?!. 

FARUK SAYDAM (Manisa) — Sayın Ercan, siz ne yaptınız?!. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Eğer, 199İ Ekiminden önceki sorunları bugün ülkeyi yöne

tenlerin yarattığı sorunlar gibi göstermeye çalışırsanız, aziz milletimiz sizi ibretle izleyecektir, ib
retle... 

Değerli milletvekilleri, bakımz, ülkenin önünde duran bütün bu sorunlardan hiçbiri, 1991 se
çimleri sonrası ülkenin idaresine gelmiş, hükümet olmuş ne 49 uncu ne de 50 nci Cumhuriyet Hü
kümetinin yarattığı sorunlardır. Bu sorunlar sizin sorunlarınız; sizin yarattığınız sorunlar... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sayın Cumhurbaşkanı öyle söylemiyor ama. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — Ama, biz bu sorunları, büyük bir sabırla, büyük bir siyasî 
kararlılıkla ve büyük bir cesaretle çözmeye çalışıyoruz. Onun için de radikal kararlar aldık, cesur 
kararlar aldık. (DYP sıralamıdan alkışlar) Biz, sadece seçim için var değiliz; ülke için varız, aziz 
milletimiz için vanz ve sırf seçim hesabıyla, oy kaygısıyla da politika yapmıyoruz, politikalar üret
miyoruz. Onun için de 27 Mart seçimleri öncesi, Grubumuz ve Hükümetimizle, bu Mecliste olağa
nüstü gayret göstererek -siz o gün o sıralada yine yoktunuz - Türkiye'nin menfaatları için gereken 
vergi yasalarını çıkardık. 

M.RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Zamları ne zaman yaptınız?!. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Şimdi, sizlere, zamlarla ilgili geçmişte söylenmiş bazı söz

leri burada hatırlatmak istemiyorum. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Yani, siz de aynı şeyi mi yaptınız? 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Yani "seçimlerden önce zam yapmamak" şeklinde çok ta

lihsiz beyanlar olmuştur, onu milletimiz biliyor; ama, biz, Türkiye'nin gerçeklerini, Türkiye'nin so
runlarını önümüze koyduk. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Onun için mi 27 Marttan sonra yaptınız!.. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — ... bizce çözüm yollarını da, işte, size bir bir arz etmeye ça
lışıyoruz; onları yapma gayreti içerisindeyiz; bu sorunları aşacağız. 

Değerli milletvekilleri, tekrar ediyorum, hiçbirimizin karamsar olmaya hakkı yok. Türkiye, 
büyük bir ülke. Türkiye kaynakları ve imkânları olan büyük bir ülke. Her şeyden evvel, en büyük 
şansımız demokrasimizdir, en büyük şansımız yetişmiş insan gücümüzdür. Yetişmiş, yüksek vasıf
lı 60 milyon insan ve Türk demokrasisi, var olan bütün sorunlarını, mutlaka kısa zamanda aşma ba
şarısını gösterecektir. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Bu hükümetle mi!.. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, sorunlar vardır; ama, kaygı duyma
ya gerek yoktur. Bu sorunlar çözümsüz değildir. Onun için, Türkiye'nin çok önemli saydığımız, ha
yatî derecede ve reform niteliğinde gördüğümüz yasalarını yapmış olmanın gönül rahatlığı içerisin
deyiz ve milletimizin huzurunda, onlara anlatmaya çalışıyoruz. 

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) — Kanunları, bize yalvara yalvara çıkardınız. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, şunu peşinen söyleyeyim: Kim ne 

söylerse söylesin, Türkiye büyük bir ülke, demokratik bir ülke ve anayasal bir hukuk devleti. 

ALÎ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) -Onları söylediniz... 
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EYÜP AŞIK (Trabzon)— Kâğıtlar bitti; şöyle alalım sizi. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — Şunu kesinlikle ifade ediyorum ki; devletin, ülkesi ve mil
letiyle bölünmez bütünlüğü bizim hareket noktamızdır. (DYP sıralanndan alkışlar) Evet, ülkenin 
bölünmez bütünlüğü bizim hareket noktamızdır. 

Değerli milletvekileri, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Doğru Yol Partisi Grubu ve Hükü
met olarak, bu konuda hemen hiç kimsenin... 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Cesaret edemediği... 

NEVZAT ERCAN (Devamla) —... karşı koyamayacağı çok önemli yasa tasarıları getirdik; 
cesaretle, çok önemli kararlar aldık. 

Evet, sizin de Mecliste bulunmadığınız günlerdi o günler, tarihî günler; biz, Hükümet ortağı
mızla birlikte getirdik. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Hükümetinize hayırlı olsun. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) —- Bunu, aziz milletimiz bütün ayrıntılarıyla biliyor. 
Değerli milletvekilleri... 

BAŞKAN- Sayın Ercan, 6 dakikanız var; fakat, sıkışmayın, çünkü, bu sıralardan laf atan ar
kadaşların her biri adına, birer dakika fazla süre vereceğim size. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, iyilik etmiyorsunuz, kâğıtlar bitti. 
BAŞKAN — Atmasaydınız! 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, iyilik etmiyorsunuz... 
BAŞKAN—Rahat konuşturmadınız efendim... 
EYÜP AŞIK (Trabzon)—Efendim, yardımcı olmak istiyorsanız; "doldu" deyin... 
BAŞKAN- Ama, siz de Grup Başkanvekilisiniz konuşan da, evvela siz hassas olacaksınız Sa

yın Aşık. 

Devam edin efendim. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Doğru Yol Partisi... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - İyi parti!.. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Evet... 
...ve Hükümetimiz, Türk Devletinin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, şartlar ne 

olursa olsun, sonuna kadar savunmaya ve korumaya kararlıdır. Türkiye, ayrılıkçı terörün üstesin
den gelecek güce sahiptir. Bu alanda çok önemli sonuçlar alınmıştır. Yüzyıllardır birlikte yaşamış, 
ülkeyi düşmanlardan kurtarırken birbirinin kucağında şehit düşmüş bu ülke insanlarını, sunî ayrı
lıklarla kimse birbirinden ayıramayacaktır. Türkiye, iç ve dış kaynaklı terörün üstesinden gelecek, 
eskiden olduğu gibi, banş, sevgi ve kardeşlik ortamını yeniden tesis ederek, düşmanlarını üzüp 
dostlarını sevindirecek güce sahiptir. . 

Terör ve diğer ülke sorunları konusunda, birlikte hareket edildiği takdirde, üstesinden gelin
meyecek hiçbir sorunumuz yoktur. Bu nedenle, bugün, her zamankinden daha çok birlik ve bera
berliğe ihtiyacımız olduğu bir dönemden geçmekteyiz. Bugün, birlik ve beraberlik günümüzdür. 
Daha güzel günlere birlikte yürüyeceğiz. Milletçe sahip olduğumuz inanç, özgüven ve sevgi duy
guları, içte ve dışta karşılaştığımız tüm engel ve tehlikeleri ortadan kaldırmaya yetecek güçte ve 
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sağlamlıktadır. Türkiye Cumhuriyeti aydınlık geleceğin eşiğindedir. Bu parlak geleceğe kimse ma
ni olamayacaktır. Türk Milleti güçlüdür. Millî birlik ye bütünlüğünü korumaya azimlidir. Gün, bir
lik ve beraberlik günüdür. El ele, daha güzel günlere, 20001i yıllara birlikte yürüyeceğiz. 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - İstanbul'un hava kirliliği ne olacak?!. 

NEVZAT ERGAN (Devamla) — Bütün bu sorunlar, bizim sorunlarımız. Tabiî, çevre de bi
zim sorunumuz. Biz, evvela siyasî kirliliği, Türkiye'de... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Bizden kaldı!.. 

NEVZAT ERCAN(Devamla)-Evet, sizin sebep olduğunuz, esasen, 1980 sonrası bir dönemin 
kalıntıları olan ve gerçekten demokrasinin ayıbı saydığımız birçok şeyi, "siyasî kirlilik" adı altın
da, hiç de milletimizin hak etmediği bir siyasî yapıyı, bir çarpık rejimi düzelterek iktidar olduk. 
Herhalde bundan daha önemli bir şey olmaz. Bunları düzelterek geliyoruz. 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - İstanbul'un hava kirliliği ne olacak?!! 
ELAATTİN ELMAS (İstanbul) - Hava kirliliği ne olacak?!. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) —Değerli milletvekilleri, bakınız, bazı şeyleri ciddiye almanı
zı istiyorum. 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) -Hava kirliliği çok ciddî bir mesele. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — Bugün, Mecliste, ne bu Hükümetin arkasındaki Meclis des
teği ne de bu Hükümetin arkasındaki halk desteği tartışılmıyor. (ANAP sıralarından gülüşmeler) 
Tartışılıyor mu? 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Tabiî ya... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Sizin döneminizde hemen hemen her gün; doğrudur, evet... 

EYÜP AŞIK (Trabzon)—Bir seçime git bak... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) —Eğer benim söylediğim bu sözden bir şüpheniz varsa, 27 

Mart seçimlerini filan bir şüpheniz varsa, işte 27 Mart seçimleri... Seçimler hep yapıldı. Çok yakın 
bir tarihte, 4 Aralıkta bir seçim daha yaptık. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - 8 köyde... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) 27 Mart seçimlerini de yaptık. 27 Mart seçimlerinde 30 mil

yon insan sandık başına gitti, 30 milyon insan... 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Netice ne oldu? 
NEVZAT ERCAN (Devamla) —Doğru Yol Partisi birinci parti olarak çıktı değerli milletve

killeri... 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Şaibeli seçimler yapılmıştır. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — 4 Aralık seçimlerinden niye kaçtınız? 

BAŞKAN — Sayın Ercan, bağlamaya gayret edin lütfen. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Hemen bağlıyorum efendim. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Sandıkları bile koruyamadınız. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Tabiî, birçok eserleriniz! var; hayalî ihracat falan... 2'anne-

diyorum o konulara değinilecektir. 
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FARUK SAYDAM (Manisa) —Hayali ihracatı kimlerin yaptığını, geliriz burada tartışırız. 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Hava kirliliği ne olacak?!. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin önünde 
duran birçok sosyal ve ekonomik sorunların yanı sıra... 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)-Siyasal sorunlar var. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — Elbette ki, siyasal sorunlar da var; elbette ki, demokratikleş
me kapsamında birtakım sorunlar var ve bunları aşmalıyız. 

Buradan açıklıkla söylüyorum: Belki, Terörle Mücadele Yasasında yapılacak değişikliği .de
mokratikleşme sürecinin bir parçası olarak görmek belki mümkün; ama, demokratikleşme, sade
ce, Terörle Mücadele Yasasında yapılacak değişiklikten ibaret değildir. 

, Değerli milletvekilleri, x 

Türkiye, Batı standartlarına uygun bir demokrasiyi ve ona ait kurumları yakalamak ve onları 
Türkiye'de yerleştirmek zorundadır. Ama.Türkiye'nin, demokratikleşme süreci içerisinde ele alma
sı gereken öncelikli işi, Anayasa değişikliğidir. 

Değerli milletvekilleri, samimi olarak söylüyorum, Anayasa değişikliği konusunda, muhale
feti, polemik yapmamak, bunun ötesinde,samimi davranmayı arzu etmek suretiyle, en kısa zaman
da Anayasa değişikliğini yapabilmek.başarabilmek için yardıma çağırıyorum. 

Değerli millevekilleri, Anayasamızın, ele aldığımız asgari 15 maddesinin değiştirilmesi ko
nusunda, partilerarası komisyonda yaptığımız bir çalışma var. Üzerinde mutabakat sağladığımız 
ve yazılı metin haline getirdiğimiz, Anayasada değişiklik olarak öngördüğümüz bu maddelerin, sü
ratle Meclis gündemine indirilerek değiştirilmesi gerektiğini buradan ifade ediyorum. Hiçbir ön-
şarta bağlamadan, bir başka şarta endekslemeden -millete hepiniz angaje oldunuz,hepimiz angaje 
olduk- daha çok katılımı ve demokraside çoğulculuğu sağlamak yönünden, Anayasada duran bir
takım yasakları ve engelleri, yasalarda duran birtakım yasakları ve engelleri kaldırmalıyız. 18 ya
şını doldurmuş gençlerimize seçme hakkını vermeliyiz. Seçilme hakkını, 30 yaştan 25 yaşa çeke-
bilmeliyiz. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüncemede kalmamalıdır. 

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) - . Bu bütçe iyi bütçe mi?!. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — Birtakım baskı gruplarının da kitle örgütlerinin de siyasî fa
aliyette bulunmalarına imkan sağlayan düzenlemeleri bu Meclisten süratle geçirmeliyiz. 

Anayasada, demokratikleşme yönünde gerekli değişiklikleri yapmalıyız. Burada, bir yandan 
Anayasa değişikliği konusunda gayretli gibi görünmek, bir yandan da onu engellemeye çalışmayı 
anlamak mümkün değildir. İşte, hazır olan ve mutabakat sağladığımız ve yazılı metin haline getir
diğimiz Anayasanın asgari 15 maddesi ve ona bağlı, iltisaklı maddelerin değiştirilmesi için, sürat
le, Anayasa değişikliğini gündeme getirmek yönünde muhalefete bir çağrıda bulunuyorum. 

BAŞKAN- Sayın Ercan, lütfen bağlayalım. 
NEVZAT ERCAN (Devamla)- Değerli milletvekilleri, demokratikleşme yönünde, hem Ana

yasada gerekli değişiklikler yapılacak hem de yasalarımızda duran, demokrasinin önünde engel 
gördüğümüz ve yasak saydığımız birtakım düzenlemeler ortadan kaldırılacaktır; ama, bu konuda 
bir tek şeyi göz ardı etmeden; devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmadan, boz
durmadan... 
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YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Bozdunuz. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) — İşte, bizim hareket noktamız bu. Aynı zamanda, demokra
tikleşme süreci içerisinde aynca dikkat edeceğimiz bir başka husus, yüzde 99'u Müslüman olan bu 
ülkede, laiklik ilkesini, herkes kendine göre yorumlayarak, inanan insanlara zulmetmek ve baskıda 
bulunmak gibi bir fırsatı ve imkânı bulamayacaktır, işte, ikinci hareket noktamız da o olacaktır. 
înanan insanların, inandıktan gibi ibadet etmesine ve rahatlıkla "ben Müslümanım" diyebilmesine, 
din ve vicdan hürriyetini istediği gibi kullanabilmesine imkân verecek, birtakım yasal düzenleme
leri yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 

FARUK SAYDAM (Manisa) -Ortağına söyle... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri* 1995 yılı bütçesinin, devletimize, ül

kemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Partim ve Grubum adına, Hükümetimize ve 
icraatlanna güven duyduğumuzu ifade ediyor ve bütçeye kabul oyu vereceğimizi açıkça söylüyo
rum. 

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) - Ortağın bu lafı söylemedi. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) —Beni dinlediğiniz için, hepinize saygılar sunuyorum. Aynca, 
bizi izlemekte olan sayın vatandaşlarımıza da saygılarımızı sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (DYP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Ercan. 

Sayın milletvekilleri, gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir. 
Şahıslan adına, Sayın Ali Er'e ve Sayın ibrahim Kumaş'a söz vereceğim. 
Lehinde, Sayın Ali Er; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ALt ER (İçel) —Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlanm, bizi ekranları başında seyre
den değerli vatandaşlanm; sözlerime başlarken, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlanın. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

1995 yılı bütçemizin memleketimize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını Yüce Allah'tan te
menni ediyorum. 

Tabiî, her bütçe, yeni bir ümittir. Milletimiz, her yıl bütçe görüşmeleri yapılırken, yeni ümit
lerin ve yeni hizmetlerin verilmesini bekler. Bugün/Türkiye'nin bütçesi, 1 katrilyon 300 trilyon li
radır. Tabiî, Türldye'ye katrilyonluk bütçeyi yapmak da, ilk defa bu Hükümete nasip oldu. Ayrıca, 
katrilyonluk bütçe yaptığı için de bu Hükümeti tebrik ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bugün, Türkiye'de yaşayan insanlarımızın, Türkiye'de yaşayan bütün 
kesimlerin, genelde, durumlarını dile getirmemizde fayda var. Malumunuz olduğu üzere, bütçe
nin lehinde söz aldım. Bütçenin lehinde söz almamın sebebi; Türkiyemizin 1991 yılından 1994 yı
lına nasıl güzel getirildiğini söylemek içindir! (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu kesimlere tek tek bakıp, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini sizlere anlatmak istiyorum... 

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) - Ne kadar ilerlemiş?! 

ALÎ ER (Devamla) — Şimdi, Türkiye'deki çiftçinin durumuna bakıyorum; bu Hükümet çift
çimizi öyle kötü bir yerden alıp, öyle güzel bir yere getirmiştir ki, bu, hiçbir hükümete nasip ol
maz! 
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Bakınız, Hükümet ne yapmış: 1991 yılında bir çuvalı 58 bin lira olan gübreyi, 1994 yılında 1 
milyon 155 bin liraya getirmiş; güzel değil mi bu; çok güzel bir yere getirmiş! Aslında, 1 milyon 
155 bin lira da öyle çok falan değil, 2,5 milyona falan getirmeniz gerekliydi!... 

Şimdi, bakıyorsunuz, 1991 yılında 40 bin lira olan amonyak, 1994 yılında 600 bin liraya geti
rilmiş. Ee, bu Hükümet ne güzel yere getirmiş... Daha fazla yapmalıydınız aslında!... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Çiftçiyi büyüttüler!... 
ALİ ER (Devamla) —Bakıyorum, 1991 yılında sera plastiği, -seracıların örtü olarak kullan

dıkları plastiğin kilosu 3 600 lira, 1994 yılında kilosunu 90 bin liraya getirmek kötü bir şey mi?! 
O da size nasip olmuş. Ne güzel şeyler yapmışsınız bakın!.. 

1991 yılında 10 gramı 300 bin lira olan domates tohumu, bugün gelmiş 10 gramı 4 milyon li
raya. 1991 yılında, 10 gramı 300 bin lira olan tohumu, 1994 yılında 4 milyon liraya getirmek sizin 
Hükümetinize nasip olmuş, çok güzel yapmışsınız; devam edin!.. 

BAŞKAN—Sayın Er, lütfen beni dinler misiniz? 
ALI ER (Devamla) — Evet, Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Bu, bir gözü açıklıktır. 
ALÎ ER (Devamla)—Hayır, Sayın Başkanım. . 
BAŞKAN — Ama, kürsüye çıkmış... 
ALÎ ER (Devamla) — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Beni bir dinler misiniz... 
Kürsüye çıkmış milletvekilini ben indirmem; onun için, rahat konuşun. Lehinde söz aldığınız 

halde, aleyhinde konuşma imkânı veriyorum size. (ANAP sıralarından gürültüler) 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Gayet güzel konuşuyor. Çok güzel bir üslup. 
ALÎ ER (Devamla) — Sayın Başkanım, müsaade edermisiniz... 
Ben, 1994 yılında Türkiye'deki kesimlerin durumunu anlatıyorum; biraz sonra lehine de gele

ceğim. Ben, bu sene, bu bütçenin lehinde söz alırken, biraz sonra, bu bütçenin iyiliklerini de söy
lemek için geldim buraya. Müsaade edin de bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu söyleye
yim. 

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) — Sonunda en güzel şeylere gelecek Sayın Başkan. 
ALÎ ER (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de maaşına 200 bin lira zam yapılan me

mur var. Memur, bu 200 bin lirayla fevkalade geçiniyor! Çok güzel bir şey!.. Biraz sonra bunlann 
iyileşeceğini de anlatacağım. 

Türkiye'de, hak ettiği sözleşmeyi vermediğimiz işçimiz, fevkalade güzel bir yaşantının için
de!.. Şimdi, bir ihsana "ben, sana bu yıl bunu vereceğim " deyip de, hak ettiği sözleşmeyi verme
mek, hiç kimseye nasip olmaz, kolay kolay her babayiğite nasip olmaz. E, şimdi, bu Hükümete na
sip olduysa, bırakın ben de takdir edeyim bunu!... (ANAP sıralarından alkışlar) 

1994 yılına geldiğimizde, emekli, dul, yetim, ekmek parasına muhtaç, ilaç parası ödenemiyor; 
ama, biraz sonra, 1995 yılı bütçesine de geleceğim. 

1994 yılında, her gün, iflas korkusundan sabaha kadar uyuyamayan esnaf var. Esnaf, sabaha 
kadar, iflas korkusundan uyuyamıyor; ama, bunların,nasıl iyileştirilebileceğini bu bütçede tetkik et
tim, biraz sonra, anlatacağım. 
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1994 yılında, alın terinin karşılığını aylarca alamayan orman köylüsünün, 1995'te bunu nasıl 
alacağım da anlatacağım; biraz sabırlı olun. 

1994 yılında, beslediği hayvanı satamayan, 1991 yılında kilosunu 500 liraya aldığı yemi, 1994 
yılında 6 bin liraya alan besicinin, 1995 bütçesinde nasıl iyileştirileceğini de söyleyeceğim biraz 
sonra; merak etmeyin, bunları söyleyeceğim. 

Hastane kapılarından kovulan, Bağ-Kur, SSK ilaç paralan ödenemeyen, yeşil kart gösterdiği 
zaman öcü gibi kovulan insanların, 1995 bütçesinde nasıl iyileştireceğini de biraz sonra söyleyece
ğim. 

Yatırım yapılamayan, sadece Anavatan Partisinin yaptığı yatırımların kurdelesi kesilen 
1994'ten, 1995 'e gelindiği zaman, bu iyi bütçeyle, nasıl kurdele kesilmeye başlanacağım da anla
tacağım biraz sonra; sabırlı olursanız, bunları hep anlatacağım. 

Enflasyonun, 1991'de yüzde 60'tan alınıp, 1994'te yüzde 140'a çıkarıldığı ülkenin, 1995 büt
çesinde nasıl iyileştirileceğini biraz sonra anlatacağım. 

Muhterem arkadaşlar, her gün pazarlıkla yürümeye çalışan bir Hükümetin; her gün birbirine 
"sizinle bu iş gitmez" diyen bir Hükümetin; her gün " benim varlık nedenim, bu kanuna, şu niza
ma bağlı" diyen; ama, o kanun zamanında çıkmadığında " benim varlık nedenim bu kanuna bağ
l ı " dediği halde, olayı bir başka tarihe atan ve köşeyi şöyle dönen bir Başbakan Yardımcımızın; 
varlık nedeninin ne olduğunu bilmeyen bir Başbakan Yardımcımızın ve aslında buharlaşmış bir 
SHP'nin ve ortağı DYP'nin 1995 bütçesiyle bu memlekete ne kadar güzel hizmet yapacağını biraz 
sonra anlatacağım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Terörle Mücadele Yasası adı altındaki bir yasayla, 1994 yılı sonuna kadar, inananların inancı
na ipotek koymak isteyen bir Hükümetin, aklı başına gelip, 1995 yılında bu işten nasıl döndüğünü 
de biraz sonra anlatacağım. 

Her gün " bizim, Hükümetteki varlık nedenimiz..." deyip deyip de tekrar vazgeçen ve her de
fasında bir sonraki aya atan insanları, 1995 yılı bütçesiyle birlikte biraz sonra anlatacağım. 

Muhterem arkadaşlar, ben, burada bütçenin aleyhinde konuşmayacağım; ama, şu kürsüde, 
SHP sözcüsü Sayın Seyfı Oktay'ın yaptığı konuşmanın aleyhinde bir söz söyleyip, ondan sonra tek
rar lehte konuşmama devam edeceğim. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, milletvekilinin yaptığı konuşma Meclisimize ya
kışmıyor; "lehinde konuşacağım" diyor, aleyhinde konuşuyor... 

ALÎ ER (Devamla) — Bir dakika arkadaşım, oraya geliyorum. 
Sayın Seyfı Oktay, Kur'an kurslanndan bahsetti, 1 300 yurt varmış, yok şu kadar Kur'an kursu 

varmış... Şimdi, ben burada size sormak istiyorum; yüzde 99'u Müslüman olan bu ülkede, bu 
Kur'an kurslarında yetişen insanlar acaba memlekete zarar mı veriyorlar? Bu Kur'an kursları orada 
terörist mi yetiştiriyorlar? 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — O kurslarda terörist yetiştiriyorlar. 
ALİ ER (Devamla) —Bu Kur'an kursları, orada, ilim yapıyor, insan yetiştiriyor Allah'a hamd 

olsun. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)—Laik demokrasinin temeline dinamit koyuyorlar..; 

ALİ ER (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, ben size bir şey söyleyip, daha sonra da bütçe
nin lehinde konuşmaya devam edeceğim.... 
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MUSTAFA YILMAZ (Malatya) —Tarikat kurslarında terörist yetiştiriyorlar. 

ALİ ER (Devamla) — Bakın, Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu hep beraber milletçe 
yaşıyoruz. Millet sıkıntıda değil! 15 gün önce benzine zam gelmedi, dün akşam yine gelmedi! E, 
canım, zorla, "söyle" diyorsunuz, ben burada yalan mı söyleyeyim. Geldi bu gözü kör olasıcaya, 
hepsine zam geldi; ben ne yapayım, tabiî, burada "gelmedi" diyeceğim. Niye; sizler memnun ola
sınız diye... 

Muhterem arkadaşlar, bakınız, her zaman söylediğim bir sözü burada tekrar etmek istiyorum: 
Siz, Türkiye'nin ekonomisinin motorunu yaktınız, yolun kenarına durmuşsunuz, arabaya benzin pa
rası topluyorsunuz... 

İBRAHİM TEZ (Ankara)—Sayın Başkan, bu şekilde konuşamaz. 

ALİ ER (Devamla) —Motoru yanan bu ekonomi, böyle, benzin parası toplamayla, vergiyle, 
algıyla gitmez. Bu iş nasıl gider biliyor musunuz; bu iş, bilenle gider; bu işi, bilen götürür. İşte, o 
bileni de yüce Türk Milleti, önümüzdeki ilk seçimde, Allah'ın izniyle getirecektir ve bilenler, bu 
memleketin ekonomisini alıp devam ettirecektir. 

Şimdi, bütçenin lehinde konuşalım diyoruz... 

BAŞKAN-3 dakikanız var, lütfen... 

ALİ ER (Devamla) — Ben bu sözü alalı bir hafta oldu. Bütçeyi inceledim... 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ)-Sen bilemezsin. 
ALİ ER (Devamla) —Baktım, uğraştım. Biliyorsunuz, geçen yıl da bütçenin aleyhinde söz al

mıştım. "Karamsar bakmayalım, kötü bakmayalım, iyi gözle bakalım bari" dedim; lehinde söyle
dim. 

Bu bütçeyi bir haftadır inceliyorum, lehine bir şey bulamadım. Bana, kötüye, iyi dedirtmek. 
mecburiyetinde değilsiniz; yanlışa, doğru dedirtmek mecburiyetinde değilsiniz. Bu bütçe, gene kö
tü, gene yanlış; milleti batıracak, bitirecek, perişan edecek. Ben ne diyeyim yani, kötü olan bütçe
nin lehine konuşabilir miyim*.. Olmadı, olumlu bir şey bulamadım, perişan, berbat, çok kötü bir 
bütçe. 

Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar; DYP ve SHP sırala
rından gürültüler) 

MUSTAFÂ KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kul, niçin söz istiyorsunuz? 

MUSTAFA KUL (Erzincan) —Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum; çünkü, söz 
alan arkadaşımızın, bütçenin lehinde konuşacağı yolunda başvurusu olmuştu. Benim de lehinde ko
nuşma başvurum olmuştu. Bütçenin lehinde konuşmayacağını bile bile, lehinde konuşma hakkını 
bu arkadaşımıza verdiğinizden ve bu söz hakkını bana vermediğinizden dolayı tutumunuz hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, buyurun yerinize oturun. 

Tutumumu izah edeyim. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Siz üçüncüsünüz Sayın Kul. 

Y. FEVZİ ARICI (İçel) —Sayın Başkan, ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN -Niçin?.. 
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Y. FEVZİ ARICI (İçel) — Sataşmalar var Sayın Başkan. 
BAŞKAN —Buyurun efendim, oturun, lütfen... Rica ediyorum, Sayın Arıcı... 
Y. FEVZİ ARICI (İçel) —Sayın Başkan, o zaman yerimden söyleyeyim. 
BAŞKAN —Buyurun yerinizden söyleyin. 
Y. FEVZİ ARICI (İçel) — Ordinaryüs Profesör(!) Sayın Ali Er'e, Yüce Meclise verdiği eko: 

nomik bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir dakikanızı rica edeceğim... 
Yüce Milletimizin seçip buraya gönderdiği her birinize karşı, Başkanlık Divanı saygı duya/ve 

küreüye çıkardığı bir arkadaşı da, bu saygıdan dolayı indirmek istemez. Yalnız, konuşmaya niye 
mtLsaade ettim onu izah edeyim: Bu Meclisin yeni İçtüzüğü henüz çıkarılamamıştır. Burada bir ola
ya şahit oldunuz; konuşmayı, İçtüzükçülere örnek olsun diye devam ettirdim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Ne var?.. Konuşma gayet normaldi. 
BAŞKAN — Neresi normal efendim, yapmayın bunu... Normal, diye diye buna devam ede

meyiz. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Konuşma, son cümle hariç, bütçenin lehinde oldu Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Böyle devam edersek, yarın, halka açtığımız bu Meclisi kısa zamanda boğazla

tırsınız. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Halka açık gene. 
BAŞKAN — Kimsenin, bu Meclisin kalitesini düşürmeye hakkı yoktur. (DYP sıralanndan 

"Bravo" sesleri, alkışlar; ANAP sıralanndan gürültüler) 
Ben bütçenin lehinde konuşacağım diyerek bu kürsüye çıkıp da aleyhte konuştuğunuz zaman, 

Önce, yalan söylediğinizi beyan etmiş olursunuz. Rica ederim... (DYP sıralanndan alkışlar, ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Sayın İbrahim Kumaş, bütçenin aleyhinde; buyurun efendim. 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, biraz önce "Meclisi boğazlatırsınız" dediniz; 

acaba Meclisi kim boğazlayacak efendim? 
BAŞKAN — "Meclisi" demedim efendim... 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — "Meclisi" dediniz efendim. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... Yanndan itibaren, Meclisten, haftada üç gün açık televiz

yon yayınımız olacaktır. Eğer bu gibi örnekler verirseniz, bu yayını boğazlarız. Halk nefret eder 
böyle yayınlardan, onun için dikkatli olalım diyorum. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, izin verirseniz, o kelimeyi, "boğazlama" kelimesi
ni tutanaklardan geri alalım, tutanaklardan çıkaralım efendim. 

BAŞKAN — Çıkaralım, hayhay efendim. Yani, "öldüreceksiniz yeni doğan bir şeyi" mana
sında dedim efendim. 

Sayın Kumaş; buyurun efendim. 
Sürenizl5 dakikadır efendim. \ 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; televizyonları başında 

bizi izleme imkânı bulan aziz vatandaşlanmızı şahsım ve Millet Partisi adına sevgi ve saygıyla se
lamlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, bu konuşma hakkını elde edebilmek için, Meclis kulisinde 28 saat uyu
madan nöbet tuttum, 28 saat... Benden önce lehinde söz alan arkadaş, mecbur kaldı lehinde söz al
maya. Böyle Meclis mi olur? Bir bütçenin yerine göre aleyhinde konuşabilmeliyim, yerine göre de 
lehinde konuşabilmeliyim. Bu kadar yanlışlık olmaz, hiçbir yerde böyle bir şey görülmez. Bu, yan
lışlıktır... 

Değerli milletvekilleri, gerçek demokratlaşmayı isteyenler, önce Meclisten başlamalıdırlar. 
Mecliste demokrasiyi sağlayamayanlar, ülkeye gerçek demokrasiyi getiremezler. Bugün, ülkemiz, 
terör belası, hayat pahalılığı, işsizlik, trafik, gençlik, iç ve dış borçlar, kirli siyaset, ahlakî yozlaş
ma, kimliksizlik, sağlık, partizanlık, keyfî yönetim, ırkçılık, bölücülük, fukaralık gibi meselelerle 
karşı karşıyadır. Bugüne kadar iktidar olanlar, eserleriyle övünebilirler değerli milletvekilleri, hep
si övünebilir(!) Millet Partisinin dışında, bütün sorumluluklar, hepsine aittir; çünkü, millet unuttu... 
Lüks israfı, bu ülkede körükleyenler; evet, körükleyenler, Türk tekelini ortadan kaldıranlar, ülkeyi 
yabancı sigaraların pazarı haline getirenler, her türlü yabancı içkiyi ülkeye sokanlar, bugün çıkmış, 
israftan bahsediyorlar. 

Değerli üyeler, ülkemizin meselelerinin teşhisini doğru yapmak için, geçmişimizi, bugünümü
zü doğru bilmeliyiz. Meselelerimize çözümler üretmemiz, buna bağlıdır. 

Değerli üyeler, sınırları dahilinde güneş batmayan, üç kıta, yedi denize hâkim cihan İmpara
torluğumuz altıyüzyıl hükümran olmuş; hâkimiyetini kan ve gözyaşı üzerine kurmamış, dünyada 
hükümranlığını adaletle sağlamıştır. 1683'ten itibaren, yeryüzünün en büyük devleti olan İmpara
torluğumuz, emperyalist entrikalar ve ihanetlerle, akıl almaz bir düşüşle, çöküş seyrine girmiştir. 
Bundan seksen yıl önce, haçlı emperyalistler, uçsuz bucaksız İmparatorluk topraklarım, çekirge sü
rüleri gibi işgal etmişler, aciz ve gafil iktidara, devletimizin parçalanmasını Sevr paçavrasıyla ka
bul ettirmişlerdir. Askerlerimiz terhis edilmiş; silahlarımız elimizden alınmış; Yemen çöllerinde, 
Allahüekber Dağlarında, düşmana ateş dahi edemeden, askerlerimiz soğuktan dondurulmuştur. Sa
dece Çanakkale'de 250 bin askerimiz şehit olmuştur. Her cephede, milyonlarca insanımız kaybe
dilmiş, insanımız aç bîilaç, umutsuz hale getirilmiştir. Allah'a binlerce şükür olsun ki; aziz mille
timiz, şanlı dedelerimiz, millî mücadelenin kahramanları, yiğitçe direnmiş, düşmanların tuzakların
da milyonlarca şehit vererek, bu ülkeyi bizlere emanet etmişlerdir. Allah onlardan razı olsun, ruh
ları şad olsun. 

Millî mücadelemizin askerî zaferini, ne yazık ki, siyasî, manevî, ahlakî ve sosyal alanlarda sür-
dürememişizdir. Türk Milletine, bugünkü anayurdunu bile çok gören düşmanlarımız - bizi Sevr il
letine layık görenler- bugün, silahlarını değiştirmiş, ama, silah terk etmemişlerdir. Hile, yanıltma 
ve iğfal harbiyle, Türkiyemizi zayıflatmak, yanıltmak ve bölmek emelindedirler; Kıbrıs'ta, Ege 
adalarında, Azerbaycan'da, Batı Trakya'da, Kafkaslarda, Çeçenistan'da, Bosna'da kinlerini kusmak
ta, insanlık dışı zulümlerini devam ettirmektedirler. Sözde insan hakları savunucuları, Amerika ve 
Batılılar, insan hakları imtihanını kaybetmiştir; insan haklarından bahsetmeye haklan yoktur. Ön
ce, kendi gözlerindeki merteği görsünler; sonra, başkalarının gözündeki saman çöpüne baksınlar. 
Ülkemizi bölme, parçalama planları devam ettirilmekte, Türk-Kürt, Alevî-Sünnî, laik-Müslüman 
gibi birtakım ihtilaflar çıkarılmaktadır; anayurdumuzu da parçalamak emellerinden vazgeçmemiş
lerdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; terör, Türkiye'nin gündeminde, birinci sırada yer alma
ya devam ediyor. Terör, Türkiye'de, 1071'den itibaren devam etmektedir. Neden 1071; çünkü, Tür
kiye, müttefik ve dostu sandığı birtakım Batılı haçlı devletlerin, zaman zaman, terörün karargâhı 

- 8 6 -



T.B.M.M. B : 50 12.12.1994 O : 2 

haline gelmiş olan devletlerin, gizli, açık savunucusu haline gelmiştir. Batı âleminde, 100'e yakın, 
Türkiye'yi yok etme projesi vardır. Osmanlı Devletini, bu planlarla yıkmışlardır; şimdi, sıra, Tür
kiye Devletine gelmiştir. İnşallah başaramayacaklardır. Türk Milletinin gidebileceği başka bir yurt 
da yoktur. Bu ihanet planının adı, şark meselesidir. Bu plan, her zaman, değişik bir şekilde önümü
ze çıkarılır. 

PKK terörü, Türkiye'ye karşı yöneltilmiş haçlı emperyalist saldırısının bir uzantısıdır. Terörü, 
ekonomik tedbirlerle ortadan kaldıramazsınız, askerî tedbirlerle ortadan kaldıramazsınız. Terörün 
yok etmek istediği, bir milletin birlikte yaşama iradesidir. Türk Devleti, doğuda, batıda yegâne hâ
kim güç olduğunu ve adil ve müşfik bir kuvvet olduğunu dünyaya göstermeli; önce, terörün dış 
kaynaklarını kurutmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümetin 1995 yılı ekonomik hedefleri, enflasyonun 
düşürülmesi, borçların ödenmesi, ihracatın artırılması gibi hedeflerdir. 

Ülkemiz, yıllar boyu, bu borç ve enflasyon illetinden kurtulamamıştır. Çünkü, bunların sebep
leri üzerinde ciddî olarak durulmamıştır. İktidarda olanlar, günü kurtarma politikalarıyla Türkiye'yi 
yönetmeye devam etmişlerdir. 

Türk parasının değeri, her gün kar gibi erimektedir. Türk parası pula çevrilmiştir. Her Allah'ın 
günü yapılan insafsız zamlarla, yiyecek, giyecek, ilaç, kitap, benzin, mazot, kira fiyatları her sene 
kat kat artmaktadır. Ekmek, aslanın midesine inmiştir. Bunun adı, hayat pahalılığıdır, enflasyon
dur, bereketsizliktir. 

Gelir dağılımı bozulmuştur. Ülkemizde memur, işçi, emekli, dul ve yetim zor durumdadır. İn
sanca yaşanabilir bir ücret almak şöyle dursun, personel arasındaki ücret adaletsizliği bir uçurum 
haline gelmiştir. Ülkeyi yönetenler, ne yapacağını şaşırmış durumdadırlar. Üstelik, İktidarın, "enf
lasyona ezdirmeyeceğiz" dediği memur, işçi, emekli, dul ve yetim enflasyon canavarı karşısında 
sahipsiz ve perişandır. Kaşıkla verilen kepçeyle geri alınmaktadır. İşçiler, memurlar, emekliler ça
resiz kalmakta; sokaklara dökülmektedir. Esnaf, kepenk; sanatkâr, tezgâh kapatmaktadır. Hayat pa
halılığı yüzünden ayrılan çiftler, katil olan kocalar, intiharlar, yoksulluk yüzünden batağa düşen 
yüzbinlerce kadın vardır. 

Vatandaşlarımız umutsuzluk batağına girmiştir; geleceğinden emin değildir. Sürekli devlet 
kadrolarının şişkinliğinden şikâyet eden iktidar partileri, ANAP döneminde 335 bin; DYP-SHP ik
tidarında 182 bine yakın kamu görevlisi almışlardır. Şikâyet ettikleri işi yapanlar; memura, işçiye, 
emekliye dul ve yetime verdiği sözü tutmayanlar, kendilerini ve halkı oyalamak için mazeretler 
aramaktadırlar. Bunlar, kendilerine göre çareyi de bulmuşlardır; çare, özelleştirmedir. Özelleştirme 
olmazsa, ekonominin çökmesi mukadderdir. Hırsızlık vejsuiistimalleri önlemenin çaresi ve enflas
yonu düşürme umutları buna bağlanmıştır. 

Adil bir vergi sistemi kuramayan; kamu harcamalarında, altyapı ihalelerinde ve s.atın almalar
da rüşvet urunu kesip atamayan; dürüst yönetimi hayata geçiremeyen bir devletin özelleştirmeyle 
katedebileceği mesafe çok kısa olacaktır. Üstelik, devletin stratejik önemini haiz olan kurumlar, 
özelleştirilemez. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hastane kapılarında milletin çektiği çile insanımızı ca
nından bezdirmekte, uygulanan yanlış politikalar sebebiyle çevre ve şehirler yaşanmaz duruma gel
mektedir. 

Ülkemizde, yıllardır, trafik canavarı can almaya devam ediyor; ama, bir türlü çözüm ve çare 
bulunamıyor.' 
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Üniversite kapılarında bekleyen gençlerimiz sahipsiz:.. Şu çağda, başörtüsü yüzünden okula 
alınmayan kızlanmız, uyuşturucu, kumar ve misyoner ocaklanmn tuzaklanyla karşı karşıya bir 
gençlik... 

Gençlik, bir milletin yarına uzanan umududur. Bu umudun söndürülmemesi için, ısrarla uygu
lanacak bir gençlik siyasetine ihtiyacımız vardır. 

Yıllardır, isabetsizce uygulanan ekonomi, kültür ve millî eğitim politikaları neticesinde, ülke
mizde, hayata ve insana hürmet gibi, üretim Ve üretmeye de saygı ve sevgi kalmamıştır. İnsanlar, 
ziraî, sınaî, manevî, fikrî üretim ve her türlü sevgi, saygı ve teşvikten mahrumdur. 

insanı insan yapan ülküler sönmekte, çalışmak ve üretim, kıymetini yitirmekte, angarya sayıl
maktadır. Köşeyi dönmek, açgözlülük, insafsız kâr arzuları kalplere çöreklenmektedir. Üretici sa
hipsiz, çalışan sahipsiz, namuslu insan sahipsizdir. Çalışma hayatımızın ahlakî ve manevî temelle
ri çatırdamaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de sistem tıkanmıştır, bozukluk bünyeseldir. 
Karşılaştığımız ve bundan sonra da karşılaşacağımız tüm problemlerin çözümü için, temeldeki çar
pıklığı ve ekonomideki yanlışlığı düzeltmemiz gerekiyor. 

Türkiye, karşılaştığı ve karşılaşacağı meseleleri, ancak kendi bilimsel potansiyelini harekete 
geçirerek çözebilir, sıkmtılannı ancak böyle aşabilir. 

BAŞKAN — Sayın Kumaş, 2 dakika süreniz var, lütfen bağlayın. 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Ekonomi ve toplum bilimi artık politika olmaktan çıkan-
larak, neredeyse müspet ilim haline gelmiştir. Ekonomi ve sosyal bilimlerin matematik kesinlikle
ri, ölçüleri ve boyutları vardır. 

Türkiye ekonomisi, bağımsız ekonomi ve sosyal bilimler uzmanlanna terk ve teslim edilmeli
dir. Bağımsız ekonomi ve sosyal bilim uzmanlarından genel planlama, maliye, Hazine uzmanların
dan ve meslek odalarından oluşacak bir şûranın Türkiye'nin ekonomisini düzenlemesine ve millî 
iktisat şûrasının tespit edeceği ittifak ve ekseriyetle almış olduğu kararları hayata geçirmeye çağı-
nyorum. 

Türkiye'nin maddî, manevî ve beşerî imkân ve kabiliyetleri Türkiye'yi büyük bir ülke yapma
ya elverişlidir. 

Aylardır, ülkemizin gündeminde, Terörle Mücadele Kanun Tasansıyla ilgili tartışmalar devam 
ediyor. Sözde demokratikleşme adına bu tasarı gündemdedir. Bu tasarının demokratikleşmeyle il
gisini anlamak, buna mana vermek mümkün değildir. Kanunlar, açık, net, anlaşılır ve uygulanabi
lir olmalıdır. İsteyenin istediği tarafa çekebileceği bir kanun, hukuk anarşisi meydana getirir. Bun
dan, ülke zarar görür. Tasarı, terörü önleyeceği yerde, terör meydana getirecektir. Tasarıyla, 163 
üncü madde geri getirilmekte, yalnız, üzerine başka bir örtü örterek gizlemeye çalışılmaktadır; fa
kat, mızrak çuvala sığmaz, gerçek saklanamaz. Kamuoyunun tepkisi üzerine tasan gündeme gel
memiştir. Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede, insanlarımızın Kur'an öğrenmesinin, vakıf kur
masının, hayır hizmetleri yapmasının yollarını tıkamaya çalışmak, geçmişteki hastalıkların yeniden 
nüksetmesinin belirtisidir. 

BAŞKAN — Sayın Kumaş, vaktiniz doldu; ama, sözünüzü kesmiyorum; lütfen bağlayın. 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Bu tavrın, kendilerine de, Türkiye'ye de bir faydası ola
maz. Bunun olmadığına da yakın tarihimiz şahittir. Devletle milleti karşı karşıya getirmenin mana-
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sı yoktur. Bugün, ülke insanlarının, her zamankinden daha fazla birliğe, kardeşliğe, huzura ve ba
rışa ihtiyacı olduğu bir zamanda nifak çıkaranlar, bu devletin de milletin de dostu olamazlar. Ger
çekten demokratikleşme isteyenler, kanunlardan önce Anayasadan başlarlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu ülkede aylarca seçim konusu tartışıldı. "Ara seçim 
yapalım, erken seçim yapalım" tartışmaları hâlâ devam ediyor. Acaba, seçim, ülkemizin hangi me
selesini çözecek, Türkiye'de neyi değiştirecek ki... 

ZİYA HALİS (Sivas) — Seçime karşı mısın?.. '. 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Türkiye'de siyaset kirlenmiştir. Türkiye'de, kimlerin, han
gi partilerin iktidar koltuğuna oturacağı, önemini yitirmiştir. Gelen, gideni aratmış, milletin güven
diği dağlara kar yağmış, tuttuğu dal elinde kalmıştır. Neden; çünkü, siyasetin temel hedeflerinin ve 
ölçülerinin nelerden ibaret olacağı, Türkiye'de, yıllardan beri vatandaşın oylarını alarak, ülkeyi, si
yasetçinin keyfine, kuvvet grupları ve lobilerin buyruklarına göre yönetme alışkanlıklarının deği
şip değişmeyeceğidir. 

Türkiye, istikametini kaybetmiştir. Önemli olan, ülkenin hangi ölçülerle yönetileceğidir. Tür
kiye, bütün problemlerini sağlıklı çözebilmesi için, bize göre, şu üç reformu gerçekleştirmedikçe, 
gerekir; yoksa, ülke meselelerini çözemez, temiz siyaseti başaramaz. 

BAŞKAN - Lütfen bağlayalım... 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkan. 
1- Türkiye, İstiklal Harbini kazanan, millî mücadeleyi kazanan, Cumhuriyeti kuran Birinci 

Meclisin geleneklerine dönmelidir ve 1921 Anayasasından ilham alan, yeni, bir nzaya dayanan 
mutabakat anayasası, adil seçim kanunu, partiler kanunu, Meclis.içtüzüğü, Türk toplumunun var 
olması ve gelişmesini düzenleyen, gelişmeyi teminat altına alan bir hukuk reformunu; 

2- İslamî, millî, kültür rönesansını; 
3- Sanayi ötesi toplum haline geçişini sağlayacak, ekonomik, teknolojik ve sosyal reformu 

gerçekleştirmek mecburiyetindedir. 
Bu reformları sağlayamadığı takdirde, evvela, millî bütünlüğünü, birliğini kaybetmekle karşı 

karşıya kalır. Ulu Türkiye'yi, güçlü Türkiye'yi kurmak, gönülleri birleştirmek, bütün meselelerimi
zi çözmek, ülkemizi, aydınlık, altın bir çağa götürmek ve inanç, ilim, ahlak, fazilet, adalet devleti
ni yeniden kurmak için, bütün parti, grup, cemaat taassubunu, -tekrarlıyorum, bütün parti, grup, ce
maat taassubunu- bir tarafa bırakarak, herkesi birliğe ve mutabakata çağırıyorum. (RP sıralarından 
"Bravo" sesleri) 

1995 yılı bütçesinin, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyor; hepinize ve bütün vatan-
daşlanma saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —Sayın Başbakan, söz sırası sizdedir. 

Vaktiniz bir saattir, son 5 dakikada hatırlatma yapacağım. 
Buyurun Sayın Başbakan. (DYP sıralarından ayakta alkışlar) 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hepi

nizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) Ayrıca, uzun saatlerden beri, bizlerin bu
radaki Meclis çalışmalarını dinleyen, televizyonlarının başında bizi izleyen vatandaşlarımı, yine, 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
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Bugün, 1995 bütçesini tartışmak, karşılıklı fikirlerimizi ortaya koymak için bir araya geldik. 
Önemli bir iştir, ülkenin önemli bir meselesidir ve değerli partilerimizin çok değerli genel başkan
ları ve milletvekillerimiz görüşlerini ifade etmişler ve ülkemizde daha hayırlı gelişmelerin olabil
mesi için iyi bir tartışma ortamı sağlanabilmiştir. Bunu, demokrasinin bir erdemi olarak görüyorum 
ve hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Çok değerli milletvekilleri, bugün, yine, 1995 bütçesi çerçevesi içinde, bir yandan ülkemizin 
sorunlarına el atarken, bir yandan da, 1994 ve 1995 gelişmelerini, ufkumuzu ve hedeflerimizi bir 
kez daha ortaya koyacağız. Dünyadaki gelişmelerden, ülkemizdeki gelişmeleri, hatta 1994 yılında 
yaptıklanmızı ayırmak mümkün değildir; çünkü, hepimizin kabul ettiği bir gerçek vardır; dünya 
hızla değişmektedir ve bu hıza, sadece ayak uydurmak gereği ortaya çıkmamış; aynı zamanda, bu 
değişmenin zaman zaman önünde giderek, zaman zaman iç siyasete yansımalarını yaparak, geliş
meleri izleyerek, iç politikayla bütünleşen bir anlayışı ortaya koymak gereği de meydana çıkmış
tır. 

Bu çerçevede, açıkça şu gözüküyor: Evet, dünyada belki artık, komünizm, sosyalizm, kapita
lizm tartışmaları geride kalmıştır, doğrudur; ama, yeni bir düzen veya düzensizliğin meydana gel
diği bir ortamda, yeni risklerin, tehditlerin ve yeni fırsatların da ortaya çıktığı gerçeğiyle karşı kar-
şıyayız. îşte, böyle bir durumda, bazı oluşumların, gerçekten, birbirine yakın değerler ve gelişme
ler halinde devam ettiğini görüyoruz. 

Mesela, bu gelişmelerin içerisinde, ülkelerin basan kıstaslannm, âdeta ortak birer eğilim ola
rak ortaya çıktığı açıktır. Böyle bir gelişme içerisinde, başanlı olan ülkelere, neler yapmışlar diye 
bakıyorsunuz; ortak bazı eğilimler var. Şunu açıkça ifade etmek gerekir ki, bu ivmeyi ve bu atılı
mı sağlayabilen, bu değişme ortamında gerçekten başanyı bulabilen ülkelerin âdeta hepsinin pay
laştığı bazı gelişmeler var. 

Neler bunlar; birincisi, makro dengeleri sağlamış olmalandır. Yine, çok önemli bir başka ge
lişme de, finans kesiminde ve özelleştirmede önemli atılımlar yapmış olmalandır. 

Tekrar ediyorum, böyle bir değişim içinde olan dünyada, böyle bir gelişme içinde olan dünya
da, bunun önüne geçen ve başanyı yakalayan ülkelerde ne var diye baktığınız zaman, bazı eğilim
lerin paylaşıldığım görüyorsunuz. îşte, bunlardan birincisi, makro dengelerin sağlanmış olması; 
ikincisi, özelleştirme; üçüncüsü, finans dünyasında, önemli biçimde, tabana sermayeyi yayan bir 
etkinliğin ve hukukî düzenin altyapısının kurulmuş olması. 

Yine, böyle bir ortamda gördüğümüz başka gelişmeler, insana yatınmm öne geçmiş olması ve 
liberal bir ekonomik zihniyetin ve reformlar dizisinin, mutlaka sosyal ve siyasî reformlarla iç içe 
götürüldüğü gerçeği. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Ders anlatma Başbakan, gerçeklere gel!.. 
BAŞBAKAN TANSU ÇlLLER (Devamla) —Yani, bunlan bir arada götürenler başarıya git

mişler. 
Yine, dünyada gördüğümüz çok önemli -ki, biraz sonra, bütün bu gelişmelerin içteki yansıma-

lannı, 1994 yılında Türkiye'de yapmaya mecbur olduklarımızı, basan için ve bu doğal eğilimlere 
yaklaşabilmek için yapmış olduklanmızı ve eksik kalanları, bu gelişme çerçevesi içinde ele alma 
durumunda kalacağız- bir başka gelişme, birleşme, yani, bölgesel birleşme düzeyinde ortaya çık
mıştır. Yani, ülkeler, bazı birleşmiş bölgelerin, ekonomik açıdan birleşmiş bölgelerin içine girmek-
teler. NAFTA; NAFTA'tan sonra, âdeta, Orta Amerika ve Kuzey Amerika'yı, Meksika'nın da öte-
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sinde, Brezilya'yı, Şili'yi de içine alacak şekilde birleşen bir AFTA ve yine, APEC'in, yani, Ame
rika'nın, Pasifik'in iki ucunu ticarî bir birleşme çereçevesinde birleştirme ve bütünleştirme hedefi 
ve buna gidiş... Yani, dünya, artık, bir yandan, Amerika'da, NAFTA ve AFTA'yla Orta Amerika ve 
Kuzey Amerika'yı birleştiriyor; bir yandan, Avrupa Birliği gündemde; bir yandan, bunun da öte
sinde APEC, bilindiği gibi, Pasifik'in iki ucunu birleştirmek için bir ticarî birleşme platformu ha
zırlamış. 

-•» işte, bütün bunların içerisinde, Türkiye'nin, 1994 yılı içerisinde, başanyı yakalayabilmesi için, 
bu gelişmelere ayak uydurmak mecburiyetindeydik. Eğer ayak uyduracaksak, bu eğilimleri yaka-
layacaksak, neler yapılmasıJazım? 

Değerli arkadaşlarım, ilk etapta söylenecek husus, bu reformların yapılabilmesi için, Meclisin, 
mutlaka ve mutlaka çalışma gereğidir. Onun için, böyle bir değişimin ve zor günlerin içinden ge
çen Türkiye ortamında, muhalefetin, çözümlere yönelik, değişim sürecinde "hayır, bunu böyle de
ğiştirmeyin, şöyle değiştirin" şeklinde öneriler getirdiği; bunalıma, yıpratmaya, karalamaya dayan
mayan, çözüm üreten ve alternatiflerin tartışıldığı bir Meclise, Türkiye'nin her şeyden daha fazla 
ihtiyacı vardır. (DYP sıralarından alkışlar) 

KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul) - 1 5 0 kişiyi bulamıyorsunuz Mecliste. (DYP sıra
larından gürültüler) 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Milletvekillerinin dövüldüğü, her türlü karalamanın yapıldı
ğı bir Meclis!.. 

BAŞKAN - Efendim, lütfen... 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Engelleme, muhalefetin tabiî bir hakkıdır; bu
na, kimsenin diyecek bir şeyi olmaz; ancak, ne pahasına olursa olsun engellensin; ne olursa olsun 
bunalım yaratılsın; çözümsüzlükten, sıkıntıdan, istikrarsızlıktan prim toplansın anlayışı, ne halkı-

. mızın beklediği muhalefet yaklaşımıyla ne de çağdaş muhalefet anlayışıyla bağdaşır. (DYP sırala
rından alkışlar) 

Böyle bir şey olacak ve tıkanacak... Tıkanan nedir?.. 50 nci Hükümet, -aşağı yukarı- 141 ya
sa geçirmiş, 56 tane de kanun hükmünde kararname çıkarmış. Bütün bunlara rağmen, bunu çok bü
yük bir basan olarak görmek lazım. 

Ancak, bu engellemenin nerelere ait olduğuna baktığımız zaman, bazen, hakikaten, bunlar en
gellenmeli miydi diye düşünüyorum ve bunlar engellendiği için milletin üzerine çıkmış olan fatu
rayı acaba kim göğüslüyor?.. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Neyi engelledik Mecliste?.. 

Olmayan bir şeye cevap veriyor Sayın Başkan!.. 

Havaya konuşuyorsunuz, hangi kanun engelleniyor Mecliste?.. Engelleme yapmadık!.. 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) - Dinlemesini bil!.. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Bu ülkenin köylüsü değil mi bu; bu ülkenin es

nafı değil mi bu; işsizi değil mi bu? Eğer, hakikaten, muhalefet, engelleme yaparken "adalette re
form olmasın" demişse ve bunun için engellendiyse, mesele yok. 

Hakikaten, biz, Patent Kanununu çıkarmayalım veya Rekabet Kanununu çıkarmayalım veya 
"yap-işlet-devret gibi, ülkemizin bütün meselelerine el atacak bazı şeylere hiç el atmayalım diye^ 
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rek bu işe yaklaşmak eğer bir sonuç veriyorsa veya bu bunalım politikasının ülkeye çıkardığı ma
liyeti göğüsleyecek bir muhalefet varsa, mesele yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, açıkça söylüyorum, muhalefette... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Olmayan bir şeye itiraz edemezsiniz!.. İktidar geride 
kaldı, üç yıl öncesinde kaldı!.. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, lütfen dinleyin. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Hayalle uğraşıyor Sayın Başkan!.. 

BAŞKAN — Ama, sabahtan beri söylenmedik kaldı mı?!.. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Efendim, tabiî, cevap vereceğim!.. 

BAŞKAN - Efendim, bir dakika... Lütfen... 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, açıkça görülmüştür ki, 
iktidardayken, gerçekten sorunların altından kalkamayan İktidar... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) —Sizin İktidarınız seçimden kaçıyor; sandıktan kaçıyor
sunuz!.. 

BAŞKAN —Efendim, huy mu edindiniz siz Başbakana çatmayı?!. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) -Efendim, hâlâ, Başbakan olduğunun farkında değil. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — ...Gerçekten, iktidardayken çözüm üretmeyen 
Hükümet, 18 aylan varken, bırakıp da kaçtıkları ö Türkiye'de... 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Utan, utan!.. 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) - Sen utan! 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Çözüm üretemedikleri için kaçtıkları Türki
ye'de, üç yıl önce, daha 18 ayları varken... 

FARUK SAYDAM (Manisa)-T Başka bir şey söyle... 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Daha 18 ayımız dolmadı bizim. Çözüm ürete
meyen o iktidar, şimdi, muhalefetteyken, neye talip oluyor, biliyor musunuz; seçim için Hüküme
te ortak olmaya. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Çözüm istiyoruz, başka bir şey değil. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Bunu düşünebiliyor musunuz; seçim için Hü
kümete ortak olmak demek yine çözüme yaklaşmamak, yine elini taşın altına koymamak ve yine 
kaçmak demektir; eski hastalık devam ediyor. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Hükü
mettesin, çözüm üretmeyeceksin, kaçacaksın... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Biz milletten kaçmadık. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) —Muhalefette olacaksın, "beğenmiyorsan, gel ya
palım" deyince, "yok, hayır..." Niye, "haydi, seçime gidelim..." 

FARUK SAYDAM (Manisa) —Özelleştirmeye oy vermedik mi? 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) —Seçime gidip de neyi çözeceksin; seçimden ne
yi bekliyorsun; yine dördüncü olmayı mı bekliyorsun? (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Buyurun, seçime gidelim. 
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BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Bin kişi üzerinde anket yaptıracaksın, 27 Mart 
, mahallî genel seçimlerinde kendini birinci ilan edeceksin, sonra, denekleri ve örneklemeleri 1 200 

kişiye çıkaracaksın; sonra da 20 bin kişi üzerinden dördüncü olacaksın!.. 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Haydi, gelin, seçim yapalım. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Ne zaman hanımefendi, ne zaman?... 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Bunu mu istiyorsun, bunun için mi?.. Her yer

de açıkça söylüyorum; nerede çözüm, orada Sayın Yılmaz yok; nerede elini taşın altına koymak, 
orada da yok. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Var.. Var... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Onsekiz ay yoktu ki hanımefendi. 
FARUK SAYDAM (Manisa) - Bütçeyi anlat. 
BAŞKBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Ama, üç yıl önce, bıraktığı meseleleri öyle

sine küçümsemiş ki "Onsekiz ay içerisinde ben bunlan yapamam, haydi kaçalım" demiş. 
FARUK SAYDAM (Manisa) — Yalan söylüyorsun Sayın Başbakan! 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) —Şimdi, muhalefete gelmişsin, beğenmiyorsun. 

Gel yapalım, gel beraber yapalım! "Yok, hayır..." Niye, "seçim olursa!.." Niye, elini taşın altına 
sokmayacak; yine kaçacak, yine kaçacak! 

FARUK SAYDAM (Manisa) — Özelleştirmeyi desteklemedik mi? Hangi kanuna karşı çık
tık? 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, açıkça söylüyorum, bu 
ülkede, elini taşın altına sokan, bütün meselelere yüklenen insana ihtiyaç var. Eğer seçim yapa
caksan, hükümete girmeye ne gerek var; Meclise getiririz, seçimi yaparız. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Tamam, getirin. 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Hadi, gelin yapalım. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Haa, seçimi getirdiğimiz zaman da sizin kaçın

cı olacağınızı gördük; kaçıncı oldunuz; dördüncü!.. Yine dördüncü olmak için mi "ara seçim de ara 
seçim" diyorsunuz; yine dördüncü olmak için mi? 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) —Biz razıyız, siz, sandığı getirin. Biz razıyız. 
MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Sayın Başbakan, palavra o. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Buyurun efendim, getirin; iyi olur. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Doğru Yol Partisi yüzde 38'le birinci parti; ne

rede; girdiği bütün seçimlerde. Anavatan kaçıncı; yüzde 14'le dördüncü. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)-Palavra... 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Şimdi, bırakılım bizim girdiklerimizi, hep bir

likte girdiklerimize bakalım; orada kaçıncı; yüzde 30'la Doğru Yol Partisi birinci, Anavatan Parti
si yine yüzde 17lerde, 14'lerde. Yani, ne yapalım, halk, sizi üç yıl önce aldı buraya koydu. Muha
lefette hiçbir çözüm üretemiyorsunuz ve muhalefette eriyen yegâne parti haline geldiniz; üzülüyo
rum, üzülüyorum!.. (DYP sıralarından alkışlar) 

A.MESUT YILMAZ (Rize) - Seçime gidelim. 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli) -Bütçeye gelin bakalım. 

SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin) - Benzin ile mazottan bahset 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bütün bu engellemelere 
rağmen, bizimle birlikte, gece sabahlara kadar uğraşan arkadaşlanmız da oldu; aramızda bunlar da 
var; bizimle beraber, ülkeyi bu değişim platformunda ve önemli sorunlar düzeyinde, bu değişimi * 
getirecek olan -bütün engellemelere rağmen- yasalarda sabahlara kadar çalışan arkadaşlarınız var; 
bunlardan iktidarda olanlar var, muhalefette olanlar var. Huzurunuzda, bunlara saygılarımı sunu
yorum; bunlara, memleketim adına şükranlarımı da sunuyorum. (DYP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) —Hanımefendi, muhalefet oyu verenlere de teşekkür 
edin. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - İstiyorum ki, çözümler üzerine konuşalım. İs
tiyorum ki, çözüm üzerinde "hayır, sen şunu yapamadın, eksik yaptın, şunu da şöyle yapacaktın, 
daha fazla yapacaktın" diyen bir anlayışı Meclise taşıyalım. 

FARUK SAYDAM (Manisa) — Onu söylüyoruz. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Sabahleyin bir saat söyledik. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Bakın, halkımız artık bizi hep buralardan izli
yor. Bunu Meclise karşı, bunu halka karşı borçluyuz. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başbakan, sabahleyin bir saat söyledik, siz duy
mamışsınız. 

FARUK SAYDAM (Manisa) — Mesut Yılmaz bunları anlattı. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Yüzde 140 enflasyonu söyledik, dinlemediniz. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) —Sizin istediğiniz, 23 Nisan müsameresi... 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Şimdi, bütün bunlara rağmen, bütün bu engel
lemelere rağmen, çok büyük çabayla, gecelere kadar çalışarak, bu Meclisten 141 adet kanun çıktı 
değerli arkadaşlarım ve 56 adet de kanun hükmünde kararname... 

FARUK SAYDAM (Manisa) — Her dönemde öyle... 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Bakın, bunların, biraz önce söylediğim geliş
meyle ve dünyadaki başarıyla ilişkilerine dikkat çekelim: 

Radyo ve Televizyon Kanunu çıkmıştır; son derece önemli bir olaydır; telekomünikasyonda 
ve haberleşmede son derece önemli bir yasadır. 

Anayasanın 130 uncu maddesi değişmiştir; son derece önemli. 
MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Kim değiştirdi; Parlamento. Hep beraber değiştirdik. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) —Ve yine çok önemsediğimde âdeta, ülkenin bü

tün yapısını değiştirecek, yani değişimin kapısını açacak mahiyetteki Özelleştirme Yasası çıkmış
tır; aynı zamanda, Rekabet Yasası çıkmıştır. Bakın, şimdi, bu bir siyasî reformdur, bir ekonomik 
reformdur; çünkü, bir yandan, gücü, devletin elinden alıp halka veriyorsunuz ve aynı şekilde de 
özelleştirmeyi yaptıktan sonra, özel kesimin büyük güç odaklarının yeniden bu gücü halkın elinden 
almaması için, rekabet yasasını da yine Meclisten çıkarıyorsunuz. Bu, kendi içinde bir ekonomik 
reformdur, bir sosyal reformdur. 
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Güvenlik mahkemeleri ve güvenlik soruşturmaları... Güvenlik soruşturmalarında, açıkça söy
leyeyim, halkın ve bireyin hakkı, devlet karşısında korunabilir hale gelmiştir. 

Yine, son derece önemli bir yasa; Yap-lşlet-Devret. Yap-İşlet-Devret, ülkemizin yirmi yılda 
veya bazen otuz yılda, kredi almadan, yapıp işletip devredeceği bütün yatırımlarının önünü açabi
lecek ve yıllardır çıkarılamamış -ama, kaç yıl- belki beş, belki altı yıldır çıkarılamamış- hayatî dü
zeydeki bir yasadır. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Kaç yıl oldu o çıkalı... 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) -Yine , Merkez Bankasının özerkliği, son derece 
Önemli bir yasa. 

Ben, bazılarını seçerek gösteriyorum; yani, 1994 yılında, bir yandan ülkemizi rekabeti açan, 
bir yandan ekonomik reformun altyapısını hazırlayan, bir yandan güç odaklarına karşı halkın hak
larını müdafa etmek için gerekli gelişmeleri sağlayan bir anlayışı getirdik. 

Değerli arkadaşlarım, bu, Meclisin, her şeye rağmen başarısıdır. Halkın umudu Meclistir. 
Meclisin çalışması, sorunların halli için temel bir olaydır ve yine, bu Meclisin çalışması, demokra
tikleşme alanında, bütün dünyada olduğu gibi, her şeyin, daha fazla demokrasiyle çözülmesi ger
çeğini de, bize, bir kez daha hatırlatmaktadır. Demokrasi işleyecekse, burada işleyecek, demokra
siye ilişkin ve hür düşünceye ilişkin meselelerimizi ele alacaksak, uzlaşacaksak, hepsi burada ola
cak. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Gelmiyorsunuz ama... Gelmiyorsunuz. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Onun için Meclisin çalışmasını elzem buluyo

rum ve... 
YÜKSEL YALOVA (Aydın)—Gelmiyorsunuz Sayın Başbakan! 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — ... bunun için gayret gösteren arkadaşlarıma 
tekrar şükranlarımı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, değişen dünya koşulları içinde, kısaca, dış politikamıza ve onun genel 
stratejisine de bakmak istiyorum. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Var mı dış politika?!. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Dış politikada, bundan önceki yıllarda odaklan

mış olan -o zamanki dünya yapısı içerisinde de tabiî olan- komünizmin karşısında yer alan bir dün
yada, âdeta milletimize mal olmuş Kıbrıs sorunumuzun ötesinde yepyeni bir dünyada, hızla deği
şen dünyada, yeni tehditlerin ve fırsatların ortaya çıktığı, yeni imkânlann ve risklerin ortaya çıktı
ğı bir dünyada, Türkiye'nin dış polikasında da çok önemli farklılaşma gündeme gelmiştir. Bu teh
ditler karşısında, bir yandan yeni yapılanmada parmak basarak onlara yönelirken, diğer taraftan da 
riskleri değerlendirmek, imkânları bulabilmek için, etkin, aktif bir politika gereği vardı. 

Değerli arkadaşlarım, dünya, yeni kurumlarını arıyor; yeni çıkan dünya düzeni için veya dü
zensizliği için, bu yeni kurumları yeni mekanizmalarla çalıştırmaya uğraşmaktadır. Bu kurumla
rın içerisinde Türkiye, etkinliğini göstermek ve barışı bu yeni kurumların yeni yaklaşımlarıyla ba
rışı yakalamak için, Türkiye'yi en iyi şekilde ifade eden,' temsil eden yaklaşımları yakalamıştır. Ni
tekim, BAB'ta tam üye olması, ortaklığın tam anlamıyla oluşmasından sonraya ertelenmişse de, 
yine şu andaki durumunda bir iyileşme sağlanmış; AGİK'te, çok önemli Ölçüde büyüyen ve gelişen 
Avrupa içinde, daha büyük bir Avrupa için, AGİK çerçevesi içinde gönderilmesi gereken çokulus-

- 9 5 -



T.B.M.M. B : 5 0 12.12.1994 0 : 2 

lu barış gücünde -bu, Azerbaycan'da olabilir, başka yerlerde olabilir- yer almak için, onları buna 
ikna etmek için çok büyük çaba göstermiştir. Açıkça ifade edeyim: Geçen hafta içerisinde Maca
ristan'da yapılan AGİK toplantısında alınan bu kararda; yani, AGİK çerçevesi içerisinde, Azerbay
can'a -Rusya'nın isteği dışında- gönderilmesi gereken çokuluslu barış gücünün bu anlaşma.içeri
sinde ve bu anlayış içinde ele alınmasında Türk diplomasisinin çok önemli bir yeri olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, yine çok önemli bir dış boyut, hiç kuşkusuz, teknolojinin dış ilişkilerde 
kullanılmasıdır. Teknolojinin dış ilişkilerde kullanılması TÜRKSAT'la ortaya çıkmıştır. TÜRK-
SAT, bu yıl içerisinde, ulusça... 

ENGÎN GÜNER (İstanbul) — Kimin zamanında yapıldı?.. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Ayıp ayıp...Siz mi yaptınız?.. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) -Niye , sevinmesini bilmiyorsunuz ki?... (ANAP 

sıralarından gürültüler) Eğer siz başlâtmışsanız ve bitmişse; iyi bir olay değil mi?.. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Hammefendi teşekkür ediyor herhalde!.. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) —Niye, sevinmesini unuttunuz ki, niye, sevinme
sini unuttunuz?.. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - TÜRKSAT, çok geniş bir platformda, bir yan

dan Avrupa'ya, bir yandan Karadeniz ülkelerine, bir yandan Asya ülkelerine, bir yandan da Orta-
Asya'ya, Türkiye'nin sadece programlarını değil, dilini ve kültürünü taşıyabilmektedir. 

Yine bu çerçevede, Türk-Soy Projesinden kısaca bahsetmek istiyorum. Türk-Soy Projesi, di
ni, dili, kültürü birbirine yakın ve birbirinden kopamayacak olan birçok ülkenin müşterek üyeliğiy
le, kendi özümüze dönerek -Batı kaynaklarından değil- kendi özümüzden kendi kültürümüzü öğ
renmek ve genişletmek gibi bir olayı ortaya koymuştur. Çünkü, unutmamak gerekir ki, 1991'den 
sonra bağımsızlığını kazanmış Türk kökenli cumhuriyetlerin, bizimle tarih birliği, dil birliği ve kül
tür birliği, hatta destanları, masalları bizimle bir olan kültür zenginliği vardır. Bunu yeniden bula
bilmek ve bu teknolojiyi, birtakım imkânlarıyla onlara aktarabilmek, bundan sonraki dış politika
nın da vazgeçilmez öğelerinden biri olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, barış süreci işlemekte. Dünyadaki bu barış süreci içinde... 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Çeçenistan'da barış var mı?.. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER(Devamla) — ...Türkiye, Irak'ta yerini almıştır. Eğer herhangi 

bir saldın varsa ve Kuveyt'e karşı ise, Türkiye bunun karşısında olmuştur, Somali'de ise, oraya as
ker yollamıştır. Çünkü, barışa, saldırıya karşı tutumunuzla katkıda bulunmazsanız, söz sahibi olma
nız mümkün değildir ve yine, Azerbaycan'da AGİK çerçevesinde çokuluslu gücün -ki, Rusya'nın 
tercihi bu değildi- gönderilmesi söz konusu olursa, Türkiye, buna da hazır olduğunu açıkça ifade 
etmiştir. Geçmişten, cumhuriyet tarihinden beri ilk kez, Bosna'ya, Türkiye yine askerini yollamış
tır. 

Şimdi açıkça ifade ediyorum -AGIK'te de bunu açıkça ifade ettik- müttefiklerimiz bir yanılgı 
içindedirler. Saraybosna'da insanların , anaların ve çocukların gözünde acıyı gördük, bunu bizzat 
beri gördüm ve dünyaya bu, acıyı, yine, kendi televizyonlarından, bir insan hakları mücadelesi ola
rak aktardık. Aynı yanlış, bugün Bihaç'ta devam etmektedir. Bu yanılgı, tarihe mal olacak bir ya
nılgıdır. 
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Yine, bir kez daha beraberce uyanda bulunmayı gerekli görüyoruz : Zannedilmesin ki, Bos
na'da olan olay, sadece Doğu Avrupa için bir tehdit olur, sadece yayılma açısından önemlidir; ter
sine Bosna ve Bihaç'ta, insanlan ezen, insan haklanm çiğneyen bu facia, bu olay, orada yaşamaya 
devam edecektir. Nitekim, Macaristan'da bunu açıkça ifade etmişlerdir; terör olarak devam edecek
tir. Avrupa'nın göbeğinde, bir yandan insan haklan çiğnenirken, diğer yandan bütün Avrupa, bun
dan sonra kanayan bir yara olarak devam edecek Bosna olayıyla karşı karşıyadır. Bu olay, Avru
pa'nın geleceğini tehdit edecek boyuttadır. 

Ancak, memnuniyetle ifade edeyim ki, Türk diplomasisi, bütün bu karmaşa içerisinde, Hırvat
lar ile Boşnakları bir araya getirmede önemli bir adım attırabilmiş ve bu konuda, hiç olmazsa, kıs
mî de olsa,- bir sonuç alınabilmiştir. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Gemiler nerede Sayın Başbakan?..Nöbet tutuyor gemiler... 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Değerli arkadaşlanm, Balkanlar son derece 

önemli. Balkanlarda görülebilen, sadece Bosna'nın devamı olan bir tehdit değildir; büyük fırsat
lar ve imkânlar da vardır. Türkiye, bu anlayışla, Arnavutluk, Romanya ve Bulgaristan'la olan te-
maslannı devam ettirmiş ve bütün zorluklanna rağmen, 115 milyon dolarlık Eximbank kredilerini, 
bu Balkan ülkelerine aktarabilme imkânını kendinde bulmuştur. Tabiî, yine, Makedonya ile yapı
lan bütün anlaşmalar ve yakınlaşma, bu çerçevede değerlendirilebilmelidir. 

Değerli arkadaşlanm, açıkça ifade edeyim; yine, dış politikada, Ortadoğu'da önemli gelişme
ler vardır. Ortadoğu, bir banş sürecini yakalamaya çalışmakta ve bunun ilk adımlannı Filistin ve 
İsrail beraberce atabilmektedir. Bu yeni Ortadoğu'da ve banş sürecinde, Türkiye etkin olmak duru
mundadır. 

Yaptığımız son seyahatte ortaya koyduğumuz tez -Kazablanka'da olsun ve diğer temas ettiği
miz ülkelerde olsun- bu banş sürecinin kalabilir olması için, devam edebilir olması için, gerekli ku
rumlan ortaya çıkarması gerektiği noktasında buluşmuştur. Kazablanka'da açıkça ifade ettik. Ka
zablanka'da söylediğimiz: "Evet, Ortadoğu'yu bankasıyla, sigorta kurumlanyla, turizmiyle, yeni bir 
yapılandırmaya ve kurumsal altyapıya kavuşturmak mecburiyetindeyiz". Memnuniyetle görüyo
rum ki, bu doğrultuda bir dizi adımlar atılabilmekte. Eğer Ortadoğu değişecekse, eğer Ortadoğu'da 
banş ortaya çıkacaksa, Türkiye, bunun içerisinde etkin olma ve kilit konumunu ortaya koyma du
rumundadır. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)— Gübreden konuşsak, mazottan konuşsak!.. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER(Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Kafkaslar, hepimiz için 

bir tehdit alanı olmaya devam ediyor. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Biraz, enflasyondan bahsetseniz...Kazablanka'da fi-

yatlann nasıl olduğundan bahsetseniz... 

• BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER(Devamla) —Bu çerçevede özellikle, Rusya Federasyonu si
lahlı birliklerinin 11 Aralık 1994 günü Çeçistan'a girmelerini ve buna... (ANAP sıralarından "Çe-
çenistan " sesleri) Çeçenistan'a girmelerini ve buna ilişkin gelişmeleri çok dikkatle izliyoruz. Bi
zim düşüncemiz, soruna, Rusya Federasyonunun toprak bütünlüğü çerçevesinde, barışçı yöntem
lerle bir çözüm arama zorunluluğudur. Kalıcı çözümün ancak bu yoldan sağlanabileceği konusun
da hemfikiriz ve bu konuda, bir yandan Çeçenistan, diğer yandan Rusya ile temaslarımız açıkça ve 
yoğun bir diplomasiyle devam etmektedir. 

Ancak, şunu ifade etmek istiyorum: Evet, Kafkaslarda, bugün, risk faktörü yükselmiştir. Risk 
faktörünün yükseldiği bu ortamda, bizim, kökümüzün bir, dilimizin bir, kültürümüzün bir olduğu 
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ülkelerle, bir ekonomik işbirliği veya kültürel zenginlik arayışına girmemizi hiç kimse yadır-
gamamalıdır; çünkü, tarih geri dönemez. Tarih, bu kültürün ağım, destanıyla, masalıyla ve diliyle 
ortaya koymuştur. Bu ekonomik işbirliğinde, bir rekabet değil, bir işbirliği arama gereği vardır ve 
biz, Kafkas politikamızda bunu her zaman ortaya koymaya devam ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Karadeniz Ekonomik işbirliğini de, yine, bu çerçeve içerisinde değer-, 
lendirme gereği vardır. 

Şimdi, 1994 yılının ve 1995 yılının tarihî gelişmesinde, Avrupa Birliği içerisinde yerimizi al
mada atılacak önemli adıma değinmek istiyorum: Aşağı yîikan yetmişbir yıldan beri, Türkiye 
Cumhuriyetinin, âdeta, artık ayrılmaz bir hedefi haline getirilmiş olan dış politikasında, Avrupa ile 
işbirliğinin çerçevesi çizilmiştir. Bu çerçevede gördüğümüz şudur: 1963 yılında imzalanmış olan 
Ankara Antlaşması çerçevesinde, 19 Aralık tarihinde Brüksel'de Ortaklık Konseyinde alınacak 
olan karan dikkatle izlemekteyiz. Buradaki bütün gelişmeleri, yaptığımız temaslarla -gerek 
Amerika gerek AB üyeleri, gerekse buraya üye olmayı amaçlayan yeni ülkeler nezdinde- yoğun bir 
biçimde sürdürmekteyiz. Bunun için Kohl'le ve Major'la yaptığımız temasta, İtalya ve İspanya'yla 
yaptığımız bütün temaslarda, bu konudaki kararlılığımızı ve bu birleşmenin, gümrük bütünleş
mesinin, sadece Türkiye açısından değil, aym zamanda, Avrupa açısmdan da, her iki tarafa çok 
önemli gelişmeleri sağlayabilecek bir strateji, bir gelişme olacağını ifade ettik. • 

Değerli arkadaşlarım, açıkça söylüyorum; cumhuriyet tarihinde yapılmayan ve yapılamamış 
olan bir adımı daha atma çabası içindeyiz. Bu, gümrük birliğine geçiştir. Bunu, hiç kimsenin, ne 
abartması ne de küçümsemesi mümkün değildir; çünkü, gelişen dünyada -biraz önce belirttiğimiz 
gibi- AFTA'sıyla, NAFTA'sıyla dünya, Pasifik'in iki ucunu birleştiren bütünleşmelere doğru yol 
alırken, Türkiye'nin Avrupa Birliği içerisindeki yerini alması sadece bir ekonomik değerlendir
meye tabi tutulamaz. Bu, siyaset açısından, güvenlik açısından son derece önemli bir meseledir ve 
bu boyutlarıyla sadece ekonomik açıdan ele alınarak "olumludur veya değildir" şeklinde değerlen
dirilmesi de mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlanm, insan haklan elbette çok önemli bir mesele. Bu çerçevede, bütün dün
yaya, ülkemizdeki yargının bağımsızlığını ve PKK'nın terör örgütü olduğu doğrultusundaki bil
gilerimizi ve gelişmeleri aktardık. PKK'nm, terör örgütü olarak değerlendirilmesinde yol alındığım 
açıkça ifade ediyorum. Yine, geçen yıl içerisinde, Almanya'nın ve Fransa'nın, PKK terör örgütlerini 
büyük ölçüde yasaklaması, bunun iyi bir biçimde anlayabildiğinin örneğidir. Ancak, Türkiye'nin 
insan hakları mücadelesi ve demokrasi mücadelesi, Avrupa'nın mücadelesiyle paralel olarak git
mektedir. 

Bosna, nasıl bir insan haklan trajedisi ise, aynı şekilde, birçok yerde -Azerbaycan'da ve dün
yanın diğer yerlerinde- en doğal hak olan yaşama hakkı bugün insanlann elinden alınıyorsa; diğer 
taraftan da Türkiye, bütün dünyada -Somali'de olsun, Irak'ta olsun, Bosna'da veya Azerbaycan'da 
olsun-insan haklan mücadelesini devam ettirmeye kararlıdır. 

Görüldüğü gibi, değişen bu dünyada, ülkemiz, çok yönlü kurumlarda yerini alarak ve dünya 
paralelinde gelişmeleri sağlayarak, dış politikasını, çok odaklı -ama, Türkiye'nin içinde bulunduğu 
kilit noktayı da- değerlendirerek; yani, Ortadoğu, Kafkaslar ve Avrupa içindeki ve arasındaki kilit 
konumunu değerlendirerek, âdeta bir barış köprüsü olarak, dış politikasına istikamet verme 
çabalarına yoğun bir biçimde devam etmektedir!.. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Petrol zammına gelemedik. 
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MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Türkiye'ye gelecek misiniz Sayın Başbakan? 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Memurlara gel memurlara; fakir insanlara gel... 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, aşağı yukarı on yıldır 

devam eden terör meselesinin bir kez daha yoğun bir biçimde -ülkenin âdeta her yerini kapsayan 
niteliğiyle- karşımıza çıktığı günlerde, 50 nci Hükümetimiz kuruldu. O günlerde yine, şimdi 
ekonomide olduğu gibi, "bunlar yapılamaz. Bir kadının, cumhuriyet tarihinde ilk kez Başbakan ol
ması, demokrasi açısından iyi de; bir kadın, bu törörle nasıl başa çıkar" anlayışıyla ortaya konan 
tezler, şu şekilde yanıtlanmıştır... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) —Kimin anlayışı Hanımefendi, kim söyledi bunu? Hiç 
kimse böyle bir şey söylemedi. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Türk kadını da, en az, Türk erkeği kadar mil
liyetçidir, milliyetperverdir, ülkesi için her şeyi ortaya koyar. 

Bakınız, yine aynı şekilde, tıpkı şimdi söylendiği gibi, ekonomide "o olmaz, bu olmaz" den
diği gibi, on yıldır devam eden ve giderek tırmanan terörü, hani şu geriye istediğiniz ülke var ya, 
üç yıl önce bırakıp da gittiğiniz; o geriye istediğiniz ülkede on yıl tırmanan terör mücadelesi ve on 
yıldır artan bütün meselelere ve zorluklara rağmen, 50 nci Hükümetin aldığı bazı sonuçlan bir baş
langıç olarak nitelendirerek vermek istiyorum. 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Nerede o günler... 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — 50 nci Hükümete kadar terör hep tırmanmış

tır... • 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — 49 uncu Hükümetten bahset; 49 uncu Hükümette ne 

var? 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) —49 uncu Hükümet, konuya ciddiyetle parmak 

basmış ve ilk dönüşümleri sağlamıştır; ancak, rakamlara bakıldığı zaman, 50 nci Hükümet 
zamanında ele geçen terörist sayısı 11 416; ondan evvelki on yıl içerisinde ele geçen terörist sayısı 
6 083; yani, onsekiz ayda, on yılda yapılanı ikiye katladık. (ANAP sıralarından "ne kadar çoğalt
mışsınız" sesleri, gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Ateşkesi kim yaptı? 
İLHAN KAYA (İzmir) —Helikopter sayısı kaç? 
BAŞKAN—Sayın milletvekilleri, lütfen, sükûneti muhafaza edelim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Ele geçirilenleri, sanki elektrik üretimini artırmış gibi 

söylüyor Sayın Başbakan. . 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu başarıda, hiç kuş

kusuz, Türk Halkının, birleştirici, bütünleştirici ve bütün meselelerin arkasına kendi birliğini koyan 
tavrının çok büyük bir katkısı olmuştur. Yine, bu vesileyle milliyetperver, ülkesi için canlarını ver
meye hazır silahlı güçlerimize, güvenlik güçlerimize şükranlarımı sunuyorum. Ancak, meseleyi 
sadece askerî bir olay olarak görmek de mümkün değildir; çünkü, bir yandan siyasî kararlılık, 
meselenin arkasına bütün gücüyle konmuşken, diğer yandan da -hiç kuşkusuz- birtakım dış odak
ların ve finansman kaynaklarının kurutulması konusunda çok etkin bir çalışma yapılmıştır. 

Sınırlarımızın daha iyi korunabilmesi, dış dünyadan ve içeriden daha iyi istihbarat alınması 
için, yoğun çaba sarf edilmiştir. Bu yoğun çaba çerçevesinde, dış dünya ile yapılan temaslarda, 
PKK, mesela Almanya'da, mesela Fransa'da yasaklanabilir konuma getirilebilmiştir. 
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YÜKSEL YALOVA(Aydm) —Ateşkes iddianız ne oldu? Ateşkese ne oldu? 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER(Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bir başka şeyi de açıkça 
ifade etmek istiyorum. Bütün bunlar devam ederken, memnuniyetle ifade edeyim ki, terördeki bu 
ilk kez aşağıya iniş; yani, dönemecin başlamış olmasının bazı nimetlerini, halkımız, yavaş yavaş -
doğudaye güneydoğuda-hissetmeye başlamıştır. 

BÜLENT ATASAYAN(Kocaeli)-Yatırımlarla mı? 

BAŞBAKAN TANSU ÇlLLER (Devamla) - İlk kez, futbol maçlarının durduğu, âdeta 
sporun kenetlendiği stadyumlarda; bu maçlar, gençlerin coşkusuyla ve rahatça yapılabilmekte; yıl
larca kapalı kalmış yollar açılmakta ve yine altı yedi yıldır çalışmayan fabrikalar ve madenler açıl
makta; üniversiteler de ilk kez normal yaşamlarına dönebilmektedirler ve insanlarımız, bu anlayış 
içerisinde, eskiden sakladıkları bilgileri yine devletiyle paylaşarak, terör mücadelesine katkılarını 
ortaya koymuşlardır. Terörün bu aşağıya iniş sürecinde, bu anlayış, yeni imkânların, devletimiz 
tarafından doğuya ve güneydoğuya götürülmesini gerekli kılmıştır. Yine, tabiî, hiç anlayamamış
lardır. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Seçim yapamadınız orada. İçişleri Bakanınız söyledi. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - "Seçim yatırımı" demişlerdir... 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — 49 uncu Hükümet, hani ateşkes imzalamıştı? 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) —...ama, seçim yok, yine yatırım devam ediyor. 

Yaz aylarında seçim yok; yine devam ediyor. O siyasî istismarı, onca yıl, o kadar fazla yapanlar, 
bu tip ülke çıkarlarını, her türlü kendi çıkarının önünde ve üstünde tutmayı nereden anlasınlar ki, 
nereden anlasınlar bunu? Nereden anlasınlar? (DYP sıralarından alkışlar) 

Bu anlayış içerisinde, Acil Destek Fonundan, sadece 3 trilyon Toplu Konut Fonundan, yine 
bu ülkelere, bu bölgelerimize çok önemli miktarda kaynak aktarılmıştır. 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Hangi ülkelere?.. 
FARUK SAYDAM (Manisa) — Şova devam Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Bu bölgelerimizde, yine göç eden vatandaş

larımız için, değişik illerimizde 3 binden fazla ev yapılmış ve zarurî şartlar altında veya isteğiyle 
göç eden vatandaşlarımıza bir an önce bu evlerin verilmesi imkânı ortaya çıkabilmiştir. 

Açıkça söylüyorum, sadece bu başarı; yani, on yıldır yukarı çıkan terörün ilk kez aşağıya iniy
or olması, tek bir hükümet için, halk önünde yeterli gücü sağlar; çünkü, ülkenin bölünmez bütün
lüğü her şeyin üstündedir. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Hepsi palavra. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Bunun üstesinden gelmediğiniz hiçbir ortam

da, bunun dışında bir istikrarı aramanız mümkün değildir. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Bölünmeye siz imza atıyorsunuz Hanımefendi. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Sadece, tek başına, on yıldır bozulan bu mese

leyi... 
MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Yok öyle bir şey. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) —Yeniden ortaya koymak ve dizginleyebilmek 
açısından sadece bu, sizin on yılda yapamadığınızın, birbuçuk yılda yapıldığının tescilidir.(DYP 
sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 
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HASAN KORKMAZCAN(Denizli) — Daha dün şehit cenazesinden geldim; günah bunu söy
lemek. 

BAŞBAKAN TANSU ÇÎLLER (Devamla) — Bu çerçevede, açıkça bir şeyi daha ifade ede
yim. Doğudaki, güneydoğudaki çocuklanmız, gençlerimiz okullara gidemiyorlardı; beş-altı yıldır 
durum böyleydi. 

HASAN KORKMAZÇAN (Denizli)—Şimdi okullara gidiyorlar mı? 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Şimdi sizlere bu konuyla ilgili rakamları ver

mek istiyorum. 3 518 okul kapalı...Bu okulları bize bayrakları indirip de teslim ettiniz... Bayrakla
rı indirip de teslim ettiniz*..(DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından"Yalan, yalan" sesleri, 
gürültüler) 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - 4 bin okul kapalı... 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER(Devamla) — Ve bu çocuklar, beş altı yıldır okula gidemiyor

lar...-
EYÜP AŞIK Trabzon) - Yalan!.. Yalan!.. 
BAŞBAKAN TANSU ÇÎLLER (Devamla) — Kapalı okul sayısı şimdi 1908'e inmiştir.. 
HASAN KORKMAZÇAN (Denizli) — Okulları geçen sene kapattınız... 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Ama, sadece bu kadar da değil; 113 bin evla

dımız, bu okullann kapalı olması nedeniyle okullara gidemez durumda. 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Siz köyleri de boşalttınız... 
HASAN KORKMAZÇAN (Denizli) — Bu, sizin eseriniz... 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Bu 113 bin evladımız, gencimiz, çocuğumuz 

için bölge okullan açılmış veya aileleriyle birlikte civardaki başka okullara nakledilmiş; 90 bin 
çocuğumuza da- kapılan kapatılmış olan ve bu yüzden şu ana kadar okula gidemeyen evlatlan-
mıza da- ilk kez 1994 yılında yeni açılan okullann dershanelerinde; yeniden okuma, dilini öğren
me ve ülkesiyle bütünleşme imkânı verilebilmiştir. En doğal insan hakkı... 

İLHAN KAYA (İzmir) — Kapalı okullan niye açmıyorsunuz Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — ...yaşamak hakkından sonra, okumak hakkıdır. 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Niye kapattınız o zaman? 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Bu okumak hakkını, bu çocuklann elinden ala

rak bize verdiniz, bu çocuklann elinden alarak bize teslim ettiniz. 
Bütün bunlar... (ANAP sıralanndan "Yalan" sesleri) 
HASAN KORKMAZÇAN (Denizli) — Yalan söylüyorsunuz. Bunlar düpedüz yalan. Utanın 

bunlan söylerken. 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Niye açmıyorsunuz?.. 
BAŞKAN - Efendim, lütfen... 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Evet, evet... Niye bu kadar heyecanlanıyorsu

nuz!.. "Terörle mücadelede hiç başanlı olunamaz" diyen siz değil miydiniz?.. Öyle değil miydi?.. 
Niye bu kadar heyecan!.. Bırakın da konuşalım... Bırakın da konuşalım. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Yalan! 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Utanç verici bir şey söylüyorsunuz. Yalan söyleme
yin ama. Bunlara tahammülümüz yok. 

BAŞKAN—Sayın milletvekilleri... Lütfen... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Yalan söylüyor. 
BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) -199l 'de kaç tane köy yanmıştı?.. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Mazottan bahset mazottan. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, şimdi, 1994 yılının kısa
ca değerlendirmesini yapmak, 1995 yılı bütçesini anlamak ve değişim sürecinde bundan sonra ola
cakları ortaya koymak açısından önemli olacaktır. 

1994 yılı zor bir yıl olmuştur... / 

ENGİN GÜNER (İstanbul)-Memleketin hali ortada; tam bir felaket. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - 1994 yılının zor bir yıl olacağım açıkça ifade 
ederek işe başlamıştık. Dedik ki, 1994 yılı zor olacak. Peki, neden zor olacak; ilk başta, 1994 yı
lında, yıllardır yapılmamış, geciktirilmiş... Siz yapmadınız, biz yapmadık kavgasına girmek de is
temiyorum; ama, bütün ülkede, aşağı yukarı herkesin hemfikir olduğu biçimde, çok gecikmiş ola
rak birtakım önlemleri aldık. Gönül isterdi ki, bu önlemlef 1986 yılında alınsaydı, 1987 yılında 
alınsaydı, 1988 yılında alınsaydı, 1990 yılında alınsaydı. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Gerek yoktu. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Gönül isterdi ki, 1991'de bırakıp da kaçmak ye
rine, o dönemde, bu önlemleri göğüsleyip götürmek mümkün olsaydı. (DYP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) — Çok ayıp! Sayın Başkan, müdahale edin. 

BAŞKAN — Efendim bu lafı yeni mi duyuyorsunuz da, sinirleniyorsunuz... Lütfen...(DYP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; ANAP sıralanndan gürültüler) 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Seni kaçırmayacağız; merak etme. 

BAŞKAN - Efendim lütfen... Lütfen... 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Şimdi, 1994 yılı, 
tur. Bu zor yılın öğelerini açıkça...(ANAP sıralanndan gürültüler) 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Her şeyi deviriyorsunuz. 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Rejimi de deviriyorsunuz. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Bereketi yok, bereketi!. 

FARUK SAYDAM (Manisa) — Milletin hakemliğine gitmek kaçmak değildir, bunu hâlâ an
layamadınız mı? 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Evet; ama, biz yükleniyoruz, siz kaçıyorsunuz. 
Sizin yüklenmediklerinizi terörüyle, ekonomisiyle... "Yok yok, ben altı ay sonra varım" diyerek ve
ya "bu onsekiz ay içinde yapamam" diyerek kaçıp gidiyorsunuz. Siz, ne zaman çözüme talip ola
caksınız? Ne zaman çözüme talip olacaksınız?.. (DYP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar; ANAP 
sıralarından gürültüler) 
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Evet, şimdi, 1994 yılı zor bir yıl olmuştur. Değerli arkadaşlarım, açıkça söylüyorum, geciktik, 
yapılması gereken işlerde geciktik, alınması gereken önlemlerde geciktik; bu bir gerçektir. Şimdi, 
neden böyle olduğunu söyleyeceğim ve 1994 yılı, âdete bir geriye dönüş olmuştur. Bu geriye dö
nüş neden; bu geriye dönüş, 1980 başlarında iyi işler yapılmasına rağmen, 1980'in ikinci yarıların
da bir yanlış yola girilmiştir. Bu yanlış yolda, aşın borçlanma, kısa vadeli borçlann yükselmesi ve 
alınan borçların, yatınmlarla ödenemeyecek bir süreç içerisinde yatırım stratejisinin güdülmesi gi
bi, bir dizi yanlışlara girilmiştir. Bu yanlış yolda devam ettik, bu yanlış yolda devam ettiğimizi he
pimiz de biliyorduk. Aslında, birçoğumuz bunu çok açık olarak ifade ettik. Zaten eğer, bu böyle ol
masaydı, bütün meseleleri çözmek o kadar kolay olsaydı, hakikaten "bu işlerin altından çıkmayal8 
ay yetmez" denip de gidilmezdi. ( 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Bir kere, 18 ay diye bir şey yok Hanımefendi, bilgi
lerinizi tazeleyin. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Bu, bir demagoji değil; bu, bir gerçek. 
Böyle bir ortamda, bu önlemleri almakta geciktik; siz geciktiniz, biz geciktik; ama, gecikilmiş

tir. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, 5 dakikanız kaldı efendim.(ANAP sıralarından "konuşsun, ko
nuşsun" sesleri, gürültüler) 

Bir dakika efendim. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Konuşsun efendim, konuşsun. 
BAŞKAN — Buyurun, siz devam edin efendim. 

. BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu dönüşüm, 1994 için 
sağlanmıştır. Nasıl sağlanmıştır; açıklar aşağıya inmiştir, dış ticaret açığı aşağıya inmiştir, ödeme
ler dengesindeki açık aşağıya inmiştir, millî gelirdeki büyüme hızı aşağıya inmiştir. Bu, bir dönü
şümdür. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Nerede?.. Nerede?.. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Dönüşüm ki, tekrar doğru yola ve doğru istika

mete girilebilsin... Bu, son derece önemli. 5 Nisan kararlarından itibaren nelerin başarıldığına da 
açıkça bakmak istiyorum. Dövizin fırladığı, rezervlerin indiği, dışticaret açığının iyice aşağıya düş-
tüğü, ve enflasyonun ayda yüzde 30'larâ çıktığı 1994 yılında 5 Nisan kararlarından önceki günler
de şunları söyleseydik acaba inanılır mıydı ? Döviz fayatları 40 bini aşmış gidiyor. Yıl sonu itiba
riyle doların değeri 38 bin olacak desek, buna inanılır mıydı; inanılmazdı ve inanılmamıştır. Aynı 
şekilde, döviz rezervleri eriyordu ve dış borçlar ödenemez kuşkusu vardı ve bunu, herkes açıkça 
ifade ediyordu. Böyle bir ortamda döviz rezervleri cumhuriyet tarihinin en yüksek noktasına çıka
cak deseydik, acaba kim inanırdı? Bugün döviz rezervi -altın dışında- net olarak 7.7 milyar dolar
la cumhuriyet tarihinin en yüksek rezervine ulaşmıştır.(DYP sıralarından alkışlar) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) —Bunları ne kadar faizle yaptınız?.. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Bunu hiç dış borç almadan, bir tek kuruş dış 

borç almadan, 7 milyar dolar dış borç ödeyerek yapmışız. Hiç dış borç almıyoruz, 7 milyar dolar 
dış borç ödüyoruz ve döviz rezervlerimizi de en yüksek düzeye çıkarıyoruz. Yine, aynı dönemde, 
o döviz fiyatlarının yükseldiği ve bütün finans kesiminin çöktüğü günlerde... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Dolara yüzde kaç faiz verdiniz? 
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BAŞBAKAN TANSU ÇlLLER (Devamla) — Merak etmeyin sermaye piyasaları stabilize 
olur. Dövizin yanında borç ödemesi hiç aksamaz. Ondan da Öte, dış ticaret açığı 14 milyar dolara 
çıkacak denmiş. Ne zaman deniyor; 1993 yılının başlarında. Bunu, biz, 7 milyar dolara indiririz. 
Ödemeler dengesi açığı 7 milyar mı diyorsunuz; önemli değil, onu da 2 milyar dolar fazlaya çıka
rırız deseydik, buna, inandırıcı olmadığımız doğrultusunda bir çok tepki gelirdi. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Hangi büyümeyle? 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Nitekim, öyle de olmuştur; ama, bugün itiba

riyle döviz rezervleri, cumhuriyet tarihinin en yüksek düzeyine çıkmıştır. 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Yalan! 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) —Bütün dış borçlar, bir tek kuruş dış borç alma
dan ödenmiştir Ve ödemeler dengesinde 7 milyar dolarlık açık, 1 milyar dolardan fazla, fazlaya 
doğru gitmektedir ve yine ihracatımızda önemli ölçüde bir artış gündeme getirilebilmiştir. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - O da yalan! 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) -Değerli arkadaşlarım/bunu hangi şartlar altın

da yaptık; buna bakmak istiyorum. Hiçbir istikrar programı -hele gecikmiş olarak- dış kaynak bul
madan devam ettirilemez. Biz, istikrar programındaki bu sonuçları, bir yandan terörle mücadele de
vam ederken ve savunma için hiçbir kısıntı yapmadan, bütün meselelerin üstüne giderek, diğer yan
dan da, terörün başarısının faturasını... Yani, acil destekle, terörle mücadelede başarılı olduğunuz 
oranda ülkenin vatandaşlarını, doğu ve güneydoğudaki vatandaşlarımızı kucaklamak gereği de çı
kıyor. Bekledikleri imkânları vermek, konut imkânı, yol imkânı, okul imkânı, bütün bunları acil 
destekten sağlamak gibi bir ek yükü de yine yüklenerek bunu hangi şartlar altında yaptık? Her ay, 
her hafta, "bu Hükümet gidiyor, bu Koalisyon gidiyor" şeklinde bunalım tellallığı yapıldığı, bürok
rasinin bu nedenle tıkandığı ve güvensizlik ortamının adeta bunalım stratejisi halinde ülkeye mal 
edildiği ortamda yaptık. Biz, bunu tek başına iktidarken yapmadık, biz, bunu uzlaşarak, ikna ede
rek ve mümkün olduğu oranda hızlı giderek... Bunu nasıl yapıyorsunuz; stabilizasyonu uyguluyor
sunuz, istikrarı, terörle mücadelenin yükü sırtınızda, iyileştirmenin yükü sırtınızda, bir tek kuruş dış 
borç almıyorsjunuz; o da yetmiyor, bütün Türkî devletler, kan bağı veya kültür bağı içinde olduğu
muz devletler halen sıkıntı içindeler, onlara da yine imkânlarınız nispetinde yardım ederek yapı
yorsunuz. Şimdi, bütün bunları bu ortam içerisinde yaparken, hiç yapılmayanlara da yine parmak 
basıyorsunuz. Nedir bunlar; Gümrük Birliği... Gümrük Birliğini göğüslüyorsunuz, gümrükleri in
diriyorsunuz bu dönem içerisinde ve 1963'ten beri cesaret edilemeyenin bu boyuttaki gelişmeleri
ni hazırlayarak, bu kararlılığı da ortaya koyarak yine devam ediyorsunuz. N 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Alakası yok. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, açıkça bir şeyi tekrar et

mekte yarar görüyorum. Burada eğer bir yere varıldıysa, bu başarı Türk Halkının sağduyusunun ba
şarısıdır. 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Hiçbir yere varamazsınız. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Çünkü, her şeye rağmen "bugün gidiyorlar, ya

rın bitmiştir" denirken, Türk halikı hiçbir zaman desteğini sağduyusuyla bizden esirgememiştir. 
Bunun için bugün bizi televizyonlarında dinleyen halkımıza tekrar.şükranlanmı sunmak istiyorum. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Sayın Başbakan, ortağınıza hakaret ediyorsunuz! 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Enflasyon hariç her şeyi söylediniz. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, yine bu dönem zarfında 

değişimi sağlayacak bütün yasaları 1994'te çıkarmayı başardık. Özelleştirme Yasası, yine bir re
form niteliğindeki Rekabet Yasası ve yine yatırımları açan BOT (Yap-İşlet- Devret) Kanunu, üni
versite kanunlarımız, vergiyi kurumlaştıran ve vergi toplayan kanunlarımız, Gümrük Birliğine git
meyi öngören kanunlarımız... Bütün bunların hepsi, her şeye rağmen ortaya çıkmıştır ve bunları ya
parken "sosyal adalet içerisinde yapacağız" dedik. "Vergi toplanamaz" denmişti, "eğer vergi topla
nırsa, ülke bunu kaldıramaz, ödemezler" denmişti; "70 trilyon toplanamaz" denen ortamda, daha 
üst gelirli vatandaşlarımızdan 100 trilyon toplayarak, bu istikrar programının daha adaletli biçim
de ele alınması için, belki de hiç ortaya konmayan bir şeyi ortaya koyduk. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Nereye gitti 100 trilyon? 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, böyle bir dönemde, des

teklemede yüzde 100-2001eri aşan böyle bir ortamda, yüzde 100'leri, bazan yüzde 200'leri aşan fi
yatları, dünya fiyatları olarak köylümüze maledebildik. Bunu yaparken de -sadece Gaziantep Bir
liği hariç olmak üzere, oraya verilen 300 milyar Türk Lirası hariç olmak üzere- halkın elinden, hal
kın cebinden bir tek kuruş para alınarak ödenmemiştir. Bu yüksek fiyatlar ve dünya fiyatları, hal
ka dünya refahını getirirken, köylümüzü bu kadar zor şartlar içinde dahi hiç unutmadığımızın, ba
şımızın tacı olan köylümüzü yine bu dönemde her şeyiyle sırtlandığımızın en güzel örneğidir. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

FARUK SAYDAM(Manisa) — Mazot, gübre ne olacak? 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Ama, bu düzeni anlamak nerede? Bu düzende 

serbest piyasa ekonomisi var, bu düzende rekabet var, bu düzende yeni kur politikasından doğan 
desteldemenin kurumlaşması var, dünya fiyatlarını, hiçbir kaynak aktarmadan verebilmek var; 
ama, bunu da anlayamadınız. Zannettiniz ki, halkın cebinden trilyonlar çıkıyor. Bunu da anlaya
madılar ve bizim bu meselemizi hiç göremediler. (DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından 
gürültüler) 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU(Artvin) — Onun için mi Amerika'da ticaret yapıyorsun, onun 
için mi Amerika'da gayrimenkul edindin? 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER Devamla) —Yine, bu dönemde, esnafa, bu kadar zor şartlar 
altında, ilk önce 1 trilyondan 2 trilyona çıkmış kaynaklarını, ilk kez, Halk Bankasından 10 trilyo
na, daha sonra da 20 trilyona çıkardık. 

FARUK SAYDAM (Manisa) — Sadece vaat var, para yok. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) —Yani, sizin on yılda yapamadığınızı, bir buçuk 

yılda 20 misline çıkararak, halkımıza ve halkın parasını halkın parası yapmadaki kararlılığımıza, 
bir kez daha damga vurduk. (DYP sıralarından alkışlar) 

FARUK SAYDAM (Manisa) — Esnafa "para yok; henüz gelmedi" diyorlar. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Parayı kime verdiniz? 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Teşvikler: Trilyonlarca teşvik vermişsiniz, tril

yonlarca saadet zinciri vermişsiniz. 
FARUK SAYDAM (Manisa) —Mesut Bey, siz yokken, bu saadet zincirini anlattı. 
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BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Bu trilyonlarca saadet zincirini, durdurabilmek 
için, dışarıya gideni durdurduk; içeridekini daha durduramadık. 

Şimdi, açıkça söylüyorum: Teşviklerde olsun, saadet zincirlerinde olsun, kınlan zincirler he
nüz daha yeterli değildir; ama, dışarıya göndermiş olduğunuz o paralarla, o büyük rantlan, halkın 
parasını yine halkın parası yaparak, büyük bir mücadeleyle ortaya koyduk. (DYP sıralanndan al
kışlar) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Biz, Amerika'ya para göndermedik. 

İLHAN KAYA (izmir) — Sayın Özer Çiller ne yapıyor? 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) —Şimdi, size, asıl en önemli suali soruyorum: Ka
mu borçlanma gereğini, 1980'lerde yüzde 4'lerde aldınız; 1990 başında yüzde lO'lara çıkardınız ve 
1993'te; yani, biz istikrar programını başlatmadan öncede yüzde 12'lerdeydi. İlk kez, büyük bir dö
nüşümle yüzde 7.5'e indiriyoruz. (ANAP sıralanndan "Ne zaman" sesleri) 

İLHAN KAYA (İzmir) — Yatınm yok, yatırım. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) -Değerli arkadaşlanm, denilebilir ki, bütün bun
ları yaptın da, ne oldu?... 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara)-Herkes ağlıyor. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) —Kamu açığı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez baş
ladığı rakamdan, Sayın Erbakan'ın dediği gibi "300-400 trilyona" çıkmamıştır. Konulan hedef 200 
trilyonken, bu rakam çok daha aşağılara çekilmiştir; ama, diyeceksiniz ki, hedefi yakalayamadın. 
Doğru; ama, ben de size diyeceğim ki, o hedefi yakalayamamanın tek nedeni -rakamıyla- Özelleş
tirmenin gecikmesidir. Ne diyeceksiniz halkın önünde? Ne diyeceksiniz?... 

HASAN KORKMAZCAN(Denizli) —Bir kanun yapmayı beceremediğinizi diyeceğiz. 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Soruyu biz soracağız, siz değil. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER(Devamla) — Bir yandan, "özelleştirmeye inanıyoruz" diye
ceksiniz, bunun bayraktarlığım yapacaksınız, diğer taraftan, burada bir kişi, iki kişi bırakıp, bu işe 
hiçbir şekilde destek vermeden, bu Meclisi boş bırakarak Refah Partisinin engellemesine müsait 
bir ortam kılacaksınız. Sizin özelleştirmeye inancınız bu mu? Bu mu sizin bayraktarlığınız? Bu 
mu?... (DYP sıralarından,"Bravo" sesleri,alkışlar) 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Soruyu siz soruyorsunuz, siz cevap Veriyorsunuz? 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Şimdi, size asıl suali soruyorum. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Ha, konuya gel. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Bakın, şu rakamı bilenler dikkat etsinler; 1994 
yılında eğer faiz ödemeleri olmasa, bütçenin fazla verdiğini biliyorsunuz. Bütçe ne kadar fazla ve
riyor biliyor musunuz? 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Yüzde 400 faiz vermeseydin. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER(Devamla) - Bütçe ne kadar fazla veriyor biliyor musunuz? 
Faiz ödemesi olmasa, 163 trilyon; cumhuriyet tarihinde ilk kez fazla veriyor,faiz dışı bütçe; 163 
trilyon fazla veriyor. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Ama, doğru değil ki.. 
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BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Bunun anlamı ne; bu Hükümet yapılacak her 
şeyi yapmış, ama, faizin üstesinden gelemiyor. 

. EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) -Doğru değil. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER(Devamla) -Peki , faiz nedir;ülkenin geleceğine ipotek olarak 
koyarak sizin bıraktığımz borçların faizi onlar, borçlann faizi. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Hayır. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Biz vergiyi almış mıyız; almışız. Biz harcama
yı kısmış mıyız; taşmışız. Kamu borçlanma gereğini ta yüzde 12'lerden yüzde 7,5'e indirmiş mi
yiz... Faiz dışı bütün gelirleri ve fazlayı 163 trilyona çıkardık değerli arkadaşlarım; inanılmaz bu... 

EKREM PAKDEMİRLİ(Manisa) — Her zaman fazla idi zaten, her zaman. 
BAŞBAKAN TANSU ÇÎLLER(Devamla)-Bu 163 trilyon faizdir.Peki, faiz nedir; ülkenin 

geleceğinin üzerine konan ipotektir, başka hiçbir şey değil. 1 trilyonluk iç borcu, 140 misli artırdı
nız. 1 trilyon liralık iç borcu, döneminizde 140 misli artırdınız. Dış borcumuz 16 milyar dolardan 
ilk önce 50 milyar dolara, sonra 60 milyar dolara çıktı. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Bunu siz çıkardınız. 

FARUK SAYDAM (Manisa) — Peki, sizin döneminizde ne oldu Sayın Başbakan? 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) —İşte bunların faizi bu, bunların faizi. Faiz olma
dığı bir dönemde bütçemiz 163 trilyon lira fazla veriyor. Cumhuriyet tarihinde böyle bir olay ol
mamış. Nedir o faiz; sizin ülkeye koyduğunuz ipotektir. (DYP sıralarından alkışlar) 

FARUK SAYDAM (Manisa) - Yalan, yalan! 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) —İşte, geriye istediğiniz "üç yıl önce bıraktığımız 
ülkeyi istiyoruz" dediğiniz ülkeye koyduğunuz ipotek budur. Madem işin içinden çıkabiliyordunuz 
da, niye çıkmadınız, niye 18 ay kalmadınız? Neredeydiniz? (DYP sıralanndan "Bravo" sesleri, al
kışlar; ANAP sıralarından gürültüler) 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa)—Hiç alakası yok, alakası... 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Terörle mücadelede neredeydiniz, ekonomide
ki mücadelede neredeydimz? Siz sadece kaçmasını mı bilirsiniz? 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) —Kaçan sizsiniz. Siz seçimlerden kaçtınız. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Çözüm olan hangi yerde varsınız? Gelin de gö
relim. (DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından alkışlar[!]) 

BAŞKAN—Sayın Başbakanım, bağlayın lütfen. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla)-Bağlıyorum efendim. 

Değerli arkadaşlarım, yatırımlar çok önemli bir meseledir. Bütün bunlara rağmen, 1994 yılın
da çok önemli yatırımları da yine başlattık. (ANAP sıralarından gürültüler) -

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Yalan! 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin... , 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla)-Sayıyorum efendim, dinleyin. 

- 1 0 7 -



T.B.M.M. B : 5 0 12.12.1994 0 : 2 

Sinop Erfelek Barajının, Sinop Boyabat Barajının, İzmir Ödemiş Beydağı Barajının temeli 
atılmıştır. Tekirdağ BOTAŞ Marmara Ereğlisi... -

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Temellerde ot biüyor. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Tekrar devam ediyorum; Tunceli Uzunçayır 
Barajının, Muğla Milas Bodrum havaalanının, Samsun Çarşamba hava limanının temeli atılmıştır. 
Balıkesir'de doğalgaz temeli atılmıştır. 

Sivas Kangal termik santralının, Konya askerî havalamnın sivil terminalinin temeli atılmıştır. 
İçel-Mut-Gezende Barajı Hidroelektrik Santralı açılmıştır ve bu böyle devam ediyor... 

En önemlisi, Harran'ı, bin yıllık hasretine kavuşturduk, bin yıllık.. (DYP sıralarından alkışlar, 
ANAP sıralarından alkışlar '[!.]) Size kalsaydı, iki yıl daha sürerdi; onun yolunu bulduk, by-pass'ıy-
la çoktan bitirdik. 

HASAN KORMAZCAN (Denizli)-Su, kesildi hanımefendi... 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Ama, sizler sevinmesini unutmuşsunuz. Muha
lefetin lideri, orada, milletin şöleninde de yoktu; ama, ziyanı yok, millet bütün bunları görür, de
ğerlendirir de. (DYP sıralarından alkışlar) 

FARUK SAYDAM (Manisa) — Sadece şov yapıyorsunuz Sayın Başbakan. , 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Şimdi, bundan sonra, önümüzdeki günlerde, 

yap-işlet-devret modeli ile atılacak çok önemli temellerimiz var. Afşin-Elbistan, Yedigöze, Boya
bat, Karkamış... Böyle devam ediyor. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Hangisini bitirdiniz Sayın Başbakan. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — İçme suyundan ne haber. Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — On yıldır yapılmayanı aşarak, bir dizi temelle

rimiz atılacak. Yap-işlet-devret modeli ve kanunu sizin eserinizdir, kutluyorum; ülkenin önünde 
çok önemli yatınmların önü açılmıştır, kapısı açılmıştır. Buradan, ülkenin refahı için, hep beraber 
gireceğiz. 

Yine, Özelleştirme Kanunu çıktı. Önümüzdeki günlerde, bir siyasî reform, bir ekonomik re
form olarak gördüğüm ve güç değiştiren bu yapıyı ve bu düzeni gerçekten değiştirecek; halkın pa
rasını halkın parası, yapacak olan bir yaklaşımı gerçekleştireceğiz. . . ' • ' ' • 

Değerli arkadaşlarım, bakın, size bir şey anlatayım; daha bir hafta önce, bir sohbette, Yeltsin'in 
bana söylediğini ifade etmek istiyorum. Yeltsin dedi ki: "Biz, kamu iktisadî teşekküllerinin yüzde 
75'ini özelleştirdik bile ve onun için işsizlerimiz azalmaya başladı." 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Niye söylemediniz "Çeçenistan'a girmeyin" diye?! 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — İşte sizin engellemelerinizle... 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Nankör! 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — ... ve yapamadığınızla, ülke, Doğu Avrupa'da 

ve konumunda, son komünist ülkeden dahi geride bırakılmış oldu. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Ortağınıza söyleyin onu. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Rusya, kamu kuruluşlarının yüzde 75'ini özel
leştirmiş. Siz, neyi engellediniz bana bir söylesenize? Birbuçuk yıldır üçüncü kezdir özelleştirme 
savaşı yapıyoruz; üç kez, üç kez... 

- 1 0 8 -



T.B.M.M. B : 5 0 12.12.1994 0 : 2 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) —Kanunu geçiremediniz Hanımefendi. Hukukî biçimde 
kanun yapmayı bilmiyorsunuz; bu da cehaletinizden ile geliyor. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Ama, önümüzdeki günlerde... 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, lütfen... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Soru soruyor Sayın Başkan; biz neyi engelledik. 
BAŞKAN — Ama, rahat bırakmadınız canım; usulümüzde böyle bir şey yok. Müsaade edin. 

(ANAP sıralarından gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Soru soruyor, cevap veriyoruz Sayın Başkan. 
Kanun yapmayı 18 ayda öğrendiniz. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Evet, 18 ayda Yetki Yasasıyla tam üç kez efen

dim, üç kez, üç kez... Halk bunu görsün, tam üç kez... 
BAŞKAN — Sayın Başbakan, lütfen bağlayalım. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Kanun yapmayı 18 ayda ancak öğrendiniz. 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Kaddafı ne dedi Sayın Başbakan? 
FARUK SAYDAM (Manisa) — Verdiğimiz oylara yazık. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkan. 
Evet, özelleştirmede, özellikle işçilere öncelik veren bir anlayışla, yine on yıldır çözülmeyen 

problemleri çözmek amacıyla, Zonguldak'a sadece geçen sene 1,5 trilyonluk bir yatırım yaptık, 
önümüzdeki yıl da devam edecek; ama, sizler gelişmişlik derecesinde Zohguldak'ı 3 üncü sıradan 
alıp 24 üncü sıraya düşürdünüz; madenleri de bu hale getirdiniz. Biz onun altından kalkmaya çalı
şıyoruz. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) -Yanlış, yanlış! 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Şimdi, Karabük, Sümerbank ve özellikle bir di

zi bankaların dışında, Petrol Ofisi gibi, özelleştirmede öncelik vereceğimiz birtakım alanlar, özel
likle işsizimize şu mesajı verecektir: -İşçi ve işsiz, Sayın Yeltsin'in bana söylediğini bir kez daha 
duysunlar- "Özelleştirme fazlalaştıkça işsizlerimiz azalmaktadır". Bu gerçektir, özelleştirme bir si
yasî dönüşümdür; çünkü, gücün artık devletten alınıp halka verilmesidir. 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) -Sarhoştu herhalde. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, kaç saat oldu...(RP sıralarından "Sayın 
Başkan, kaç saat daha konuşacak?" sesleri) 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) —Yani, işçisiyle yani, bütün vatandaşıyla serma
yenin tabana yayılmasıdır. Bu, böyle olduğu zaman, şefaflık rejimin içine girecektir; yani, yapının 
kendisini değiştiriyorsunuz, sistemin kendisini değiştiriyorsunuz; şefaflığı halka aktararak, bu tip 
bir siyasî istismarın yapılamaz hale getirilmesini sağlayarak ortaya koyuyorsunuz. 

Önümüzdeki günlerde, PTT'nin T'sinin ve TEK'in özelleştirilmesinin Anayasa Mahkemesin
den çıkmasından sonra; yani, bunun üzerindeki özelleştirme imkânlarının, o kapıların yeniden açıl
masından sonra, çok daha hızlı bir özelleştirmeyi gündeme getireceğiz. (ANAP sıralarından, "o ta
rafa söyle, ortağınıza söyle" sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, önümüzdeki günlerde beraberce çalışmak mecburiyetindeyiz. Hep bera
ber bunu yapacağız; çünkü, ülkenin değişime ihtiyacı var. 
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FARUK SAYDAM (Manisa) — Özelleştirmeye oy verdik, inkâr ettiniz; destek verdik, inkâr 
ettiniz. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) —Eğer, çalışmazsanız halk görüyor, Meclisi çalış
tırmayacağım mı diyorsunuz. (DYP sıralarından alkışlar) 

Şu televizyon yayınının açılması çok iyi oldu, çok iyi oldu. Halk, kimin, neyi çalıştırmadığını, 
kimin geldiğini, kimin gelmediğini, kimin sabahlara kadar şurada oturduğunu, hangi sıraların bom
boş olduğunu görecek, hep görecek... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sabahleyin görmüşlerdir herhalde. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, önümüzdeki günlerde bir 
ufuk turu yapalım. Bu ufuk turunda... :.'<-. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, 2 saat oldu. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Başbakan bağlayacak; biraz sabırlı olun. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, bu yarım saatle bağlanmaz. 
Şimdi, bütçeyi konuşuyoruz, vaatleri değil. Burada bize de cevap hakkı doğuyor. Bu konuşma 

yarım saatle bağlanmaz, zaten yarım saat de geçti. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - YedinciBeş Yıllık Kalkınma Planım apayrı bir 

anlayış içerisinde ele alıyoruz. Bu anlayış içerisinde sağlıkta ve eğitimde yeni imkânlar getiriyoruz. 
Özellikle sağlıkta, bundan bir kaç gün sonra gelecek yasayla doğuda mecburi hizmet kalkacaktır. 
Bunun yerine, çok daha iyi, sağlık personelimizi ve doktorlarımızı daha iyi imkânlara kavuşturacak 
bir ortam sağlanacaktır. 

Eğitimde, yine on yıldır yapılmayanı yaptık, sadece üniversitelerin sayısını 50'nin üzerine 
çıkarmadık. 

Bir başka şey daha oldu değerli arkadaşlarım; üniversite kapılarında, her 2 lise mezununun 
sadece 1 tanesi üniversiteye girebiliyordu. Bu yıl, ilk kez, lise mezunlarının tümünden daha faz
lasına kontenjan sağlanmıştır. (ANAP sıralarından alkışlar [!]) 

Efendim, YÖK'ün rakamları, eğer inanmıyorsanız, YÖK'ten alırsınız, aynısını alırsınız; ama, 
inanmak işinize gelmez; çünkü, inanamazsınız. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Halkı canından bezdirdiniz. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Rakamları okuyorum: Şimdi, bu yıl, liselerden 

766 bin kişi birinci basamak imtihanlarına girmiş, kontenjan ise, 784. 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul)—Şaşırdınız Başbakan, şaşırdınız. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Hani imtihan yoktu, yoktu imtihan? 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Yani, ders yılında, ikinci basamak sınavına 

girenler 760, bunların içerisinde kontenjan sağlananlar 784; yani, bugün, bütün lise mezunlarımıza 
yetecek kadar kontenjan vardır. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, bunun bütçeyle ilgisi yok... Süre de 
çok geçti. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen rahat bırakın, Sayın Başbakan bağlasın. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Yarım saat geçti, olmaz ki. 
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BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) —Peki, neden bu geçmişteki şey; çünkü, sizin 
sokaklarda bıraktıklarınız, hâlâ beklemede. Onun için, hepsi giremiyor. Sizin alamadıklarınız bek
lemede, onun için giremiyorlar. Bu bir gerçek; ama, mühim olan kalitedir, kaliteyi değiştirmek için 
çok önemli bir uğraş vereceğiz. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sınavları kaldırdınız, teşekkür ederiz! 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, lütfen bağlayalım. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Peki Sayın Başkan. 
Desteklemede ve teşviklerde ayrı bir anlayışı getiriyoruz; nakit olmayan teşvik sistemi ve dün

ya refahını çiftçimize getiren bir destekleme gündeme gelecektir. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) —. Sayın Başkanın uyarısı size ulaşmıyor mu efendim? 

BAŞBAKAN TANSU ÇlLLER (Devamla) - Mahallî idarelerin etkinliğini büyük ölçüde faz-
lalaştıracağız; yani, merkezden değil, mahallinden idareyi ve bu anlayışı, 1995'te ortaya koyuy
oruz... 

ENGİN GÜNER (İstanbul) — İki saat oldu, hâlâ konuşuyorsunuz. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - ...ve yine bu çerçevede, birliklerimizin ele 

alınması ve Hazine arsa ve arazilerinin halkımıza malolması üzerinde önemli çalışmalar alt komis
yonlar halinde DPT'de devam edecektir. DPT'de, planlama alanında yeni bir anlayışı getiriyoruz. 
Burada, sadece birtakım rakamların senaryoları değil, alt komisyonların üzerinde projeler halinde 
çalışacağı reform niteliğindeki bazı konulara el atılıyor. 

Yine önümüzdeki yıl SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığının tek çatı altında birleştirilmesi mese
lesine parmak basacağız ve onunla ilgili yasayı, bahar aylarında Yüce Meclisin önüne getireceğiz. 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Enflasyondan hiç bahsetmediniz, enflasyon ne oluyor 
efendim? 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) —Değerli arkadaşlarım, bölgesel gelişmeyi çok 
önemsiyoruz. Bu bölgesel gelişme içerisinde, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da konutsuz, evsiz 
kalmış vatandaşlarımız için 14 trilyonluk dış kaynak bulunmuştur. Bununla, büyük ölçüde, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu'da konutsuz kalan vatandaşlarımızı, bir proje halinde konuta kavuşturmak 
mümkün olacaktır. 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Enflasyon nereye gidiyor Sayın Başbakan, ondan hiç bah
setmiyorsunuz! 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) —Yine, İstanbul'un sorunlarına ilk kez el atacağız. 
Merkez olarak ilk kez İstanbul'un sorunlarına el atıyoruz; çünkü, su için olsun, altyapı için olsun, 
hava kirliliği için olsun, trafik için olsun merkezî Hükümetin desteğine gerek vardır.( DYP 
sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Ne zaman, ne zaman vatandaş ölüyor? Sayın Baş
bakan. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) —Kaynağını bulacağız ve İstanbul'un sorunlarına 
da 50 nei Hükümet olarak el atacağız. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) —Siz engel olmayın yeter Sayın Başbakaıi. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) —Sayın Başkan, süreleri 45 dakika geçti efendim, hâlâ 

konuşacaklar mı? 
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BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) -Değerli arkadaşlarım, kısaca bağlamak is
tiyorum. 

METİN EMİROĞLU (Malatya) —Enflasyondan hiç bahsetmediniz, bütçeyi görüşüyoruz 
Sayın Başbakan. 

MUSTAFA BAŞ (istanbul) — Sayın Başbakan, İstanbul'a engel olmayın yeter. 

METİN EMİROĞLU (Malatya) —Enflasyon yüzde 140, bundan hiç bahsetnliyorsunuz Sayın 
Başbakan. 

, BAŞKAN — Efendim, bir dakika, Sayın Başbakan bağlayacaklar. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla)-Evet, bağlıyorum Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, ülkemiz, zor günlerden ve dünyadaki çok önemli gelişmelerin olduğu 

bir dönemden geçmektedir. Meselelerimizi Mecliste tartışacağız. Meselelere olan çözümleri kar-
şılıklı olarak buraya getireceğiz. Bütün milletvekillerine söylemek istediğim bir şey var: Sizler, 
egemenliğin kayıtsız şartsız teslim edildiği milletin yegâne temsilcilerisiniz. Ülkemizin içte ve dış
ta zor günlerden geçtiği bu dönemde, üstlendiğiniz bu büyük sorumluluğu başkalarıyle pay
laşamazsınız... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - IMPle paylaşmayız. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Karamsar olmak gibi bir lüksümüz de yoktur. 
Bu ülkenin sorunlarının altından biz çıkacağız, bu Meclis çıkacak, beraberce çıkacağız; çünkü, baş
ka yolu yoktur. (DYP sıralarından alkışlar) 

METİN EMİROĞLU (Malatya) - Çıkamazsınız. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) — Terörle mücadelede olsun, millî mücadele 

haline getirdiğimiz ekonomi de olsun... 

METİN EMİROĞLU (Malatya) - Enflasyon yüzde 140. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - ... dış odaklar tarafından da kabul edildiği gibi, 

ileride 5 mega ülke arasına girmiş olarak görülen Türkiye, kilit konumundadır; ülkeye ve dünyaya 
barışı getirmek'amacıyla var gücüyle bu Mecliste çalışacaktır. Bu birlik ve beraberliğe, halkımızın 
bu Mecliste ihtiyacı vardır. Eğer, bu birlik ve beraberlik olursa, terörle mücadeleyi daha iyi nok
taya getiririz, bütün çözümleri buluruz, dünyaya barış mesajı veririz ve daha çok demokrasi, daha 
çok demokrasi için, hep beraber, halkımız için, beraberce uğraş veririz. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum ve diyorum ki, bütün ülkemize 1995 yılı bütçesi hayırlı ol
sun. Yine, bu vesileyle, bizi, şu anda izlemekte olan vatandaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyo
rum, bize güvenmeye devam edin, 1995 yılı bütçesi, ülkemize hayırlı olacaktır; bunun için var 
gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 

Sağ olun, var olun. (DYP sıralarından alkışlar) 
MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) — Enflasyona değinmediniz Sayın Başbakan. 
BAŞKAN- Sayın Kavak, hem vakit geçti diyorsunuz hem hâlâ sual soruyorsunuz. 

Sayın milletvekilleri', bir dakika lütfen... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) •— Sayın Başkan, Sayın Başbakanın, konuşmasında, 

Grubumuza çok açık birtakım sataşmaları oldu; ama bunlara cevap verme ihtiyacını duymuyorum. 
Ancak, bir konu var ki, bunun mutlaka tutanaklarda düzeltilmesi gerekir. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. . 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başbakan, buyurdular ki: "Siz bayrakları indire

rek 4 bin okulu kapalı olarak bize teslim ettiniz.11 

Y.FEVZİ ARICI (İçel)-Doğru; yanlış mı? 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Böyle söyledi Sayın Başbakan. 
Böylesine duyarlı bir konuda Sayın Başbakanın rakam hatası yapmamak gibi bir sorumluluğu 

vardır; hem Meclise karşı sorumluluğu vardır hem Yüce Türk Milletine karşı sorumluluğu vardır 
hem de yakalara takılan rozetlerin parası ailelerinden alman şehitlere karşı sorumluluğu vardır; 
ama, Sayın Başbakan bu duyarlılığı göstermedi. (DYP sıralarından "Otur" sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika... 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa)—Müsaade etmeyin Sayın Başkan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — 4 bin okulun bayrağım Anavatan Partisi İktidarı in-

dirtmemiştir. 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Çıksın gitsin Sayın Başkan. 
BAŞKAN—Efendim, bir dakika, ne olur... Gelin, siz idare edin. 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Yerinden on dakika konuşulacak gibi bir usul mü var Sayın Baş

kan? e • . . - • 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Müsaade ederseniz kürsüden söyleyeyim? 
BAŞKAN—Hayır efendim, oradan söyleyin. 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Kürsüye çıksın konuşsun bari. 
BAŞKAN —Efendim, siz kaç okulsa onu söyleyin, biz şu kadar kapalı okul bıraktık deyin, bi

tirin. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Biz, hiçbir okulun bayrağını indirmedik ve bugün 4 

bin okulun bayrağı inmişse Hükümetin indirdiği gibi bir iddia içinde değiliz. Ancak, 1991'de se
çimlerden sonra kumlan 49 uncu Hükümetin Başbakanı, bu kürsüden mübalağalı bir rakam söyle
mişti, kapalı okul sayısını 700 olarak ifade etmişti, o da mübalağa idi; çünkü, bunun yarısı kadar 
okul kapalı idi. Bunu 4 bine getirenler kendileridir. ANAP İktidarları, Türk Bayrağın^ yere indirt-
memiştir. Hâlâ indirtenler -eğer böyle niteleniyorsa okulun kapatılması- kendileridir. (DYP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN —Sayın milletvekilleri, müsaade edin - eğer Meclisi biz yönetiyorsak- biz yönete
lim; değilse, siz buyurun buraya. (DYP ve ANAP sıralarından gürültüler) Bir dakika efendim... 

Ben, bu kürsüde konuşanın lafını kesmek istemem. Yalnız, konuşmaya çıkan hatiplere, vakit
lerinin 1 saat olduğunu ve son 5 dakikayı hatırlatacağım lafınıdaha önce söylediğim için, bu hatır
latmayı yaparım. Sayın Mesut Yılmaz, bu hatırlatmadan sonra, kendisine tanıdığım sürenin sadece 
1 dakika 34 saniyesini kullandı, Sayın Necmettin Erbakan, o hatırlatmayı yaptıktan sonrâ  yani 5 
dakika konuştuktan sonra, süresini 9,5 dakika fazla kullandı, Sayın Nevzat Ercan da süresini 9 da
kika fazla kullandı, Sayın İbrahim Kumaş, kendisine yaptığımız hatırlatmayı yaptıktan sonraki vak-
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tini kullandı ve süresini 4 dakika geçirdi, Sayın Başbakan da 21 dakika fazla kullandı.(ANAP ve 
RP sıralarından gürültüler) Bir dakika efendim... 

Başkan olarak burada her zaman araya girmek istemem; ama, araya girdiğimde de derim ki, 
bu Meclisi sevin, bu Meclise devam edin, bu Meclisi sever ve devam ederseniz, yanlışlıklardan 
kurtulursunuz. (DYP sıralarından alkışlar) 

1991 bütçesi şimdi burada konuşulduğu zaman; gözüm, o zamanki Millî Eğitim Bakanını ara
dı, maalesef yoktu. Olsaydı, 1991 bütçesi burada konuşulurken, kendisine sorulan sualde, 1 225 
okulun kapalı olduğu hususu 1991 yılı bütçesinin zabıtlarında vardır, ondan sonra bu rakam üre-
miştir. Onun için buradan itiraz da yanlıştır...(ANAP sıralarından gürültüler) 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Hayır, Sayın Başkan, siz ona cevap veremezsiniz, yanlış yapıyor
sunuz; siz ona yetkili değilsiniz. Bir defa Sayın Süleyman Demircl'in zabıtlarda "700 okul kapalı
dır" diye sözü vardır. Siz onun yerine niye cevap veriyorsunuz? 

BAŞKAN — Onlar, Süleyman Demircl'in sözleriyle ilgili zabıtlar, bunu ben kullanmak iste
miyorum, aleyhinize çıkar. 1 225 'ten 700'e inmek aleyhinize çıkar. 

Şimdi, son söz Sayın Alparslan Türkeş'in. ' . 
Buyurun. (MHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın Türkeş, müddetiniz 15 dakikadır; son 5 dakikanız kaldığında hatırlatacağım. 
ALPARSLAN TÜRKEŞ (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1995 yılı bütçesi 

üzerinde, şahsî görüşlerimi ve Milliyetçi Hareket Partisinin görüşlerini sunmak üzere huzurunuz
dayım. Söze başlarken, hepinizi, en derin saygılarla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, demokrasimizin temel kurumlarının başında yer alan Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde belirteceğim 1995 malî yılı bütçesi üzerinde, görüşlerimiz şöyledir. 

Bu kutsal çatı altında, çok karamsar tahlillerin yanı sıra, çok iyimser değerlendirmeler de ya
pılmıştır. Aslında, ne çok karamsar ne de çok iyimser olmaya gerek yoktur; ama, Türkiye, bugün, 
bir yörüngeden yeni bir yörüngeye geçme noktasında, çok kritik bir durumdadır. Geçme noktasın
da, çok kritik bir durumdadır. Türkiye'nin, 21 inci yüzyıla lider bir ülke olarak girme ya da gireme
me noktasında, çok nazik durumundan bahsetmemizin ve buna göre tedbirler geliştirmemizin ge
rekli olduğu doğrudur. Yoksa, Türkiye, bütün problemlerine rağmen, güçlü bir ülkedir; Türk Mil
leti, büyük bir millettir; ancak, dünyaya yön veren merkez ülkeler sınıfına geçmek ya da yön veri
lenler kesiminde, çevre ülkeler sınıfında otuz yıl daha kalmak, yüce milletimizin temsilcilerinin 
oluşturduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun bünyesinden çıkan cumhuriyet hükümetlerinin 
plan, program ve icraatlarına bağlıdır. „ ' 

Büyük Atatürk'ün ve arkadaşlarının önderliğinde, bağımsızlık mücadelesini veren ve istiklali
ni kazanan Türk Milleti, şimdi, büyük ve güçlü bir Türkiye arzulamaktadır. Hiçbir ferdinin aç, açık
ta kalmadığı, müreffeh bir Türkiye arzulamaktadır. Lider bir Türkiye'nin, dünyaya adaleti sağla
mak için yönelmesi de, milletimizin yüce bir idealidir. Bosna-Hersek'teki facialara, Azerbaycan, 
Kafkasya ve Orta Asya'daki akan kanlara, büyük bir tepki göstermesinin temel nedeni de, bu ide
ale ve duygulara dayanmaktadır. Milletimiz, ne Türkiye'de ne de dünyada adaletsizlik istememek
tedir; Türk kanının, Müslüman kanının akmasını ise, hiç istememektedir. 
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., Türkiye'nin, lider bir ülke olması, her şeyden önce, ekonomik kalkınmada başarılı olmasına 
bağlıdır. Milletlerarası mücadelede, ekonomi, düne göre, çok ön sıralara geçmiş ve önemli bir ye
re oturmuştur. Ön sıralara geçmiş ve önemli bir yere oturmuştur. 1995 yılı bütçesi, toplam 1 katril
yon 331 trilyon Türk Lirasına bağlanmıştır. Artık katrilyon, günün trilyonu gibi, alışmamız gere
ken bir terim haline gelmiştir. Bütçe açığı, tahminen 198 trilyon Türk Lirasıdır. 

Bütçemizin geniş tahlilleri yapılmıştır. Bu tahlilleri daha da genişletmek mümkündür. Ancak, 
ben, yeni bir duruma değinmek istiyorum. Bütçenin az açık vermesi, hatta denk bütçenin hazırla
nabilmesi ve gerçekleştirilmesi, ekonomik kalkınmamız açısından çok önemlidir; ancak, bu durum, 
ekonomik kalkınmamız için tek başına yeterli değildir. Ekonomik kalkınmada finans meselesini te
mel yapan bir strateji ve yol izlenmesi, uzun yıllardan beri gözden kaçırılan çok önemli bir husus
tur. Bilhassa, Özelleştirme Kanunu kabul edildikten sonra, bu husus daha da önem arz edecektir. 
Serbest piyasa ekonomisine doğru yol alan Türkiye'de, bütçelerin az açık vermesi, hatta denk ol
ması, tek başına bir çözüm değildir. Bütçemiz, Türk ekonomisinin önemli bir bölümüdür; ancak, 
ekonominin kendisi değildir. Türk ekonomisinin bütçemizden etkilenme payı büyüktür; fakat, sa
dece bütçeyle ekonomiyi düzeltmek mümkün değildir. Onun için, ekonomide yeni bir devrin açıl
ması lazımdır. Bu yeni devir, yeni dönem, finans meselesini temel sorun yapan, ekonomik kalkın
mada temel unsur görevini gören yeni bir dönem olmalıdır. Yeni finans politikasıyla, özel teşebbü
sü hızlandıracak, yatırımları ve üretimi çoğaltacak, ihracatı artıracak, özetle, ekonominin bütün 
dengelerini kuracak yeni bir döneme girmek mecburiyetindeyiz. Ekonomik kalkınma stratejilerinin 
tespitinde, finans politikasını öne çıkarmanın dünyadaki gelişmeler açışından da büyük önemi var
dır. Ekonomileri kalkınmış ülkelerle yarışabilmenin yolu da buradan geçmektedir. 

Sayın milletvekilleri, devleti güçlü kılmak ve bunun için yeni bir yapılanmaya gitmek, bugün 
için çok zarurî bir durumdur. Devleti, kuruluş ve işleyiş amacına uygun elemanlarla donatmak ve 
modern yönetim tekniklerine kavuşturmak şarttır. Bu mesele en kısa zamanda ele alınmalıdır; ak
si takdirde tıkanan sistem yeni rejim arayışlarını beraberinde getirebilecektir. Bu önemli tehlikeyi 
işaret etmek ve devleti yeniden yapılandırmayı çok acele gerçekleştirmek gereğini önemle belirt
mek istiyorum. 

Adlî mekanizmanın iyileştirilmesi ve adaleti tam anlamıyla gerçekleştirecek uygulamalara ge
çilmesi, ivedi meselelerimiz arasında yer almaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; PKK terörü, uzun yıllar gündemimizde durmuş ve durma
ya da devam etmektedir. En azından, hızla kalkınmamızı engellemiş olan bu belaya karşı bir kısım ' 
aydınlarımızın duyarsız olması ve hatta PKK terörüne destek verici beyanlarda bulunması, milleti
miz için bir büyük talihsizlik olmaktadır. PKK terör örgütüyle, çoğunluğu Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde yaşayan ve Kürtçe konuşan vatandaşlarımızı birbirinden ayırt etmemek büyük bir gaf
lettir. Kürtçe konuşan vatandaşlarımız, bizim öz be öz kardeşlerimizdir; hiçbir güç onları bizden 
ayıramaz; ancak, biz, Kürtçe konuşan vatandaşlarımıza ne kadar yakınsak, onları ne kadar seviyor
sak; PKK terör örgütüne karşı da o kadar nefret doluyuz ve onlara şiddetle karşıyız. (DYP, SHP ve 
ANAP sıralarından alkışlar) Bu ayırımı yapmadan hareket etmek, gaflet olduğu kadar da ihanettir. 

Şimdi çıkılıyor ve deniliyor ki "federasyon dahil her şey tartışılmalıdır." Biz yıllarca neyin 
mücadelesini veriyor, neyi tartışıyoruz; devletimizin PKK ile olan mücadelesi neye dayanıyor?!. 
PKK, öncelikle bir federasyon, ondan sonra da bu bölgede ayrı bir devlet kurmak istemiyor mu; bu 
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isteklerini gerçekleştirmek için kan döken bu insanlık dışı çeteyle biz neyin mücadelesini veriyo
ruz? 

YÜCEL SEÇKÎNER (Ankara)—Murat Karayalçın'a sorun onu. 

ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Böyle bir mücadele ve tartışma varken, ortaya çıkıp 
"federasyon dahil her şey tartışılmalıdır" deme ihtiyacı niçin duyuluyor; böyle bir beyandan bekle
nen fayda nedir? 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Terörle Mücadele Kanunundaki değişikliği yapmak 
için. 

ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bu kutsal çatı altında olanlar, ön
celikle bizler, böyle hassas konularda çok dikkatli davranmalıyız. 

Bugüne kadar bazı şeyleri hoş karşıladık; bu kürsüye çıkıp, masum üsluplar içinde, Kürt Hal-
kı-Türk Halkı ayırımlarını söyleyenleri dinledik. Sanılmasın ki, ne yapılmak istendiği anlaşılma
mıştır. Herkes haddini bilmelidir.(MHP, DYP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu
rası Türkiye'dir; bu kutsal vatanın adı, köyümüz, kentimiz, bölgemiz ne olursa olsun, Türkiye'dir. 
Türkiye'de yaşayan herkesin, ailesi, sülalesi, aşireti, kabilesi, etnik kökeni ne olursa olsun, müşte
rek adı Türk'tür. Bu gerçeği kabul etmeyenlerin Türk gerçeğini kabul etmeyenlerin bu ülkede hiç
bir hakları olamaz. (MHP, DYP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu ülkede tek bay
rak vardır, o da ay yıldızlı Türk Bayrağıdır. (MHP, DYP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

Bu ülkenin resmî dili TÜrkçedir. Herkes, evinde ve kendi arasında istediği lisanı kendi lehçe
siyle konuşabilir; ancak, Türkiye'de eğitim Türkçe yaptır! (MHP, DYP ve ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

EYYÜP CENAP GÜLPINAR (Şanlıurfa)-Bize bakarak söyleme. 
ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) —' Televizyonlarda Türkçe konuşulur, Türkçe okunur, 

Türkçe söylenir; gazetelerin de Türkçe çıkması gerekir. Türkiye üniter bir devlettir; hiç kimse bu
nu tartışamaz; hele hele, PKK belası önümüzde dururkerç hiç tartışamaz, tartışabileceğini de söyle
yemez. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Devlet Güvenlik Mahkemesinin DEP milletvekillerine 
vermiş olduğu cezalar üzerine birkısım yazarların ve aydınların feryatlarına da hayretle baktığımı
zı ve bundan büyük bir üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Her şeyden önce şu bilinmeli
dir ki, Türkiye'de yargı bağımsızdır. Yargının verdiği her kararın çok adil olduğunu söylemek bel
ki mümkün olmayabilir; ama, başka bir yol da yoktur. Yargının verdiği kararlara her halükârda say
gı duymak mecburiyetindeyiz; ancak, bu cezalar verildi diye, bir kısım Batılı milletvekili Türki
ye'de edepsizlik yaptı diye "Baü'yla ilişkilerimiz bozulacak" feryatlarını yükseltenlere acıyoruz; 
bilgisizliklerine ve cehaletlerine acıyoruz. (MHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Ülkelerarası ilişkilerde asıl olan, millî çıkarlardır. Batılı ülkeler bugüne kadar -diyelim ki-biz-
lerle iyiydiler de, bu, bizi çok sevmelerinden mi kaynaklanıyordu; şimdi, bu sevgileri ortadan kalk
tı da aramız mı bozulacak... Milletlerarası ilişkilerde, değişmeyen dostluklar ve değişmeyen düş
manlıklar yoktur; çıkarlar neyi gerektirirse o olur. Kaldı ki, bizim göbeğimiz Batı'ya da bağlı de
ğildir. (MHP sıralarından alkışlar) Batı, Türkiye ile ilişkilerini koparacaksa, bu bizim değil onların 
sorunudur. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kalkınmanın, güçlü olmanın en önemli unsuru birlik ve 
beraberliktir. Millî birlik ve beraberlik, her konuda aynı düşünmek, aym hareket içinde olmak de
mek değildir; ancak, hepimizin, Türkiye ve Türk Milleti gerçeğinde beraber olmak mecburiyetimiz 
vardır. Her görüşün, her fikrin, her eylemin, her ideolojinin dayanağı Türkiye ve Türk Milleti ol
malıdır. Bu noktada, hepimiz el ele verebilmeliyiz; dış meselelerimizde bir olmalıyız, Anayasamı
zın temel hükümlerinden hiçbirimiz taviz vermemeliyiz, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve in
san haklarına inanmalı, saygılı olmalıyız. Hepimizin mücadelesi ve yansı daha iyi bir Türkiye mey
dana getirmek olmalıdır. Ülkemizin menfaatlan her şeyin üstünde olmalıdır; oy kaygısı, koltuk hır
sı bizleri yanlış yollara itmemelidir. 

Sözlerimi burada tamamlayarak, hepinize, tekrar, saygılar sunanm. 

Teşekkür ederim. (MHP, DYP, ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkeş. 
Sayın milletvekilleri, konuşmalan böylece tamamladık; biraz üzüldük, biraz bağırdık; ama, 

son senelerde hasret olduğumuz bir bütçeyi bağlıyoruz. Kimsenin sözü burada kesilmeden, kimse
nin şekeri yükselmeden, kimsenin kürsüye hücum etmediği son yıllann tek bütçesidir, hepinize te
şekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasan-
lan ile 1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasanlannın tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış 
oluyor. 

Şimdi, 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler Bütçe Kanunu Tasanlan ile 1993 Ma
lî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasanlannın maddelerine geçilmesini oylannıza sunacağım. 

1. 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasansının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. (ANAP sıralanndan "Say, say" sesleri, gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - K a ç oyla kabul edildiği tutanağa geçsin. 
BAŞKAN- Aman efendim, rica ederim... Siz arka tarafa bakmıyorsunuz. 

Tekrar oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Buyımın efendim, sayın; orayı da sayın, arkaya dönün, sayın... (Gürültüler) 

İLHAN KAYA (İzmir) — Kaça kaç Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN -Efendim„bir dakika... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. 1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasansının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. 1995 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısının maddelerine geçilmesini 
oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli idareler Kesinhesap Kanunu Tasarısının maddelerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(DYP sıralarından "Nereye gidiyorsunuz?" sesleri) 

Şimdi, sırasıyla, her 4 tasannın da 1 inci maddelerini okutuyorum: 

- 117 -



T.B.M.M. B : 5 0 12.12.1994 0 : 2 

1995 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 gös

terildiği üzere (1.335.978.053.000.000) liralık ödenek verilmişür. 
BAŞKAN — Diğer maddeyi okutuyorum: 

1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı 
Gider Bütçesi 
MADDE 1. — Genel bütçeli idarelerin 1993 malî yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde gös

terildiği üzere, (484 101 287 226 000) lira olarak gerçekleşmiştir. 
BAŞKAN — Diğer maddeyi okutuyorum: 

KATMA BÜTÇELİ İDARELER 
1995 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Ödenekler, Öz Gelirler, Hazine Yardımı 
MADDE 1. — a) Katma bütçeli idarelerin 1995 yılında yapacakları hizmetler için (145 606 

767 000 000) lira ödenek verilmiştir. 
b) Katma bütçeli idarelerin 1995 yılı gelirleri (6 000 000 000 000) lirası öz gelir, (104 591 503 

000 000) lirası Hazine yardımı, (35 015 264 000 000) lirası yükseköğretim kurumlanmn cari hiz
met giderlerine yapılacak Devlet katkısı olmak üzere toplam (145 606 767 000 000) lira olarak tah
min edilmiştir. 

BAŞKAN —Diğer maddeyi okutuyorum: 
1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasarısı 

Gider Bütçesi 
MADDE 1. — Katma bütçeli idarelerin 1993 malî yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde 

gösterildiği üzere, (73 748 336 123 000) lira olarak gerçekleşmiştir. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Anayasanın 164 üncü maddesi uyarınca, Bütçe Kanunu 

Tasarılarıyla Kesinhesap Kanunu Tasarılarının görüşmeleri birlikte yapılacağından, okunmuş bulu
nan 1 inci maddeler kapsamına giren kuruluşların 1995 malî yılı bütçesiyle, 1993 malî yılı kesin-
hesabının görüşmelerine yarınki birleşimde başlanılacaktır. 

Şimdi, programa göre, kuruluşların bütçe ve kesinhesabını görüşmek için, 13 Aralık 1994 salı 
günü, saat 10.OO'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.13 
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IV. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 
1. — Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin, Fener Rum Patriğinin yönetiminde düzenlenen 

bir kutlama törenine ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı ve Dışişleri Bakanı Vekili Meh
met Moğultay'ın yazılı cevabı (7/5007) 

, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletle

rinizi arz ederim. -

Bahaddin Elçi 

Bayburt 

1. Heybeliada Ruhban Okulunun 150 inci .kuruluş yıldönümü kutlamaları geçen ay sonunda 
Fener Rum Patriğinin yönetiminde yapılmıştı. 

Toplantı sonrası yapılan basın toplantısında 1971'de siyasî nedenlerle kapatılan okulun tekrar 
açılması, Patrikhaneye bağlanması ve yabancı öğrencilerin de okula alınabilmesi talepleri karşısın
da neler, düşünülmektedir? 

2. Tarabya Metropoliti Konstantin Harisiyadis'in basın toplantısındaki "İstanbul Ortodokslu
ğun merkezidir" şeklindeki beyanlarım nasıl değerlendiriyorsunuz? 

3. Diyanet İşleri Başkanımızın Batı Trakya'daki kardeşlerimizi ziyaretini vize vermeyerek en
gelleyen. Yunanistan politikasına tepkiniz ne oldu? 

4. Türk makamlarının ülkemizdeki gayri muslini unsurlara gösterdiği müsamahayı, Batı Trak
ya'daki kardeşlerimize Yunan makamları niçin göstermemektedir? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 8.12.1994 

Sayı: SPLD/452-876 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığa muhatap 26.9.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5007-11027/41545 

sayılı yazıları. 
Bayburt Milletvekili Sayın Bahaddin Elçi'nin Sayın Başbakanımıza yöneltmiş bulunduğu ve 

Sayın Başbakanımızın tarafımdan cevaplandırılmasını uygun gördükleri yazılı soru önergesinin ya
nıtı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Adalet Bakanı 
Dışişleri Bakanı Vekili 

Bayburt Milletvekili Sayın Bahaddin Elçi'nin Yazılı Soru Önergesinin Yanıtı 
1. 1844 yılında kurulan, İdarî ve öğretim faaliyetleri bakımından Patrikhanenin yönetimi altın

da bulunan Heybeliada Ruhban Okulu, 1923 yılında Millî Eğitim Bakanlığının denetimine tabi kı
lınmıştır. 
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Önceleri hazırlık sınıfı ile birlikte, dört yıllık ortaokul ve üç yıllık uzmanlık olmak üzere iki 
bölüm halinde etkinlik gösteren okul, 25.9.1951 tarihli ve 151 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu ka-
ranyla kabul edilen yönetmelik uyannca, anılan tarihten itibaren, üç sınıflı lise ve yüksek düzeyde 
öğrenim sağlayan dört sınıflı teoloji bölümü olarak etkinliklerini sürdünrıüştür. 

1971 yılında özel yüksekokullann devletleştirilmesi ve Anayasa Mahkemesinin özel yük
seköğretim kurumlarıyla ilgili 12.1.1971 tarihli ve 1971/3 sayılı kararı çerçevesinde "Ruhban Oku
lu' 'nun "Yüksek Teoloji Bölümü'', devredilebileceği bir resmî yüksek öğretim kuruluşunun bulun
maması nedeniyle, hukuksal dayanaktan-yoksun kalmış ve bunun sonucunda etkinliklerine son 
vermiştir. 

Öte yandan, 1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Yükseköğretim Kurumları Yasasının 3 üncü mad
desinin 4 üncü fıkrasında, askerî okullar, din eğitimi ve öğretimi yapan özel öğretim kurumlan ile 
emniyet teşkilatına bağlı okullann aynı veya benzeri özel öğretim kurumlannm açılamayacağından 
sözedilmektedir. 

Heybeliada Ruhban Okulunun yüksek teoloji bölümünün kapatılması, mevzuattaki genel dü- . 
zenleme sonucunda ortaya çıkmış olup, anılan okula yönelik özel bir uygulama sözkonusu olma
mıştır. Bu genel düzenleme bugün de yürürlüktedir. 

Aynca, sözkonusu mevzuata göre, okulun yalnızca dört yıllık yüksek öğrenim veren teoloji 
bölümünün hukukî varlığı sona ermiştir. Okulun lise bölümü "Heybeliada Özel Rum Erkek Lise
si" adı altında faaliyetini bir süre sürdürdükten sonra Patrikhane 1984 yılında Millî Eğitim Bakan
lığına başvurarak, Heybeliada Özel Rum Erkek Lisesi'nin öğrenci sayısında önemli ölçüde düşüş 
olduğu gerekçesiyle faaliyetlerine son verilmesini önermiştir. 

Anılan lise, hakkında herhangi bir kapatma kararı alınmamış olmasına rağmen, öğrencisi bu
lunmaması nedeniyle, eğitim faaliyetlerini durdurmuş bulunmaktadır. 

2. Lozan Konferansı sırasında Fener Patrikhanesinin statüsü, hiçbir tartışmaya yer bırakmaya
cak şekilde açıkça belirlenmiş, Lozan Konferansına katılan tüm taraflar, Patrikhane'nin İstanbul'da 
bir Türk Kurumu olarak varlığını sürdürmesini, ancak siyasî ve idarî niteliğini kaybederek, mün
hasıran dinî bir müessese haline gelmesini kabul etmişlerdir. 

Günümüzde, Fener Patrikhanesi'nin işlevleri, Lozan'da belirlenen anlayış ve Türkiye Cumhu
riyeti'nin laik ve demokratik ilkeleri uyannca, istanbul'daki Rum Ortadoks azınlığa yönelik din
sel faaliyetlerle sınırlandırılmıştır. 

3. Batı Trakya Türk Azınlığı ile bağımızın önemli bir boyutunu da din ve eğitim alanı oluştur
maktadır. Diyanet İşleri Başkanımızın 15-25 Temmuz 1994 tarihleri arasında, diğer Balkan ülke
leri meyanında, Batı Trakya'ya gerçekleştirmek istediği ziyaret, Yunanistan'ın, "Türk-Yunan iliş
kilerinin hassas bir dönemden geçmekte olduğunu ve kamu düzeninin bozulabileceğinden endişe 
duyulduğunu" ileri sürerek, Yunanistan'ın ziyaret programından çıkarılmasını istemesi üzerine 
gerçekleşememiştir. 

Yunanistan'ın bölgede iyi komşuluk ilişkilerinin tesisine de ters düşen bu tutumu, Dışişleri 
Bakanlığınca 20 Temmuz 1994 tarihinde.yapılan bir açıklama ile kınanmış olup, ayrıca konu insan 
hakları ve azınlıklarla ilgili uluslararası formların dikkatine de getirilmiştir. 

4. Batı Trakya Türk Azınlığının hak ve çıkartan Lozan Antlaşmasının 37-45 inci maddeleri, 
çeşitli uluslararası anlaşma ve sözleşmelerle teminat altına alınmış olmasına rağmen, Yunanistan 
Hükümeti, soydaşlarımızrBatı Trakya'dan göçe zorlama çabası içinde, çağın çizgisine çok ters dü
şen yaklaşımlar sergilemekten kaçınmamaktadır. 
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Yunanistan'ın başvurduğu çeşitli yöntem ve baskılara rağmen, Batı Trakya Türk Azınlığı Ba
tı Trakya'daki varlığını ve Anavatan'a bağlanm koruyabilmiştir. 

Yunanistan'ın Batı Trakya'daki soydaşlarımıza yönelik baskı politikasını sürdürmesi, Türk-
Yunan ilişkilerinde gelişme kaydedilmesini engelleyen unsurlann başında gelmektedir. Bu husus, 
iki ülke arasındaki siyasî temaslarda Türk makamlan tarafından öncelikle gündeme getirilmekte, 
Batı Trakya'daki soydaşlanmıza yönelik insan haklan İhlallerine son verilmediği, sürece, Tüfk-
Yunan ilişkilerinde olumlu adımlar atılmasının mümkün olamayacağı vurgulanmaktadır. 

Yunanistan'ın Türk azınlığa yönelik baskılan uluslararası kuruluşlann da gündemine getiril
mekte ve, Batı Trakya'daki soydaşlarımıza ilişkin olarak, uluslararası antlaşmalardan doğan so-
rumluluklanm yerine getirmesini sağlamaya yönelik tüm imkânlann kullanılmasına çalışılmakta
dır. 

2. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'in, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde tütün alımların
da yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un ya
zılı cevabı (715217) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanının Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandınlma-

sını delaletlerinize arz ederim. 
Faruk Saydam 

Manisa 
Güneydoğu Anadolu bölgesinde yapılan tütün alımlanndaki yolsuzluklar günlerdir basınımı

zın manşetlerinde yer almakta olduğu malumunuzdur. Bir takım devlet memurlannın yanında Ba-
kanlann da adının kanştığı ileri sürülen yolsuzluk iddialarına bu defa PKK'mn da adının kanşma-
sı devletimiz açısından düşündürücü ve endişe vericidir. 

Soru 1. Söz konusu yolsuzluklann kamu görevlileri tarafından yapılmış olduğu doğru mudur, 
doğru ise haklannda ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

Soru 2. Tütün alımlanna müdahil olan Bakanlar hangileridir, 18-20 bin liraya alınan tütünle
rin 55-60 bin liraya devlete satılmasını temin edenler kimlerdir? 

Soru 3. Kota karan almış olmasına rağmen bu karanndan vazgeçen hükümet PKK'nın açıkça 
tütünden milyarlarca lirayı gasp edip Güneydoğulu köylüyü haraca bağlamasına neden sebep ol
muştur? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 9.12.1954 

Sayı: B.02.0.009-31.1/01026 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Manisa Milletvekili Sayın Faruk Saydam'in Sayın Başbakana tevcih ettiği 7/5217 esas nolu 
soru önergesi ile ilgili cevap, aşağıda sunulmuştur. 

1. 1991 ürünü tütün alımlarında adları yolsuzluğa kansan 20 eksper hakkında davalar devam 
etmektedir. 7 eksper görevden uzaklaştınlmıştır. 1 eksper de soruşturma esnasında yurt dışına kaç
mış olup hakkında yasal işlemler sürdürülmektedir. 

içinde bulunduğumuz yıl gerçekleştirilen, 1993 yılı ürünü tütün alımlann da adları şaibeye ka
rışmamış eksperlerN görevlendirilmiştir. 
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Aynca, bu yıl ilk defa daha kıdemli eksperlerden oluşan mobil heyetler kurulmuş ve buna ila
veten Tekel Genel Müdürlüğü Müfettişleri ile Genel Müdürlük Müşavirleri görevlendirilerek dene
tim ve kontroller arttırılmış, bu görevlilerin 10 günde bir alımlar hakkında rapor göndermeleri sağ
lanmıştır. 

Tekel Genel Müdürlüğünce yaprak tütün alımlarına nezaretle görevlendirilen bir personelin 
düzenlediği rapor üzerine Diyarbakır'da görevli bir eksper hakkında Tekel Teftiş Kurulu Başkan
lığınca soruşturma başlatılmış, bilahâre olaylann gelişmesiyle bu eksperlerle birlikte bazı yönetici, 
eksper ve personel Devlet Güvenlik Mahkemesince önce gözlem altına alınmış, daha sonra da tu
tuklanmıştır. Bunlardan Diyarbakır Yaprak Tütün İşletme Müdürü, Başeksper ve Bismil alımlarıy
la görevli bir eksper Tekel Müfettişlerince açığa alınmışlardır. ' 

Sözkonusu soruşturmaya konu olan tütünler bedeli ödenmemiş tütünlerdir. Bu tütünlerin iki 
Başmüfettişin nezaretinde 7 eksperden oluşturulan bir bilirkişi heyeti marifetiyle yeniden değerlen
dirilmesi yapılmıştır. 

Diyarbakır'daki bu olaylarla bağlantılı olarak, Muş alımlarıyla görevli iki eksper de Devlet 
Güvenlik Mahkemesince tutuklanmıştır. Bu olayla ilgili olarak da idarî soruşturma başlatılmış ve 
sözkonusu eksperlerce alınmış tütünler de müfettiş nezaretinde bilirkişi heyetlerince yeniden de
ğerlendirmeye alınmıştır. • 

Bitlis Bölgesinde yapılan alımlara ilişkin bir gazete haberi üzerine, bu yerde de idarî soruştur
ma başlatılmış ve satın alınan tütünler müfettiş nezaretinde bilirkişi heyetlerince yeniden değerlen
dirmeye alınmıştır. 
, Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde üretilen tütünlerin alımına tüccar iştirak etmemektedir. Te

kel, kendi ihtiyacı dışında kalan tütünleri de Devlet adına destekleme görevi çerçevesinde satın al
maktadır. 

Tekel, muhtarlarca onaylanmış "Tütün Ekim Cüzdanı" bulunan ve Tekel tarafından "Tütün 
Taşıma Belgesi" verilmiş olan ekicilerden tütün satın almaktadır. 

Bu bölgelerde tütün alımları İçişleri Bakanlığı, il Valilikleri ve Güvenlik Kuvvetleriyle koor-
dineli olarak yürütülmektedir. 

Müşterek çalışmalar sonucu, bazı kişilerce değişik amaçlarla izinsiz (Tütün Taşıma Belgesiz) 
olarak bölgeler arasında taşman tütünlerden; 

a) Diyarbakır Bölgesinde 97 kamyonda 355 672 kg. tütün, 

b) Batman Bölgesinde 15 kamyonda yaklaşık 42 ton tütün, 

c) Bitlis Bölgesinde 42 kamyonda yaklaşık 100 ton tütün, 

d) Muş Bölgesinde 26 kamyonda 109 715,kg. tütün, 

Güvenlik Güçlerince yakalanmış, 116 500 kilogramı Mahkeme ya da savcılıklarca sahiplerine 
iade edilmiştir. Geri kalan miktar ise Adlî Makamlarca Tekel'e yeddi emin olarak teslim edilmiş
tir. İlgililer hakkında gerekli soruşturmalar devam etmektedir. 

2. Belirtilen bu mahkeme ve soruşturmalar sonucu tütünlere değerinden fazla bedel ödenip 
ödenmediği ve varsa örgüt bağlantıları açıklık kazanacak ve gereği yapılacaktır. 

Tütün alımlarına Bakanların müdahil olmaları sözkonusu değildir ve bu konuda Bakanlığım
da ve Tekel Genel Müdürlüğünde herhangi bir bilgi veya tespit bulunmamaktadır. 
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3. Tütünde yurt içi tüketim ve ihracat miktarları ile muhtemel gelişmeler göz önünde tutula
rak, 1994 ürün yılından itibaren üretim kontenjanı (KOTA) uygulamasına geçilmiştir. 1994 yılı ül
ke tütün üretim kotası Bakanlıklararası Tütün Kurulunun Kararıyla 220 bin ton olarak tespit edil
miş ve üretim buna göre yapılmıştır. Bu konuya ilişkin 1994/2 sayılı Bakanlıklararası Tütün Kuru
lu Kararı ile Bakanlar Kurulunun 93/4988, 94/5183, 94/5535 sayılı Kararları yürürlüktedir. Kota 
ile ilgili tüm işlemler tamamlanmıştır. Kota uygulanan 1994 yılı ürünü tütünlerin alim ve ambarla
ma işlemleri 1995 yılında yapılacaktır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Nafiz Kurt 

Devlet Bakanı 
3. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in, soba üretiminin TSE standartlarına uygun olmadı

ğı iddiasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dönen'in yazılı cevabı (7/5354) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
laletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Tınaz Titiz 
, Ankara 

Soru: 
Yurdumuzda satılan ve konutların yaklaşık % 60'ınm ısıtılmasında kullanılmakta bulunan so

baların ısı verimleri % 25-35 arasındadır. Bu, yakılan her 100 kg. yakıtın 65-75 kg'ının hem hava
yı kirletmesi ve hem de konut sahibinin boş yere masraf etmesi demektir. Gelir yetmezliği ve ha
va kirliliğinin, toplumumuzun iki önemli sorunu olduğu göz önüne alındığı takdirde bunun önemi 
daha iyi anlaşılacaktır. 

TSE, uzun yıllar önce bu verimlerin alt değerlerine ait bir zorunlu standart yayımlamış ve yü
rürlüğe konulması için Sanayi Bakanlığına sunmuştur. Ancak bugüne kadar küçük soba üreticile
rinin politik baskıları nedeniyle yürürlüğe konulmamıştır. 

Değinilen iki konunun giderek önem kazanması karşısında bu standardın zorunlu hale konu
lup uygulanması düşünülmekte midir? Düşünülüyorsa takvim nasıldır? 

Saygılarımla. 
M. Tınaz Titiz 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
T. C. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 7.12.1994 
Sayı:B.140.BHİ.01-289 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 21.11.1994 tarih ve A.l.OİGNS.0.10.00.02-7/5354-11785/43570 sayılı yazınız. 
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Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, soba üretiminin TSE standartlarına uygun olma
dığı iddiasına ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili ce
vabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Dönen 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in Yazılı Sorusuna Cevabımız 

Bilindiği üzere, odun, kömür ve sıvı yakıt sobalarının üretimde ısıl verimin esas alınması yo
luyla enerji ekonomisi sağlanması, çevre kirliliğinin azıltılması ısıl verimi yüksek sobaların araştı
rılarak geliştirilmesi ve üretimlerinin sağlanması maksadıyla Bakanlığımız Sanayi Araştırma ve 
Geliştirme Genel Müdürlüğünce 3 Ekim 1983 Tarih ve 18180 sayılı Resmî Gazete'de Soba Verim 
Yönetmeliği, 7.10.1983 Tarih ve 18244 sayılı, 21.12.1985 Tarih ve 18965 sayılı Resmî Gazete'ler-
de ise yönetmeliğin uygulama esaslarım belirleyen tebliğler ve 21.12.1985 tarih 18965 ve 9.1.1988 
tarih ve 19689 sayılı resmî gazetelerde ise Türkiye'de imal edilen veya ithal edilen sobaların olma
sı gerekli asgarî ısıl verim değerleri TS 4900 "Sobalar-Katı Yakıt (Kömür) Yakan" standardı ile 
uyumlu hale getirilerek yayımlanmış bulunmaktadır. 

Türk Standartları Enstitüsü Tarafından 1986 yılında hazırlanan ve mecburî uygulamaya konul
mak amacıyla Bakanlığımıza gönderilen TS 4900 standardı hükümleri ile mevcut mevzuat arasın
da teknik özellikler açısından önem arzeden bir fark olmaması, konunun teknolojik gelişmelere 
açık olması nedeniyle mecburî standart haline getirerek zorlayıcı unsurlar ile gelişmelerin sınırlan-
dırılmaması ve soba sektöründe seri imalattan çok münferit imalatın yer alması göz önüne alınarak 
ve sobalarda kullanılan yakıtın yöreler itibariyle standart olmaması nedeniyle TS 4900 "Sobalar-
Katı Yakıt (Kömür) Yakan" standardımn mecburî uygulamaya konulması şu aşamada uygun mü
talaa edilmemektedir. . . . ' . ' N 

Ancak, sobalar, 17.3.1990 tarih ve 20464 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 90/41-42 sayılı 
Bakanlığımız tebliğine göre Bakanlığımız Onayını Taşıyan Garanti Belgesi alması gerekli olan ma
muller kapsamına alınmış olup, bu kapsamda yapılan çalışmalarda soba imal eden firmaların bir 
kısmına Bakanlığımızca onaylanan Garanti Belgeleri verilerek tüketicinin hak ve menfaatlerinin 
korunması yoluna gidilmiştir. Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir. 

4. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, otobüs ve minibüslerde emniyet kemeri zorun
luluğu getirilmesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5358) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sını saygılarımla arz ederim. 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 
Trafik kazalarındaki ölüm ve yaralanma olaylarını azaltmak amacıyla otomobillerin arka kol

tuklarına da emniyet kemeri konulması kararı alınmıştır. 
Bu müsbet, ancak yetersiz bir adımdır. Ençok sayıda yaralanma ve ölüm şehirlerarası otobüs

lerle, şehiriçi ulaşımda kullanılan münibüslerde oluşmaktadır. Buna göre; 
1. Çok az kaza yapan uçakların bütün koltuklarında emniyet kemeri varken, otobüs ve müni-

büslerin bütün koltuklarına emniyet kemeri takılması kararı neden alınmamıştır. 
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2. Otobüs ve münibüslere engeç ne zaman emniyet kemeri mecburiyeti getirilmesini düşünü
yorsunuz. 

T . C . • ' . • . . . ' 

İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 9.12.1994 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01-318770 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 21.11.1994 gün ye Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/5358-11789/43575 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 

yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 78 ye Trafik Yönetmeliğinin 166 ncı maddesi oto

mobil ve tescil bakımından otomobil gibi işlem gören arazi taşıtlannda emniyet kemeri bulundur
ma ve kullanma mecburiyetini getirmiştir. 

Bakanlığımız bu yasal düzenlemelerden hareketle 18.6.1986 tarihinden itibaren şehirlerarası 
yollarda otomobil ve otomobil gibi tescil işlemi gören araçlarla münibüslerin ön koltukta oturan sü
rücüsü ve yolcuları için emniyet kemeri kullanma mecburiyetini getirmiş, daha sonra da bu mec
buriyetin 1.1.1992 tarihinden itibaren şehiriçi yollarda da uygulanması başlatılmıştır. 

Şimdiye kadar alınan olumlu sonuçlar üzerine, otomobil ve tescil bakımından otomobil gibi 
işlem gören arazi taşıtlannda sürücüsü ile ön ve arka koltuklarda, münibüslerde ise sürücüsü ile sü
rücü yanında oturan yolcular İçin emniyet kemeri bulundumlması ve kullanılması zorunluluğu ge
tirilmiştir. 

Otomobil ve otomobil gibi tescil işlemi gören araçlarda emniyet kemeri uygulanmasında ya
pılan son düzenlemeler ile (AT) ülkeleri standardına ulaşmış bulunmaktadır. 

Aynca, otobüs ve minibüs türü araçların tüm koltuklarında emniyet kemeri takılması konusun
da özellikle Avrupa ülkelerinde uygulama safhasının ne şekilde yapıldığının ve nasıl bir netice alın
dığının araştınlması çalışmalarımız devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

5. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Îçel-Erdemli-Arpaçbahşiş Beldesinde güvenlik güçlerin
ce bir eve düzenlenen baskın sırasında öldürülen şahıslara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit 
Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5361) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasını talep ediyo

rum. 1.11.1994 

Saygılarımla. 

Fuat Çay 

Hatay 
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Geçen günlerde İçel İli Erdemli İlçesi Arpaçbahşiş beldesinde yapılan operasyonda bir eve 
düzenlenen baskın sonucunda evde bulunan ve gazetecf olduğu anlaşılan Ahmet Öztürk ve Zeynep 
Gültekin öldürülmüş ve Sevgi Erdoğan adındaki bir kişi de ağır yaralanmıştır. 

Bu nedenle: 

1. Yukarıda belirtilen olayda öldürülen şahısların bugüne kadar yaptığı eylemler nelerdir ve 
hangi örgüte mensup oldukları biliniyor mu? 

2. Alınan her ihbar sonucu doğru veya yanlış demeden evlere ve işyerlerine baskın yapan em
niyet kuvvetlerinin bugüne kadar öldürdüğü vatandaş sayısı kaçtır? 

3. Hemen hemen baskın yapılan ev ve işyerlerinde bulunanların tamamının öldürüldüğünü ba
sından öğreniyoruz. Basılan konutlann içinde bulunanların öldürülmesi kader midir, zorunluluk 
mudur, yoksa emniyet kuvvetlerinin takdiri midir? Şahısların sağ olarak yakalanmaları için ne gi
bi tedbirler düşünüyorsunuz? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 9.12.1994 

Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01-318772 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 21.11.1994 gün ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/5361-11800/43586 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Fuat Çay tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı ola
rak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

26.10.1994 günü İçel Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir ihbarın değerlendirilmesi neticesinde; 
İçel İli Erdemli İlçesi Arpaçbahşiş beldesi Gürteş 3 sitesi O Blok 3/4 nolu dairede yasadışı THKP/C 
Dev-Sol örgüt mensuplarının bulunduğu tespit edilmiş ve aynı gün saat 14.00 sıralarında güvenlik 
kuvvetlerimizce anılan yerde yapılan operasyonda; içeride bulunan şahıslara defalarca "Teslim ol" 
çağrısı yapılmasına rağmen saat 16.30 sıralarında örgüt mensuplarınca ateşle karşılık verilmesi 
üzerine silahlı çatışma meydana gelmiştir. 

Bu esnada içeride bulunan bayanlardan Sivas İli Hafik İlçesi Örencik Köyü nüfusuna kayıtlı 
Ali-Halide kızı 1956 Erzurum doğumlu Sevgi Erdoğan balkona çıktığında arkasından gelen erkek 
örgüt mensubu tarafından itilerek aşağıya atılması sonucu yaralanmış ve görevlilerce hastahaneye 
kaldırılmıştır. 

Gaziantep İli Kilis İlçesi Balikli Köyü nüfusuna kayıtlı Mehmet Yaşar-Aliye kızı 1970 do
ğumlu Zeynep Gültekin ile Hatay İli Antakya İlçesi İsmailli Köyü nüfusuna kayıtlı Nurettin -Ner-
gis oğlu 1968 doğumlu Ahmet Öztürk ise çatışma neticesinde (2) silah, (4) şarjör, (1) el bombası 
ve çok sayıda fişek ile örgütsel dokümanla birlikte ölü olarak ele geçirilmişlerdir. 

Sevgi Erdoğan ve Ahmet Öztürk daha öncede aynı örgüt adına muhtelif illerde katıldıkları ey
lemler nedeniyle yakalanıp tutuklanmışlardır. Zeynep Gültekin'in ise örgütsel eylemlerinden 
dolayı olay gününe kadar İçel Emniyet Müdürlüğünce aranmakta olduğu anlaşılmıştır. 
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Yapılan bu ve benzeri operasyonlar esnasında güvenlik kuvvetlerimiz silah kullanılması 
konusunda gerekli dikkat ve titizliği göstermekte olup, kendilerine karşı silahlı bir müdahale ol
madıkça silah kullanmamaktadırlar. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

6. — Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in, İstanbul'da gözaltına alındığı iddia edilen 
şahıslara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/5369) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplan-

dınlmasını arz ve talep ederim. 
İbrahim Halil Çelik 

Şanlıurfa 
11 Eylül 1994 tarihinde İstanbul Avcılardaki evlerinden Güngören'e gitmek üzere evden ay

rılan ve bir ticarî taksiye binen Fidan Güngör ve Sabahattin Talayhan'ın sivil polis oldukları tah
min edilen kişilerce yollan çevrilmiştir. 

Gerek DGM Başsavcılığına ve gerekse diğer adlî ve idarî makamlara yapılan başvurulardan 
herhangi bir cevap alınamamıştır. İsmi belirtilen şahısların başına, herhangi bir şeyin geleceğinden 
korkulmaktadır, 

Sorular: 
1. Fidan Güngör ve Sabahattin Talayhan 11 Eylül 1994 tarihinde gözaltına alınmışlar mıdır? 
2. Bu şahıslar gözaltına alınmışlarsa ailelerine niçin bilgi verilmemiştir? 
3. Sözkonusu bu kişilerin bulunması, için herhangi bir çaba gösteriliyor mu? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 9.12.1994 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01-318773 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının bila gün ve A.01.0.GNS.0.10.00,02-7/5369-11812/43639 sayılı 

yazısı. 
Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafım

dan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
Önergede adı geçen Fidan Güngör ve Sabahattin Talayhan 11 Eylül 1994 tarihinde İstanbul 'da 

gözaltına alınmamışlardır. 
Ancak, Fidan Güngör'ün eşi Nazife Güngör 1.10.1994 günü saat 10.00 sıralarında İstanbul 

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Ambarlı Karakoluna müracaatla eşinin 11.9.1994 tarihinden beri 
kayıp olduğuna dair başvuruda bulunmuştur. 

Sabahattin Talayhan'ın kardeşi Abdülaziz Talayhan da 21,10.1994 tarihinde İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvurarak kardeşinin 11.9.1994 tarihinden beri kayıp ol
duğuna dair müracaat formu tanzim ettirmiştir. 
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Sözkonusu bu kişilerin bulunması için gerekli araştırma ve çalışmalar titizlikle sürdürülmek
tedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 
7. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'in, yeğeninin öğrenci ve güvenlik güçlerince dövül

düğü iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5374) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 3.11.1994 

Mahmut Alınak 

' Şırnak 
20 Ekim 1994 perşembe günü, gece saat 01.00 sıralarında Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar 

Kurumu, Balgat Tahsin Banguoğlu Yurdu'nda kalan yiğenim Murat Alınak odasında uyurken yak
laşık 30 kişisellerinde şişle ve bıçaklarla saldırmışlardır. Bu saldırı sonucu Murat Alınak ağır bir 
şekilde yaralanmıştır. Bu saldırıya Yurt İdaresi seyirci kalmıştır. Olaydan bir süre sonra polisler 
yurda gelerek saldırıda bulunan ülkücü öğrencilerin "PKK'lı yakaladık ve gereken cezayı verdik" 
şeklindeki açıklamaları sonucu Murak Alınak bu seferde polislerin hakaret ve saldırılarına maruz 
kalmıştır. 

Önce Çankaya Karakoluna sonra Terörle Mücadele Şubesine götürülen Murat Almak sabaha 
kadar karakoldaki polisler tarafından dayak yemiştir. Bu saldırıdan şikâyetçi olmaması ve doktor 
raporu almaması için de polisler tarafından tehdit edilmiştir. 

Sayın Bakan, 
— Bir devlet yurdunda yaşanan böylesi saldırıların bir daha yaşanmaması için herhangi bir ' 

girişiminiz olacak mı? 
— Bir hukuk devletinde toplumun güvencesi olması gereken emniyet güçlerinin bu tür uy

gulamaları karşısında soruşturma açmayı gerekli görmüyor musunuz? 

— Yetkilerini aşan kimi emniyet güçlerinin akrabalarıma yönelik saldırıları engellemek için 
talimat vermeyi düşünüyor musunuz? 

— Akrabalarıma karşı yapılan saldırılar gün geçtikçe artmaktadır. Bu saldırıların yaşan
maması için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

' T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 9.12.1994 

Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01-318769 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 21.11.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5374-11818/43700 

sayılı yazısı. 
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Şırnak Milletvekili Mahmut Almak tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

önergede adı geçen Murat Alınak'ın 21.10.1994 tarihinde Balgat Tahsin Banguoğlu yurdun
daki kayıtlarda isminin bulunmadığı ve önergede sözü edilen dayak olayı ile ilgili olarak da her
hangi bir bilginin kendilerine intikal etmediği yurt idaresince bildirilmiştir. 

Murat Alınak 21.10.1994 tarihinde Tahsin Banguoğlu öğrenci yurdunun giriş kapısında PKK 
terör örgütünün propagandasını yaptığımn ihbar edilmesi sonucu güvenlik kuvvetlerince 10 Nisan 
Polis Karakoluna getirilmiştir. Alınan ifadesinde yurtta darp edildiğini ancak darp eden şahıslan 
görse de tanıyamayacağmı ve yurtta kaçak olarak kaldığını beyan etmiştir. 

Aym tarihte sevk edildiği Adlî Tıp Kurumu Ankara Şube Müdürlüğünce verilen raporda ken
disinin mutad iştigaline engel teşkil eder mahiyette arızasının olmadığı belirtilmiştir. 

Önergede iddia edildiği gibi Murat Almak görevli polislerin hakaretine ve saldırısına maruz 
kalmamış ve Çankaya Karakoluna veya Terörle Mücadele Şebesine de götürülmemiş tüm işlemler 
10 Nisan Polis Karakolu tarafından yürütülmüş olup, görevliler sadece yasalar çerçevesinde gerek
li işlemleri yerine getirmişlerdir. 

Bilgilerinize arz ederim. ' • . . , ' 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakam 

8. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Sivas'ta meydana gelen otel yangınının sanıklarına iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/5391) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplan-

dırılması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 3.11.1994 
Fuat Çay 

Hatay 
2 Temmuz 1993'de Sivas'ta meydana gelen ve 37 değerli yazar, edebiyatçı ve aydın insanın 

Öldürülmesine sebep olan katliamın soruşturması halen sonuçlanmamıştır. Bu nedenle; 
1. Olayın 2 numaralı sanığı Yunus Karataş 14 ay boyunca Sivas'ta olduğu ve rahatça dolaştığı 

halde neden aranmamıştır ve yakalanamamıştır? Firarda olan 1 numaralı sanık Cafer Erçakmak 
hakkında herhangi bir bilgi edinilmiş midir? 

2. Eski Adalet Bakanını öldüren failler 2 ay gibi kısa sürede yakalanmasına karşın katliamın 
ve bir çok sol görüşlü aydının öldürülmesi olaylarının failleri neden yakalanamamaktadır? Olayda 
bir savsaklama ve ihmal var mıdır? Bunu devlet ciddiyetiyle bağdaştırabiliyor musunuz? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 9.12.1994 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01-318771 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 21.11.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5391-11846/43746 

sayılı yazısı. 
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Hatay Milletvekili Fuat Çay tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan cevaplan
dırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas İlimizde meydana gelen ve 37 vatandaşımızın ölümüne neden 
olan üzücü olayın sanıklanndan Yusuf Karataş'ın yakalanabilmesi için güvenlik kuvvetlerimiz 
titizlikle çalışmışlardır. Önergede iddia edildiği gibi adı geçen şahsın 14 ay boyunca Sivas'ta ol
duğu halde yakalanmaması diye bir durum sözkonusu olmamıştır. Teslim olduğu güne kadar evine 
gelmediği ve Sivas İlinde de bulunmadığı babası ve kardeşinin alınan ifadeleriyle de teyid edilmiş
tir. . 

Yine aynı olayın firari sanığı Cafer Erçakmak'ın yakalanarak adlî makamlara teslim edilebil
mesi için yapılan çalışmalar titizlikle sürdürülmekte olup, diğer faili meçhul cinayet olaylannın 
faillerinin yakalanması hususunda da önergede ileri sürüldüğü gibi savsaklama ve ihmal olması 
kesinlikle sözkonusu değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 

^ İçişleri Bakam 
9. — Sivas Milletvekili Musa Demirci 'nin, Sivas Şeker Fabrikasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve 

Ticaret Bakanı Mehmet Dönen'in yazılı cevabı (7/5397) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın delaletinizle Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Dönen tarafından 
yazılı olarak cevaplandınlmasını arz ederim. 4.11.1994 

Musa Demirci 
Sivas 

Sorularım: 
1. Sivas Şeker Fabrikasının 2 trilyon 100 milyar TL. keşif bedelle 1991 yılında temeli atılmış 

olmasına rağmen, hükümetinizce tekrar temel atma töreni yapıldığı doğru mudur? 
2. Trilyonluk keşif bedeline rağmen, 1991'de 4 milyar, 1992'de 2 milyar, 1993'de 36 milyar, 

1994'de 8 milyar TL. ödenek ayrıldığı doğru mudur? 
3. 1995 malî bütçesinde Sivas Şeker Fabrikasına ne kadar ödenek ayırmayı düşünüyorsunuz? 
4. Fabrikanın 1997'de hizmete girmesi planlanmıştı. Bu plan hâlâ geçerli mi? 
5. Bu plan geçerliyse, bu ödeneklerle nasıl gerçekleştireceksiniz? 
6. Şartlar böyle devam ederse, bu verdiğiniz sözü yerine getirmediğiniz anlamına gelmeyecek 

midir? Bunu siyasî anlayışinız ve siyasî kişiliğinizle nasıl bağdaştıracaksınız? 
T. C. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 7.12.1994 

Sayı:B.140.BHİ.01-291 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 21.11.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5397-11865/43796 sayılı yazınız. 
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Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas Şeker Fabrikasına ilişkin olarak tarafımdan cevap
landırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Mehmet Dönen 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin Yazılı Sorusuna Cevabımız 

Sivas Şeker Fabrikasının temeli 1991 yılında atılmış olup, yatırım verilen ödeneklere paralel 
olarak sürdürülmektedir. Bugüne kadar fabrika arazisi satın alınmış ve projeleri tamamlanmıştır. 
Kasım 1994 sonu itibariyle (1994 yılı fiyatlarıyla) 107 milyar TL. harcama yapılan fabrikanın en 
önemli ekipmanı olan Turbogeneratör Grubu yurt dışından getirilerek merkez ambarına konulmuş
tur. Fabrika arazisinden geçtiği anlaşılın Nato Akaryakıt Boru Hattı arazi dışına çıkarılmıştır. 

1995 yılı ödeneği henüz belli olmayan Sivas Şeker Fabrikası; yeterli ödenek ve finansman sağ
landığı takdirde, programda öngörülen sürede tamamlanabilecektir. 

- 1 3 1 -
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

50 NCİ BİRLEŞİM 
12.12.1994 PAZARTESİ 

Saat: 10.00 
,; 1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
2 '. 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasansı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/771) (S. 

Sayısı: 747) (Dağıtma tarihi: 7.12.1994) 
2. — 1993 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 

Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasansı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/754, 3/1580) (S. Sayısı: 750) (Dağıtma 
tarihi: 7.12.1994) 

3. — Katma Bütçeli idareler 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasansi ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/772) (S. Sayısı: 748) (Dağıtma tarihi: 7.12.1994) 

4. — 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplanna Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdareler Kesinhesap Kanunu Tasansı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/755, 3/1581) (S. 
Sayısı: 749) (Dağıtma tarihi: 7.12.1994) 

' S E Ç İ M ."•; 

• • ' . • • ' • • 4 ; 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG1101-95}05093 

• TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BASKINLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ye Başkanlığınıza ara Bakanlar Kurulunca 11.10.1994 tari 
Bütçe Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir^ , 

Gereğini arz ederim. 
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1995 YILI 
MİLLÎ BÜTÇE TAHMİN RAPOR 

1995 Yılı Geçiş Programında, ekonomik ve sosyal kalkınmanın sosyal dengeleri de gözet 
ve ekonominin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması amaçlanmıştır. !Bu çerçevede, kamu açıkl 
aşağıya çekilmesi, dış ticaret ve ödemeler dengesine ilişkin problemlerin çözümlenmesi ve 
yeniden kurulması esas alınmıştır. 

1995 Yılı Programında GSMH'nm artış hızı 4.4 olarak belirlenmiştir. 

1995 yılında toplam kaynakların sabit fiyatlarla ;% 5.1 oranında artması hedef alınmıştır 
nı ise % 6.1 olarak planlanmıştır. Bu oran, kamu yatırımlarında % 5.9, özel yatırımlarda yü 

Program, toplam tüketimin % 2.3 oramnda artması temeline dayandırılmıştır. 1995 yılın 
timin % 2.2 oranında artacağı tahmin edilmiştir. 
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KAYNAKLAR 

GSMH 
DIŞ AÇIK (1) 
TOPLAM KAYNAKLAR 
SABİT SERMAYE YATIRIMI 

K A M U 
ÖZEL 

STOK DEĞİŞMESİ (1) 
K A M U 
ÖZELİ 

TOPLAM YATIRIMLAR 
KAMU 
ÖZEL 

TOPLAM TÜKETİM 
K A M U 
ÖZEL 
KAYNAK : DPT 

- HARCAMALAR DENGESİ 
TABLO : 1 

(Carî Fiyatlarla, Milyar TL.) 

1993 

1.929.250 
96.262 

2.025,512 
484.588 . 
137.965 
346,623; 
34.609 
-1.5.61i 
33.048 

519.197 
139.526 
379.671 

1.506.315 
245.765 

1.260.550 

1994 
O) 

4.008.827 

-̂ mu 4.006.150 
841.388 
198.376 
643.012 

— 55.924 
— 37.232 
— 18.602 

785.464 
161.144 
624.320 

3.220.686 
419.840 

2.800.846 

19 
(2 

5.9 

6.0 
1.2 

3 
9 

• ' 

1.3 
3 
9 

4,7 
6 

4.0 

(1) Yüzde değişimleri, GSMH büyümesine katkılarım göstermektedir. 
(2) Gerçekleşme tahmini 
(3) Program hedefi 
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BAYNAKIAR — HARCAMALAR DENG 
TABLO : 2 

DIŞ AÇIK (1) 
TOPLAM KAYNAKLAR 
SABİT SERMAYE YATIRIMI 

KAMU 
ÖZEL 

STOK DEÖÜŞMESÎ (1) 
KAMU 
ÖZEL 

TOPLAM YATIRIMLAR 
KAMU 
ÖZEL 

TOPLAM TÜKETİM 
KAMU 
ÖZEL 

(Carî Fiyatlarla, Milyar 

1993 

£.929,250 
96.263 

2.025.513 
484.588 
137,965 
346.623 
34.610 

1.561: 
33.049 

519.198 
139.526 
379.672 

1.506.315 
245.765 

1.260.550 

1994 
0) 

1.855.938 
— 13.525 
1.842.413 

408.671 
98.816 

309.855 
— 25.892 
— 17,238 
— 8.654 

382.779 
81.578 

301.201 
1.459.634 

238.924 
1.220.710 

KAYNAK .: DPT 
(1) Yüzde değişimleri, GSMH büyümesine katkılarını göstermektedir. 
(2) Gerçekleşme tahmini 
0) Program hedefi 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1995 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 (1.325.000.000.000.000) li
ralık ödenek verilmiştir. 

Gelir Bütçesi 

MADDE 2. — Genel bütçenin gelirleri.bağlı (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (1.127.000.000.000.000) lira olarak tahmin edil
miştir. 

Denge 

MADDE 3. — ödenekler toplamı ile tahmin edilen gelirler 
arasındaki fark net borçlanma hâsılatı ile karşılanacaktır. 

3 — 

PLAN VE BÜTÇE 

Gider Bütçesi 

MADDE 1. — Ge 
bağlı (A) işaretli cetvel 
liralık ödenek verilmiştir 

Gelir Bütçesi 

MADDE 2. — Tas 

Denge 

MADDE 3. — Ta 
tir. 



(Hükümetin Teklifi) 

M N C İ BÖLÜM 
Malî Politikaya İlişkin Hükümler 

Bütçe Politikası ve Malî Kontrol 

MADDE 4.— a) Maliye Bakanı, harcamalarda tasarrufu sağla
mak, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikası yürütmek ama
cıyla kamu istihdam politikası ve giderlerle ilgili ödeneklerin da
ğıtım ve kullanımım, gelir ve giderlere ilişkin kanun, yönetmelik 
ve kararnamelerin uygulamalarını düzenlemek üzere standartları 
tespit etmeye ve sınırlamalar koymaya; bu hususlarda tüm kamu 
kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapma
ya ve tedbirleri almaya j'etkilidir. 

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yer alan, an
cak yapım ve hizmet işleri dışında kalan ve kanunların verdiği yet
kiye dayanılarak 'ilgili idarelerce tespit edilmiş birim fiyatları bu
lunmayan işler konusunda birim fiyatlar, azamî miktar ve oranlar 
ve benzeri standartlar tespit etmeye veya 1050 sayılı Muhasebe-i 
Umumiye Kanununun 64 üncü maddesi ile ilgili uygulamalarda ben
zeri miktar ve oranlan tatbik etmeye Maliye Bakam yetkilidir. 

Ayrıntılı Harcama Programları ve Ödeneklerin Kullanımı 

'MADDE 5. — Bütçe kanunlarına ekli (A) işaretli cetvellerdeki 
Ödenekler̂  Maliye Bakanlığınca belirlenecek ilkeler, serbest bırakma 

(Plan ve Büt 

Mal 

Bütçe Politikası v 

MADDE 4. —-
miştir. 

Ayrıntılı Harcam 

MADDE 5. — 
ki ödenekler, Maliye 



(Hükümetin Teklifi) 

oranları ve- ayrıntılı harcama programları dahilinde kullanılır. Bu 
oranlar üzerinde ve harcama programları dışında harcama yapıla
maz. 

İdareler bütçelerinde yer alan ödenekleri belirlenecek ilkeler ve 
serbest bırakma oranlan dahilinde Kalkınma Planı ve Yıllık Prog
ramda öngörülen hedefleri ve hizmet önceliklerini gözönünde bulun
durarak tasarruf anlayışı içinde, kullanmakla yükümlüdürler. 

(Plan ve Bütçe 

rakma oranları ve ayrı 
lır. Bu oranlar üzerind 
yapılamaz. 

İdareler bütçelerind 
serbest bırakma oranla 
ramda öngörülen hede 
lundurarak, tasarruf a 

«Bütçe Kanunların 
(1), (2) ve (3) ödenek 
nekleri; Bütçelerin 77 a 
ler; Hazine ve Dış Tic 
lide iç borçlar faizi ve 
genel giderleri, faiz acy 
giderleri, Sosyal Sigorta 
ayrılan ödenekler; 
«930.08.3.35.1.900» pers 
ma ödeneği, Emekli S 
leşmeleri gereğince işçi 
zamlarını karşılama öd 
Karayollan Genel Mü 
kanlığı bütçesinde yer 
Ödemeler; Maliye Bak 
bütçelerinde yer alan i 



(Hükümetin Teklifi) 

Kamu Kurutuşlarının Gelir ve Giderlerinin İzlenmesi 

MADDE 6. — 1995 Malî Yılında, genel bütçeye dahil daire
lerle katma bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, bütçenin 
transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar, belediyeler, belediyelere 
bağlı kuruluşlar, özel idareler, kamu iktisadî teşebbüsleri ile ben
zeri kuruluşlar, fonlar ve fonlara tasarruf eden kuruluşlar, Maliye 
Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca tespit edilecek 
esaslar ve sürelerde; 

a) Gelir tahminlerini, 
b) Gider tahminlerini, 

c) Malî tabloları, 

d) Birbirleriyle borç ve alacak durumlarını, 

İlgili mercilere vermek zorundadırlar. 

6 — 
(Plan ve Bütçe 

nekleri; Hazine yardım 
leri; Millî Savunma 
darma Genel Komuta 
carî ödenekleri ile Mi 
mak üzere daire ve id 

Bu iptal ile ilgili 
lemler sonucu doğacak 
liye Bakam yetkilidir.» 

Kamu Kuruluşlar 

MADDE 6. — 1 
lerle katma bütçeli id 
transfer tertibinden ya 
bağlı kuruluşlar, özel 
zeri kuruluşlar, fonlar 
Bakanlığı ile Hazine v 
esaslar ve sürelerde, 

a) Gelir tahminl 
b) Gider tahmin 

c) Malî tabloları 

d) Birbirleriyle b 

İlgili mercilere ver 



(Hükümetin TekîiS) 

Maliye Bakanı madde kapsamına giren idare, kuruluş, 
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 alınan önlemlerin uygulanmasını istemeye yetkilidir. 

Gerektiğinde Kullanılabilecek Ödenekler 

MADDE 7. —• Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan ve ge
rektiğinde kullanılabilecek ödeneklere ilişkin hükümler aşağıda gös
terilmiştir. 

(Plan ve Bütçe 

Maliye Bakanı ma 
büs ve kurumlardan, h 
ve hesap durumlarım a 
lanma ve borç ödem 
programlarına uygun h 
gördüğü yükümlülükle 
durumlarını ibraz etme 
bütçe ödeneklerini kesm 
ödenekleri ile diğer im 
rekli önlemleri almaya 
ruluşlardan alman önl 

Kamu kurumu nit 
tı gereğince genel bütç 
tarılan paraların, verili 
dığım incelemeye, ama 
kuruluşa aktarılacak tu 
ya Maliye Bakanı yetki 

Gerektiğinde Kulla 

MADDE 7. — T 
tir. 



(Hükümetin Teklifi) 

a) Personel Giderleri Ödeneği 
Malî yılın ilk 6 aylık döneminde kullanılan ödeme emirlerine 

dayanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda, bütçelerine konulan 
ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığı takdirde; ilgili mevzuatının ge
rektirdiği harcamalar için 100 - Personel Giderleri ile ilgili ter
tiplere, Maliye Bakanlığı bütçesinin (930-08-3-351-900) tertibindeki 
ödenekten aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 
^ b) Yatırımları Hızlandırma Ödeneği 

Maliye Bakanlığı bütçesinin (930-08-3-353-900) tertibindeki öde
nekten; 1995 Yılı Geçiş Programının Uygulanması, Koordinasyonu 
ve İzlenmesine Dair Karar hükümlerine uyularak, 1995 yılı yatırım 
programının uygulama durumuna göre gerektiğinde öncelikli sek
törlerde yer alan yatırımların hızlandırılması veya yılı içinde geli
şen şartlara göre öncelikli sektör ve alt sektörlerde yer alan ve prog
rama yeni alınması gereken projelere ödenek tahsisi veya ödenek
lerinin artırılmasında kullanılmak üzere söz konusu projelere iliş
kin mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ve Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığı bütçesinin kamu iktisadî teşebbüsleri ile ilgili 
faaliyetlerine aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

c) Kur Farklarını 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 

8 — 

{Plan ve Büt 
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ödenekleriyle, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarele
rin uluslararası kuruluşlara-yapacakları ödemelere dönük ödenek
lerin 'yabancı; para karşılıklarını sabit tutmak ve 31 Ara
lık 1994 tarihindeki kurlar ile transfer anındaki kurlar ara
sındaki farkı -karşılamak amacıyla Maliye Bakanlığı bütçesine 
(930-08-3-352-900). tertibindeki ödeneği ilgili kuruluşların hizmet 
programlarında mevcut ilgili tertiplere aktarmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

d) Yedek Ödenek 
Maliye Bakanı; 
1. Maliye Bakanlığı bütçesinin (930-08-3-356-900) tertibin

deki ödenekten bütçelerin, Maliye Bakanlığınca belirlenecek veya 
yeniden açılacak tertiplerine aktarma yapmaya, 

2. Hizmetin gerektirdiği hallerde Hazine ve Diş Ticaret Müs
teşarlığı Bütçesinin 910, 920, 930, 940 ve 950 kod numaralı program- r 
larından, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Baka
nın teklifi ile yedek ödenek tertibine aktarma, yapmaya, 

Yetkilidir. 

e) İhbar ve Kıdem Tazminatını Karşılama Ödeneği 
Genel ve katma bütçeli daireler ile transfer tertibinden yardım 

alan kuruluşlarda işçi statüsünde çalışan personel için kuruluş büt
çelerinde yer alan ödeneğin yetersiz kalması halinde eksik kalan 
ödeneği Maliye Bakanlığı bütçesinin (930-08-3-369-900) tertibinde 

9 _ 

(Plan ve Bütçe K 



(Hükümetin Teklifi) 

yer alan ödenekten kuruluş bütçelerindeki mevcut veya yeniden açı
lacak tertiplere aktarma yapmak sureti ile karşılamaya Maliye Ba
kam yetkilidir. 

f) Toplu İş Sözleşmeleri Gereğince İşçilere ödenecek 4 üncü 
ve 5 inci dilim ücret, zamlarını karşılama ödeneği: 

Konsolide Bütçeye dahil idareler ile transfer tertibinden yardım 
alan kuruluşlarda çalışan işçilere toplu iş sözleşmelerine göre 1994 
yılında ödenemeyen 4 üncü ve 5 inci dilim ücret zamlarını karşıla
mak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin (930-08-3-367-900) tertibin-
deki ödenekten, kuruluş bütçelerindeki mevcut veya, yeniden açıla
cak tertiplere aktarma yapmaya Maliye Bakam yetkildir. 

DPT Etüt ve Proje Ödenekleri 

MADDE 8 . — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bütçe
sinin; 

a) (111-01-2-CÖ1-300) tertibmdeki ödenekten, bir kısmım Dev
let Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca gerekli görülen hallerde har
cama ilkelerine uygun çalışmaların yaptırılması amacıyla, bütçele
rin ilgili tertibine aktarmaya ve bununla ilgili diğer işleri yapmaya 
Maliye Bakam yetkilidir. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
aym amaçlarla il özel idarelerine, iktisadî devlet teşekküllerine ve 
diğer kamu teşebbüslerine yaptıracağı hizmetlerin bedellerini peşin 
ödeyebilir. 

(Plan ve Büt 

DPT Etüt ve Pro 

MADDE 8. — 



(Hükümetin Teklifi) 

b) (111-01-3-301-900 ve İ l 1-01-3-306-900) tertiplerinde yer alan 
ödeneği, kalkınmada öncelikli yörelere ilişkin program ve projeleri 
desteklemek amacıyla, bütçelerin ilgili harcama kalemlerine aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir. Aynı amaçlarla diğer kamu kuru
luşlarına yapılacak ödemeler de bu tertipten karşılanır. 

Yatırım Harcamaları 

MADDE 9. — a) Yıllık programlara ek yatırım cetvellerinde 
yer alan projelerle Türkiye Büyük Millet Meclisince verilen ve ka
nunlaşan ödeneklerle kabul edilmiş projeler dışında herhangi bir pro
jeye yatırım harcaması yapılamaz. Ancak Silahlı Kuvvetler bütçesi
nin programlarında (1) ödenek türü içinde yer alan savunma sektörü, 
altyapı, inşa, iskân ve tesisleriyle, NATO enfrastrüktürün gerektirdiği 
inşa ve tesisler ve bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile RE-MO programı 
içerisinde yer alan alım ve hizmetler, Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığının 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 
Müsteşarlığının görüşü alınarak kuruluşun bağlı olduğu bakanın 
onayı ile tespit edilir. Alt harcama kalemleri bilahare genel ve kat
ma bütçeli kuruluşlar tarafından 31 Ocak 1995 tarihine kadar Şa

l i — 

(Plan ve Bütçe K 

Yatırım Harcamalar 

MADDE 9. — a) 
de yer alan projelerle T 
lerle kabul edilmiş pro 
harcaması yapılamaz. A 
ramlarında (1) ödenek 
yapı, inşa, iskân ve te 
diği inşa ve tesisler ve 
programı içerisinde yer 
Teşkilatı Müsteşarlığının 
ek yatırım çizelgelerinde 

b) Yıllık yatırım 
miş projeler ile. makine 
projelerinin alt harcama 
teşarlığının görüşü alın 
yı ile tespit edilir. Alt 
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yıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı. 
Müsteşarlığına "gönderilir. 

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 Başkanlığı, Maliye Bakan
lığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir, 

c) Yıllık: Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan 
projelerden ilgili bakanının onayı ile il özel idarelerince valinin yet
ki ve sorumluluğunda gerçekleştirilmesi uygun görülenlerin bedelleri, 
münhasıran proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere hizme
tin ait olduğu il özel idaresine ödenir. Mahallî hizmet niteliğini ta
şıyan işler, bu fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde program ve 
proje safhasında da valilerin yetki ve sorumluluğuna devredilebilir. 

Bu şekilde yürütülecek projelerin, etüt, keşif ve kontrollü hiz
metleri ilgili Bakanlık ve Genel Müdürlüğün il teşkilatlarınca; ihale 
veya emanet suretiyle yaptırılması ve bedellerinin ödenmesi il özel 
idarelerince valinin onayı ile gerçekleştirilir. 

d) Yıllık programa ek yatırım cetvellerinde yıl içinde yapıl
ması zorunlu değişiklikler için «1995 Yılı Geçiş Programının Uy
gulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar» da yer alan 
usullere uyulur. 
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Katma Bütçeli îdwelere Hazîne Yardımı 

MADDE 10. — a) Katma Bütçeli İdarelerin bütçelerim 
denkleştirmek amacıyla Maliye Bakanlığı bütçesinin hazine 

"yardımı {Yviksskögrdüm kurumlarının cari hizmet maliyetlerine ya
pılacak Devlet katkısı dahil) tertiplerine ödenek ve karşılığı ilgili 
katma bütçenin (B) cetveline gelir yazılan miktarlardan, bu amaca 
göre fazla olduğu tespit edilen kısımlar, malî yıl sonunda Hazine 

.ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile mutabakat kurulmak suretiyle ilgili 
idarelere ödenmeyerek Maliye Bakanınca aptal edilir. 

Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğü dışındaki katma bütçeli 
idarelerin malî yıl sonuna göre Maliye Bakanlığınca tespit olunacak 
bütçe fazlaları genel bütçeye gelir yazılır. 

b) Hazine yardımı alan katma bütçeli idarelerin bütçelerinde, 
1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanununun 48 inci maddesinin 
(C) ve (D) bendleri ile 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca. 
yılı İçinde gerçekleştirilecek ödenek artışları, Maliye Bakanlığınca' 
hazine yardımı ile ilişkilendirilerek yapılabilir. 

Yatırım ve Transfer Tertiplerinden Yardım Alan Kuruluşlar 

MADDE 11. — Bütçelerin yatırım ve transfer tertiplerinden 
yardım alan. bağımsız bütçelif kuruluşlar, hizmetleri ile ilgili aylık 
harcama programlarım vize edilmek üzere en geç 31 Ocak 1995 

. tarihine kadar Maliye Bakanlığına gönderirler. 
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Bu programlar Maliye Bakanlığınca vize edilmeden bütçenin 
yatırım ve transfer tertibindeki ödenekler kullanılmaz. 

Kuruluşlar aylık uygulama sonuçlarını her ay Maliye Bakanlı
ğına bildirirler. 

Maliye Bakanlığı, yapılan yardımın amacı doğrultusunda kulla
nılıp kullanılmadığnn aylık harcama programım göz önünde bulun
durarak kontrol eder. 

Resmî Taşıtlar 

MADDE 12...— Resmî taşıtların edinilmesi, elden çıkarılması, 
kullanılması ve gerektiğinde ticarî taşıtlardan yararlanılması husus
larında tasarruflu bir bütçe politikası uygulanacaktır. 

Bu amaçla; 

a) Genel bütçeli dairelerle katma bütçeli idareler, Taşıt Kanu
nuna ekü (1) sayıh cetvelde belirtilenlerin (Dışişleri Bakanlığı Müs
teşarı hariç) emir ve zatlarına verilenler ile (2) sayıh cetvelin 1 ve 
2 od 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. 
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Yerli muhteva oranı % 40'm altında olan taşıtlar yabancı men
şeli sayılır. -

b) Resmî taşıtların veya taahhüt yoluyla kiralanan taşıtların 
personelin zamanında işbaşında olmalarını teminen servis hizmetle
rinde kullanılması halinde; yararlanmak isteyen personelden idare
lerince belirlenecek miktarlarda servis ücreti alınır. Ancak alınacak 
ücret servis hizmetinin verildiği il için belediyece tespit edilen toplu 
taşıma kart bedelinin % 50'sinden veya aylık 20 adet bilet bedelin
den az olamaz. 

c) 237 sayılı Taşıt Kanununa tabi idarelerce mevcut taşıtların 
kadrolu şoför veya görevli personelce kullanılması esastır. Ancak, 
emir ve zatlarına veya makam hizmetlerine taşıt tahsis edilen kamu 
görevlileri ile toplantı, keşif, sağlık hizmetleri, tahsilat - tebligat iş
leri, arazide yürütülen hizmetler ve benzeri görevleri yerine getire
cek kamu görevlileri, görevli bulunulan il veya ilçe sınırları dahi
linde resmî taşıtları bizzat kullanabilirler. 

Yukarıdaki hizmetlerle ilgili olarak, gerektiğinde, görevli bulu
nulan il veya ilçe sınırları dahilinde binek tipi ticarî taşıtlardan da 
yararlanılabilir. 

d) Resmî taşıtların kamu görevlilerince kullanılması ve ticarî ta
şıtlardan yararlanılması hususları ile ilgili olarak hizmet konularım, 
görevlendirilebilecek personeli, taşıtların devir ve tesliminde ve ti
carî taşıtların ücretlerinin ödenmesinde kullanılacak belgeleri tespite, 
sınırlamalar koymaya, servis araçlarından yararlanan personelden 
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tahsil edilecek bedellere ilişkin düzenlemeleri yapmaya ve diğer esas 
ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Hastane Ücretleri 

MADDE 13. — Devlet memurları ve 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 kurumlarında yapılan teda
vilerine ait ücretler, Sağlık Bakanlığının görüşü üzerine Ma
liye Bakanlığınca tespit edilecek miktarlar ve esaslar çerçeve
sinde ödenir. Bu hüküm kamu iktisadî teşebbüslerinde çalışanlar ba
kımından uygulanmaz. 

Tıbbî Cihaz ve Sarf Malzemelerin Bedelleri 

MADDE 14. — Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile 
bunların emekli, dul ve yetimlerinin (bakmakla yükümlü oldukları 
aile fertleri dahil) tedavileri esnasında kullanılan protez, ortez, tedavi 
cihaz ve. malzemeleri ile sarf malzemelerinin birim fiyatlarını, kulla
nım süreleri ve ilgililere hangi oran ve miktarlarda ödemenin yapı
lacağını; diğer sağlık kurum ve kuruluşlarında zorunlu hallere mih> 
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hasır almak üzere yapılacak tedavilere ait ücretlerin. ödeme oranı, 
jmiktan ve esaslarını tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

"Yaşama OrganıÜyelerinin Tedavi Giderleri 

MADDE 15. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile ya
sama organı eski üyeleri ve dışarıdan atandıkları bakanlık görevi 
;Sona erenlerle bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin 
.tedavileri Devlet Memurlarının tedavilerine ilişkin hükümler çerçe
vesinde sağlanır. •_;••••' 

; İlaç Katılım Payları 

" MADDE 16. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 209, 
211 sayılı îç Hizmet Kanununun 66 ve 5434 sayılı T.C. Emekli San
dığı Kanununun Geçidi 139 uncu maddelerinde ilaç katılım payı 
olarak öngörülen oranları;% 50'ye kadar artırmaya, bu oranları ilaç
ların . farmakolojik etkileri itibariyle farklılaştırarak tespit etmeye; 
ilaçta' farmaşötik şekil ve. doz itibariyle gerekli sınırlamaları koyma
ya Sağlık Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığı yetkilidir. 
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Dernek ve Benzeri Kuruluşlara Yapılacak Yardımlar 

MADDE 17. —Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, bütçelerin
deki «Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık, Vakıf ve Benzeri 
Teşekküllere Yapılacak ödemeler» faaliyetinde yer alan ödenekler
den yapacakları yardımlarda; anılan kurumların bütçeden alacakla
rı yardımlarla gerçekleştirecekleri hizmet ve faaliyetlerini gösteren 
plan ve iş programlarım istemek, bunlar üzerinde gerekli inceleme
ci yapmak, plan ile iş programlarının, gerçekleştirme durumlarım 
izlemekle yükümlüdürler. Yardımlar yukarıdaki incelemelere bağlı 
olarak gerektiğinde taksitler halinde yapılabilir. . , 

Harcamaların yukarıdaki esaslar doğrultusunda amacına uygun 
olarak yapılıp yapılmadiğını incelemeye, yapılacak yardımların 'yön
lendirilmesine ilişkin yeni ilkeleri tespite Maliye'Bakanı yetkilidir. 

Gayrimenkul Satış ve Kira Berelleri 

MADDE 18. — a) Genel Bütçeli Dairelerin (Millî Savunma 
Bakanlığı hariç) kendilerine tahsis edilmiş gayrimenkullerin satışı 
halinde satış bedelinin Maliye Bakanlığınca belirlenecek ve Baş
bakanca uygun görülecek kısmım ilgili kuruluş hizmetlerinde 
kullanılmak üzere özel gelir ye ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. Önceki yılda harcanmayan miktarlar, cari yıl bütçesine 
«devren gelir ve ödenek kaydedilebilir. 
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b) İrtifak hakkı verilen özel iskelelerden alınan nisbi kira be
delleri bir yandan bütçeye özel gelir, bir yandan da yarısı liman 
başkanlıkları hizmetlerini geliştirmek üzere Denizcilik Müsteşarlığı 
bütçesine, yarısı da millî emlak hizmetlerini geliştirmek amacıyla 
Maliye Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydolunur, önceki yılda 
kullanılmayan ödenek cari yıl bütçesine devredilebilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Bütçe Uygulamasına "İlişkim Hükümler 

Bölüm Düzeni ve Deyimler 

MADDE 19. — 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-i Umumiye Kanunu ile diğer kanunlarda 
ve bu Kanunda yer alan; 

a) «Fasıl ve bölüm» deyimleri bütçe sınıflandırılmasında, 
«Program»'ı, 

b) «Kesim» deyimi «Altprogram»'i, 
c) «Madde» deyimi, harcama kalemlerim de kapsayacak şe

kilde «Faaliyet* veya «Proje» yi, 
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d) «Tertip» deyimi, hizmet veya harcamanın yapılacağı prog
ram, altprogram, ödenek türü,, faabyet - proje ve harcama kalemi 
bileşimini, 

e) «Harcama kalemi» deyimi, (A) işaretli cetvelde yer alan 
ödeneklerin 100, 200 . . . . 900 düzeyindeki ayrımım, 

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 
altayrımı (bu ayrıma 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 şartıyİa) 
hizmet veya harcamanın ait olduğu programı, 

İfade eder. 

Bağlı Cetveller 

MADDE 20. — a) 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu
nun değişik 29 uncu maddesine göre, 

1 . 1 irvci madde ile verilen ödeneğin dağılımı «A» işaretli, 

2. Özel hükümlerine göre 1995 Malî Yılında tahsiline devam-
olunacak Devlet gelirleri «B» işaretli, 

3. Devlet gelirlerinin dayandığı temel hükümler «C» işaretli, 
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4. Kanunlar ve kararnamelerle bağlanmış vatanî hizmet ay
lıkları «Ç» işaretli, 

5. Gelecek; yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren 
kanunlar <LG» işaretli, 

6. Harcamalara ilişkin formül «R» işaretli, 
t>) 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca her yıl 

Bütçe Kanunu dle tespiti gereken miktarlar «H» işaretli, N 

c) Çeşitli kanunlara göre bütçe kanunlarında gösterilmesi ge
reken parasal sınırlar «t» işaretli, 

d) Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer 
ücret ödemelerinin miktarı «K» işaretli, 

e) ,11.8.1982 tarih ve 2698 saydı 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, 

ğ) Kurumların sahip oldukları taşıtlar ve 1995 yılında Taşıt 
Kânunu uyarınca satın alacakları taşıtların cinsi, adedi ve hangi hiz-
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rnetİerde kullanılacağı ile asgarî ve azamî satın alma bedelleri «T» 
işaretli,. 

h) Kurumların lojman ve sosyal tesisleri (L) işaretli, 
Cetvellerde gösterilmiştir. \ 

Yeni Tertip, Harcmna ve Gelir Kalemleri Açılması 

* MADDE 21. — Maliye Bakanı; 
a) İlgili mevzuatına göre, yılı içinde 1995 Yılı Geçiş Programına 

alınan projeler için (2) ödenek türü altında, hizmetin gerektirdiği 
hallerde de (3 ı ödenek türü altında yeni tertipler, veya (A) işaretli 
cetvelin bütünü içinde yeni faaliyet ve harcama kalemleri açmaya, 

b) Gerektiğinde (B) işaretli cetvelde yeni bölüm, kesim ve 
^ madde kalemleri açmaya, 
. ı 

c) 25.6.1992 tarih ve 3824 sayılı Kanunla kaldırılan vergi ve 
resimler nedeniyle Toplu Konut Fonu adına gümrüklerce ithal sıra
sında tahsil edilecek miktarlardan gelir kaydedilecek oram tespite 
ve bu tutarı tahsilatı yapan gümrük saymanlarına (B) cetvelinde 
açılan tertibe gelir kaydettirmeye ve Toplu Konut Fonuna aktarı
lacak tutarlar ile gelir kaydedilecek tutarlara ilişkin uygulama ile 
ilgili usul ve esaslarıbelirlemeye, 

Yetkilidir. 
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Aktarma 

MADDE 22. — Maliye Bakanı;' 
a) Münhasıran «100 - Personel giderleri» harcama kaleminde-

fci ödeneklerle ilgili olarak, aynı kuruluş bütçesi içinde programla-
rarası aktarma yapmaya, 

b) Kuruluş bütçelerinin «100 - Personel giderleri» harcama 
kalemlerinde yer alan ödeneklerden yılı içinde kullanma imkânı ol
madığı tespit olunan miktarları, yine personel giderlerinde (ihbar ve 
kıdem tazminatı ödemeleri dahil) kullanılmak üzere Maliye Bakan
lığı bütçesinde yer alan yedek ödenek tertibine aktarmaya, 

c) Hizmeti yaptıracak olan kuruluşun isteği üzerine bütçesin
den, malî yıl içinde hizmeti yürütecek olan daire veya idarenin büt
çesine, gerektiğinde Hazine yardımı ile ilişkilendirilmek suretiyle 
ödenek aktarmaya ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya, 

d) 1995 yık Geçiş Programının Uygulanması, Koordinasyonu 
ve İzlenmesine Dair Karara uygun olarak yıllık programda yapıla
cak değişiklikler gereği, değişiklik konusu projelere ait ödenekleri 
ilgili kuruluşların bütçeleri arasında aktarmaya, 

Yetkilidir. 
Malî yıl içinde diğer bir daireye ve idareye aktarılan ödenek

lerle ilgili hizmetin yürütülmesinden bütçesine aktarma yapılan daire 
veya idare görevlidir. 
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Genel ve katma bütçeli kuruluşlarm kamulaştırma ve bina satın 
alımları ile ilgili tertiplerine aktarma yapılamaz. Ancak; liman, hava 
meydanı, demiryolu, tünel ve köprü projeleri nedeniyle yapılacak 
kamulaştırmalar için kuruluş bütçesinde tefrik edilmiş olan toplam 
kamulaştırma ödeneklerinin % 50'sine, diğer kamulaştırma ve satm 
almalar için de % 25'ine kadar olan ödenek eksiklikleri Maliye Ba
kanlığı bütçesinin yedek ödenek tertibinden karşılanabilir., 

İdarelerin kamulaştırma ve bina satın almak amacıyla bütçele
rinde yer alan ödenekler, kamu iktisadî teşebbüslerinden gayrimen
kul (lojman hariç) satm alınması veya kiralanmasında kullanılamaz. 
Ancak, bu hüküm doğrudan eğitim ve öğretime tahsis edilmesi şar
tıyla üniversiteler bakımından uygulanmaz. 

İl Özel İdarelerine Aktarılacak İşçilik Ödenekleri 

MADDE 23. — Genel ve katma bütçeli kuruluşlarca yürütülen 
hizmetlerin il özel idarelerince yerine getirilmesi halinde, bu işlerle 
ilgili kuruluş bütçelerinde yer alan işçilik ödeneklerinin, il özel ida
relerine ödenmek üzere bu kuruluş bütçelerinde mevcut veya yeni
den açılacak mahallî idarelere yapılacak ödemeler tertibine aktarma
ya kuruluşların teklifi üzerine Maliye Bakanlığı yetkilidir. 
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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 işlemleri 

MADDE 24. — Maliye Batanı; 
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 yüksekokullann bağlandığı üni
versite bütçelerine aktarmaya, 

c) Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arasında cari malî yıl İçinde yapılan 
hizmetlerin bedellerini karşılamak amacı ile varılacak mutabakat 
üzerine, ilgili bütçelerin program, altprogram, faaliyet ve projeleri 
arasında karşılıklı olarak aktarma yapmaya, 

d) Yukarıda belirtilen bütçelerde yer alan Silahlı Kuvvetlerin 
tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve tedarik hizmetleri ile 
bir programa ait bir hizmetin diğer bir program tarafından yürü
tülmesi halinde ödeneği ilgili program, altprogram, faaliyet veya 
projeler arasında karşılıklı olarak aktarmaya, 

Yetkilidir. 
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Geçen Yıllar Borçları 

. MADDE 25. — Malî yılın sonuna kadar ödenemediği gibi ema
net hesabına da alınamayan ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye 
Kanununun 93 üncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış bu
lunan geçen yıllar borçlarına ait ödemeler aşağıdaki ilkelere göre 
yapılır. 

a) Yılları bütçelerinin (1) ödenek türü itibariyle, (100 - Per
sonel Giderleri) ne ait harcama kalemlerinden doğan borçlar, «Per
sonel Giderleri Geçen Yıllar Borçları» faaliyetinden ödenir. 

b) (a) fıkrasında yazılı olanlar dışındaki harcama 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 Borçlan», 

3. Transfer tertipleri ile ilgili olarak doğan borçlar, «Transfer 
Giderleri Geçen Yıllar Borçları», 

4. Toplu İş Sözleşmeleri gereğince işçilere ödenecek 4 üncü 
veya 5 inci dilim ücret zamlarından doğan borçları, «İşçilere öde
necek 4 üncü veya 5 inci dilim ücret zamları borcu» 

Faaliyetlerinden ödenir. 
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Bu faaliyetlerdeki ödeneklerin yetmemesi halinde (100 - Perso
nel giderleri dışında kalan) aynı veya diğer hizmet tertiplerindeki 
ödeneklerden bu faaliyetlere aktarma yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

Özelleştirme Gelirleri 

MADDE 26. — 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, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile her türlü 
işletme haklarının tasfiye, devir ve satış bedellerinden elde edilecek 
tutarın Hazineye ayrılacak bölümünü genel bütçeye- irat kaydetmeye 
Maliye Bakanı 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. 

Savunma Sanayii Destekleme Fonu 

MADDE 27. '.— a) Türk Silahlı Kuvvetlerine stratejik hedef 
planı uyarınca temini gerekli modern silah, araç ve gereçler ile ger-
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çekleştirilecek savunma ve NATO altyapı yatıranları için malı yıl 
içinde yapılacak harcamalar, 7.11.1985 tarih ve 3238 sayıh Kanunla 
kurulan Savunma Sanayii Destekleme Fonunun kaynakları, bu 
amaçla bütçeye, konulan ödenekler ve diğer aynî ve nakdî imkânlar 
birlikte değerlendirilmek suretiyle Savunma Sanayii îcra Komite
since tespit edilecek esaslar dairesinde karşılanır. 

b) Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinde mev
cut ödeneklerden yukarıdaki fıkra gereğince tespit edilecek miktar
larım Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ödemeye Millî Savun
ma Bakam yetkilidir. 

c) Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Hazineye yatırıla
cak paraları-bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan Millî Savunma 
Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve geçen 
yıllar ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye Bakam yetkilidir. 

Transferi Mümkün Olmayan Konsolosluk Gelirleri 

MADDE 28. — Konvertibl olmayan konsolosluk gelirlerinden 
transferi mümkün olmayan ve 1994 yılı sonu itibariyle kullanılma
yan miktarları, Dışişleri Bakanlığı bütçesinde açılacak özel bir ter
tibe, bu Bakanlığın gerekli gördüğü mal ve hizmet alımlarında kul
lanılmak üzere, yılı bütçesine ödenek ve gerektiğinde gelir kaydet
meye ve yılı içinde kullanılmayan miktarları gelecek yıla devren 
•ödenek kaydetmeye Maliye Bakam yetkilidir. 
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Yapılacak harcamaların esas ve usulleri Dışişleri Bakanı ile 
Maliye Bakanınca müştereken tespit edilir. 

.Yabancı Ülkelere Yapılacak Hizmet Karşılıkları 

MADDE 29. — Maliye 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 hava
alanlarının bakım ve onarımları için verilecek paraları, aynı amaç
la kullanılmak üzere bir yandan bütçeye gelir, diğer yan
dan yukarıda yazılı kuruluş bütçelerinin sîonunda açılacak özel 
tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydolan mik
tarlardan yılı içinde harcanmayan kısımları ertesi yıla devretmeye, 

Yetkilidir. 
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Bağış, Hibe ve Yardımlar 

MADDE 30. — 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 - gider kay
detmeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi üzerine Ma
liye Bakam yetkilidir. 

b) Dış kaynaklardan veya uluslararası antlaşmalarla, ba
ğış 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 Bakam yetkilidir. 

c) 1995 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, bağIT(By^cetve-
linde bu adlarda açılacak tertiplere gelir: ve karşılıklarım da bu büt
çelerde açılacak özel tertiplere ödenek ve gider kaydetmeye Maliye 
Bakam yetkilidir. 

Eğitim ve Öğretim Ödenekleri 

MADDE 31. — Genel bütçe dışındaki kamu kuruluşlarının 
bütçelerine, genel bütçeye dahil dairelerce yönetilen her derecedeki 
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yatılı okullarda veya yurt dışında kendi hesaplarına okutturacakları 
öğrenciler için konulmuş olan ödeneklerden gerekli miktarlarını, bu 
Kanunun (B) işaretli cetveline gelir ve bu öğrencilerin her çeşit gi
derlerini karşılamak üzere, (A.) işaretli cetvelinde ilgili kurumun 
bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere aktarma yapma
ya. veya ödenek kaydetmeye, Maliye Bakanı yetkilidir. 

Özel Ödenek ve Gelirlerin İptali 

MADDE 32. — Bağışlara ilişkin özel ödenek ve özel gelirlerle 
diğer özel ödenek ve özel gelirlerden; 

a) Tahsis amacı gerçekleştirilmiş ödenek artıkları ile tahsis 
amacının gerçekleştirilmesi bakımından yetersiz olanları, 

ib) (a) fıkrasında yazılı olanlar dışında kalıp da (100.000.000) 
lirayı aşmayan ve iki yıl devrettiği halde harcanmayanları, 

İptal etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Döner Sermaye Gelirleri 

MADDE 33. — Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli 
idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerin (iş yurtlan ve berzeri 
kuruluşlar dahil) aylık gayri safi hasılatının % 10'u genel bütçeye 
irat kaydedilir. Bütçeye gelir kaydedilecek" oranı döner sermayeler 
veya işletmeleri itibariyle % 35'ine kadar yükseltmeye, geçmiş ve 
cari yıl kârlarını Hazineye yatırtmaya Maliye Bakam yetkilidir. 
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Döner sermayeli işletmelerin aylık gayrisafi hasılatı üzerinden 
genel bütçeye aktarılacak miktarların ve yıl sonu kârlarının toplan
masına, kaydına, raporlanmasına, bildirim ve ödeme sürelerinin 
tespitine ilişkin hususlar Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

Yıl sonu kârları ve aylık gayrisafi hasılatları üzerinden genel 
bütçeye aktarılacak miktarlar zamanında yatırılmadığı takdirde, 6183 
sayılı Kanundaki usullere göre yıllık % 12 zamk olarak tahsil edi
lin Ancak hesaplanan zam, döner sermayelerin ita amiri ve say
manlarından yarı yarıya alınır. Maliye Bakanlığınca verilmiş ek sü
reler için zam uygulanmaz. 

Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağlı 
döner sermayeli işletmelerden gerekli görülenlerin kapatılmasına ve 
bunların mevcutları, hakları, alacakları ve borçlarının tasfiyesi ile 
ilgili usul ve esasları belirlemeye ve bu konuda doğacak tereddüt
leri gidermeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Fonların Ödenek ve Gelirleri 
MADDE 34. — 1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakan

lar Kurulu Karan, yönetmelik ve diğer mevzuatla kurulmuş fonların 
her türlü gelirleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde 
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Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı adına açılan Müşterek Fon He
sabına yatırılır. Müşterek Fon Hesabına yatırılan fon gelirlerinden 
fonların mevzuatında öngörülen fonlararası pay ve kesintiler Türki
ye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yap,ıhr. 

Yapılan kesintilerden sonra kalan tutarlardan bütçe kapsamına 
alman fonlara ilişkin olanları Genel Bütçenin (B) işaretli cetveline 
gelir yazılır. Ancak, bu fonların gelirleri arasında yer alan kredi ana
para geri dönüşleri, kredi faizleri, borçlanma ve satış hasılatı bütçe
nin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmeden doğrudan Müşterek 
Fon Hesabmdan ilgili fonun gider hesabına aktarılır. 

Başbakanlık onayı çerçevesinde fonlarm gider hesaplarından 
yapılacak aktarmalar, kendisine aktarma yapılan fonun gelir hesabı 
üzerinden Türkiye Cumhuriyet .Merkez Bankasındaki Müşterek 
Fon Hesabına, buradan da tamamı gider hesabına aktarılır. 

2. Bütçe kaplamı dışındaki fonların Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası nezdindeki hesapta toplanan gelirlerinin ne kadarlık 
bölümünün bütçeye gelir yazılacağım tespit etmeye ve mevcut oran
lan değiştirmeye Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığının teklifi üzerine Başbakan yetkilidir. Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasınca, bütçeye gelir yazılacak kısım hesaplandıktan 
sonra kalanı ilgili fonun gider hesabına aktarılır. 

3. Bütçe; kapsamına alınan fonlar tarafından yürütülmesi ge
reken-hizmetlere ilişkin giderler, bağlı oldukları kuruluşun bütçesin
deki «77,Fonlara Ait Hizmetler» alt;•; programında yer alan «900-
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Transferler» harcama kalemindeki ödenekten fonların gider hesap
larına intikal ettirilecek kaynaklardan karşılanır. 

4. a) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Ba
kanın teklifi ve Başbakamn onayı üzerine, kuruluş bütçelerindeki 
fon ödeneklerini diğer kuruluş bütçelerinin fonlara ilişkin tertiplerine, 

b) İlgili Bakarım teklifi üzerine fonlar eliyle yürütülmek ama
cıyla kuruluş bütçesinin diğer tertiplerinde yer alan ödenekleri 
«77-Fonlara Ait Hizmetler» alt programına, • 

c) İlgili Bakanm teklifi üzerine, aynı kuruluş bütçesindeki fon 
ödeneklerim diğer fon tertiplerine, 

aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

5. a) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Ba
kanın onayı üzerine, tahmin fazlasını aşan fon gelirlerini «77-Fon
lara Ait Hizmetler» alt programındaki mevcut harcama kalemine 
ödenek kaydetmeye, 

b) Hazine ye Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Baka
nın teklifi ve Başbakanın onayı üzerine, fonlarm gelirlerindeki geliş
meler de gözönünde bulundurularak «77-Fonlara Ait Hizmetler» 
alt programındaki ödenekleri % 25 oranına kadar artırmaya, 

c) Fonların borçlanma yoluyla elde ettikleri kaynakları gerek
tiğinde bir yandan bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, karşılığında 
(A) işaretli cetveline ödenek kaydetmeye, 
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d) Fonlar tarafından hizmetin başka bir kuruluşa gördürülme
si halinde hizmetin karşılığı olan miktarları doğrudan bu kuruluş 
bütçesine gelir ve ödenek kaydetmeye, 

Maliye Bakam yetkilidir. 
6. Fonlar, bütçelerinde öngörülen harcamalarım kendi usul 

ve mevzuatları çerçevesinde yaparlar. 
Bununla birlikte, ödeneklerin kullanılması ile fon gelirlerinin . 

tahsiline ve fonların özellikleri de dikkate alınarak gerekli görüle
cek olanların harcamalarına ilişkin olarak kendi mevzuatında yer 
alan hükümler yerine uygulanmak üzere gerektiğinde yeni esas ve 
usuller tespit etmeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı 
olduğu Bakan ile Maliye Maliye Bakam yetkilidir. 

7. Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname iie kurulmuş olan 
fonlar hariç Bakanlar Kurulu Karan, yönetmelik ve diğer mevzuat
la kurulmuş olan fonlardan aynı hizmeti görenleri birleştirmek veya 
hizmet amacına yetecek kaynak yaratamayanlar ile kaynak yarat
makla' birlikte hizmet alam daralmış olanları tasfiye etmek üzere il
gili bakanın görüşü alınarak gerekli işlemleri yapmaya Maliye Ba
kam ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan 
yetkilidir. 

Böylece ortaya çıkacak hak ve yükümlülükler fonların birleş
tirilmesi halinde yeni fona, fon tasfiye edilmişse Hazineye geçmiş 
sayılır. 
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8. Bu maddede belirtilen hükümler çerçevesinde uygulama 
esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkan sorunları çözmeye, 
süreleri tespit etmeye, fon sorumluları tayin etmeye ve gerekli dene
timleri yaptırmaya Maliye Bakanı üe Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 
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_^_^_ İKİNCİ KISIM 
Hazine ve Kamu Kuruluşlarına İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Devlet Borçları 

Devlet Borçlarının Yönetimi 

MADDE 35. — a) Devlet borçlarının yönetimi 16.4.1986 ta
rih ve 3274 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığınca yürütülür. 

b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, 
malî yıl içerisinde ödenecek iç ve dış borç anaparaları ile iç ve dış 
borçlanma tutarlarını bütçe dışında özel hesaplarda izletmeye, malî 
yıl zarfında iç ve dış borç anapara geri ödemelerini bütçe ile ilgi-
lendirmeksizin yapmaya yetkilidir. 

Bu hüküm Dış Krediler Kur Farkı Fonu uygulamasından doğan 
ve fon tarafından karşılanamayan tutarlar ile, garantili borçlardan 
doğan geri ödemelerin tamamı için de uygulanır. 

c) Devlet iç ve dış borç faizleri ve genel giderleri bu amaçla 
bütçeye konulacak ödeneklerle karşılanır. 

d) Katma bütçeli idarelerin dış borçları Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığınca bu madde esaslarına göre ödenir. 
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e) Devlet borçlarının uygulama sonuçları Hazine ve Dış Ti-
' caret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlıkça hazırlanarak ilgili 
yıl fcesinhesap cetveli ile birlikte Hazine Genel Hesabına dahil edil
mek üzere Maliye Bakanlığına gönderilir. 

f) Devlet borçlarının yönetimi ve muhasebesi ile ilgili esas ve 
usuller Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ta
rafından birlikte düzenlenir. 

İç Borçlanma 
MADDE 36. — a) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı 

olduğu Bakan malı yıl içinde bu Kanunun «denge» başlıklı mad
desinde belirtilen tutarın bir katma 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 ile ödemelerine ilişkin her türlü esaslar ve bun
lara müteallik diğer şartları belirlemeye Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığının 'bağlı olduğu bakan yetkilidir. 'Bu tahvillerin basım gi
derleri ve satışa katılacak bankalara ödenecek komisyon ve banka 
muameleleri vergileri ile satışa katılan bankaların satış işlemleri do-
layısı ile yapacakları her türlü gider, vergi, resim ve harçların Ha
zinece ibankalara geri ödenmesinde ve tahvillerin basımında uygu
lanacak şekil ve esaslar Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında 1050 sayılı Muha-
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sebe-i - Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hü
kümleri uygulanmaksızın akdedilecek malî servis anlaşması ile tes
pit edilir., 

Cari yıl içinde çıkarılacak veya daha önceki yıllarda çıkarılmış 
tahviller, işlemiş faizleri ödenmek suretiyle, erken itfaya tabi tutula
bilir. 

Çıkarılacak tahvillerin faiz ve anapara ödemeleri ile yukarıda 
sözü geçen malî servis anlaşmasında yer alacak ödemeler ve bunla
rın dışında kalan diğer konsolide devlet borçları ile ilgili gider ve 
işlemler her türlü vergi (Gelir ve Kurumlar Vergisi hariç), resim ve 
harçtan müstesnadır. 

Bu fıkralardaki hükümler Hazine bonaları ile daha önceki yıl
larda ihraç olunan devlet tahvili, hazine bonoları ve diğer konsoli
de devlet borçları ile ilgili işlemlerde de geçerlidir. 

1995 yılında çıkarılacak tahvil ve bonoların vergi istisnalarım 
kaldırmaya veya uygulanacak oranları, yürürlükteki oranlar içinde 
kalmak üzere, tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

c) Devlet iç borçlanma senetlerinin dövize 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 
kurumlarımn yapacakları ihale ve sözleşmelerde teminat olarak ve 
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hazinece satılacak millî emlak bedellerinin ödenmesinde nominal 
değerleri üzerinden kabul edilir. Tahvil ve bonolar nominal bedele 
faiz dahil edilerek.ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül 
eden satış değerleri esas alınır. 

2974, 3836 ve 1211 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması 

MADDE 37. — a) 12974 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 Hazinece üstle
nilerek tahkim olunan borçlar için 1995 yılında yapılacak faiz ve 
anapara ödemelerinin gerektirdiği tutarda alacaklı kuruluşlara özel 
tertip devlet iç borçlanma tahvili vermeye, 

b) Yukarıda sözü edilen faiz ödemelerini «Bütçeden 
Mahsup Edilecek ödemeler Hesabı» ndan yaptırmaya, hesabın yılı 
İçinde mahsup edilemeyen artıklarını ertesi yıla devretmeye veya 
bütçe ile ilgilendirmeksizin özel hesaplarda izlemeye; 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, 

c) 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu
nun 61 inci maddesi gereğince yeniden değerleme farklarından do
ğan ve doğacak borçların 1995 yılında yapılacak ödemeleri için özel 
tertip Devlet İç Borçlanma Senedi-ihraç etmeye ve bu tahvillerin 
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vade, faiz ve sair şartlarım belirlemeye Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi ile, 

Başbakan yetkilidir. 

Dış Borçlanma 

MADDE 38. — a) Yabancı ülke, banka ve kurumlarla veya 
uluslararası kuruluşlarla yapılmış ve yapılacak anlaşmalara göre 
proje kredisi olarak malî yıl içinde elde edilen imkânların; 

1. Türk Lirası karşılıkları, dış borç kayıtları yapılarak Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından, 

2. Malzeme ve hizmet bedelleri, taahhüt evrakı ve sözleşme 
tasarıları ile birlikte ilgili kuruluşlar tarafından, 

Maliye Bakanlığına bildirilir. 
Söz konusu miktarları gerektiğinde ilgili kuruluşlara ait bütçe

lerde açılacak özel tertiplere; 

1. Ödenek kaydederek, 
2. Mevcut ödeneklerden aktarma yaparak, 
Bütçeleştirmeye, bunlardan yılı içinde harcanmayan miktarları 

ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yet-
Mlidir. 

Daha önceki yıllarda benzer şekilde sağlanan imkânların Türk 
Lirası karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedelleri için de yukarıdaki 
esaslara göre işlem yapılır. 
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b) Dış borçlanma imkânları ile satın alınacak malzeme ve hiz
metlere ait taahhüt evrakı veya sözleşme tasarıları Maliye 
Bakanlığınca vize edilmeden satın alma işlemi gerçekleştirilemez. 
ve ilgili miktarların dış borç kayıtları yapılamaz. Maliye Bakanlığı 
gerektiğinde dış borçlanma ile ilgili •bütçeleştirme işlemleri yapılma
dan önce (ilgili miktarların ödenek, gider ve dış borç kayıtlan, daha 
sonra yapılmak üzere) taahhüt evrakını ve sözleşme tasarısını vize 
etmeye yetkilidir. 

c) Dış devlet borçlarıyla ilgili kredi anlaşmalarının yürürlüğe 
girmesini sağlayacak kanunî düzenlemelerin tamamlanmasına 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, 
hesabın 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 anlaşmalarında 
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 satınalma usullerinin öngörül
mesi halinde, özel kanun, kararname veya antlaşma hükümlerine göre 
yürütülür. 
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Dış Borçların İkraz, Devir ve Garanti Edilmesi 

MADDE 39. — a) Yabancı ülkeler, uluslararası kuruluşlar, 
yabancı bankalar ve yabancı ülkelerde yerleşik diğer finans kurum
larından her türlü amaçla ve uluslararası sermaye piyasasında kul
lanılan finansman araçları ile yapılacak borçlanmalarla ilgili temas 
ve müzakereleri yürütmeye ve bu borçlanmalarla ilgili işlemleri so
nuçlandırmaya, 

b) Yukarıdaki (a) fıkrasına göre sağlanan finansman imkân
larım, ekonominin çeşitli sektörlerinde gelişmeyi sağlamak amacıyla 
ve anlaşmalar hükümleri uyarınca kamu ve özel sektör kurumları
na ikraz, devir veya kullandırmaya ve hu kredilerden yapılması ge
reken geri ödemeleri aynı kuruluşlar için hesatjen ikraz veya kre
diye dönüştürmeye, 

c) Yukarıda belirtilen imkânların doğrudan Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası veya Türkiye'de yerleşik kurumlar sile Türk 
Bankaları tarafmdan sağlanması halinde, bu kredileri kısmen veya 
tamamen devralmaya, devralınan bu kredileri kısmen veya tamamen 
kamu kurumlarına ikraz, devir veya kullandırmaya ve bu krediler
den yapılması gereken geri ödemeleri aynı kuruluşlar için hesaben 
ikraz veya krediye dönüştürmeye, Türkiye'de yerleşik Bankaların 
döviz varlıkları üzerinden borçlanmaya, 

d) Yabancı ülkelerin kredi kuruluşları, uluslararası kurumlar 
veya yabancı ülkelerde yerleşik banka ve kurumlar ile bu finans-

47 — 

(Plan ve Bütçe K 

Dış Borçların İkraz-

MADDE 38. — Ta 
rak aynen kabul edilmişt 



(Hükümetin Teklifi) 

man işlemlerine katılan Türk Bankaları tarafından kamu kurum
larına (özel hukuk hükümlerine tabi olmakla beraber sermayelerinin 
% 50'sinden fazlası kamuya ait olanlar dahil) ve yatırım bar.ka-
lanna verilecek krediler^ anîaşmalarındaki şartlarıyla garanti et
meye, 

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 dayalı 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 satm alacakları ve satacakları mal ve hizmet bedel
leri için ödeme garantisi vermeye, bu çerçevede malî yükümlülük 
altına giren fonlar lehine garanti vermeye, gerektiğinde, proje ile 
ilgili anlaşmalardaki koşullar çerçevesinde köprü krediler (Subordi-
nated Loan) sağlanmasına veya sağlanacak bu krediler için geri 
ödeme garantisi vermeye ve Yap - İşlet - Devret modeline dayanan 
tesisin söz konusu projelere ilişkin anlaşmalardaki koşullara uygun 
olarak satın alınması halinde de dış kredi borçlarım yüklenecek 
kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklıklarının ve mahallî ida
relerin lehine, finansör kuruluşlara garanti vermeye, 
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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 
sayılan kurumlara karşılıksız olarak kullandırmaya, 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yet
kilidir. 

h) Daha önceki yıllarda yapılan işlemler için de bu esaslar 
geçerlidir. 

244 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Borçlanma 

MADDE 40. — a) Yıllık programlarla belirlenen dış finans
man ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 31.5.1963 tarih ve 244 sa
yılı Kanunun kapsamı dışında kalan kuruluşlarla kredi anlaşmaları 
yapmaya ve projelerin yapüabilirlik çalışmalarının dış finansman 
ihtiyaçlarını karşüamak üzere Dünya Bankası ile üzerinde anlaşıla
cak şartlarla (10.000.000) ABD Dolarma kadar olan borçlanmaların 
yapılmasına Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakan yetkilidir. 

b) Bu gibi anlaşmalar ve savunma borçlanmalarına İlişkin 
kredi anlaşmaları bütçe kanunları hükümlerine dayanılarak yapıl
mış olup, Bakanlar Kurulunca uygun görülen diğer kredi anlaşma-
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lan 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 madde ile «Dış Borçların 
îkraz, Devir ve Garanti Edilmesi» başlığını taşıyan maddeleri ve 
bu madde hükümlerine dayanarak, sırasıyla borçlu veya garantör 
sıfatı ile taraf olduğu kredi anlaşmalarından doğan borçlarının dün
ya sermaye piyasalarında mevcut muhtelif finansman araçları vası
tasıyla yönetimi amacıyla anlaşma yapmaya Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. Söz konusu an
laşmalar imzalandıkları tarihte yürürlüğe girer. 

d) Daha önceki bütçe yıllarında aktedilmiş benzeri anlaşmalar 
hakkında da bu hüküm uygulanır. 

Borç Verme ve Hibe Anlaşmaları 

MADDE 41. — a) Yabancı ülkeler, uluslararası kuruluşlar ve 
yabancı ülke kredi kuruluşlarından sağlanacak hibelerle ilgili temas, 
müzakere ve anlaşmaları yapmaya ve bu_ yolla sağlanan finansman 
imkânlarını kamu ve özel sektör kuruluşlarına kullandırmaya Hazi
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. Söz 
sonusu anlaşmalar imzalandıkları tarihte yürürlüğe girer. 

b) Yabancı ülke ve kuruluşlara borç ve hibe şeklinde 
finansman sağlamak amacıyla anlaşmalar yapmaya ye anlaşmaların 
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-esas ve şartlarını belirlemeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığmın 
bağlı olduğu Bakan yetkilidir. Yabancı ülke ve kuruluşlara verilecek 
olan borç ve hibeler Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesine 
bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır. 

Söz konusu anlaşmalar Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe 
.girer. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Hazine İşlemleri 

Hazine Bonoları ve Avans İşlemleri 

MADDE 42. — Genel bütçe ödemelerini zamanında yapabil
mek ve bu ödemelerin tahsilatın göstereceği mevsimlik dalgalan
malardan olumsuz yönde etkilenmesini önlemek, uygulanmakta olan 
para politikasını yönlendirmek amaçları ile malî yıl içinde gerçek 
ve tüzelkişilere, genel bütçeden Hazine yardımı yapılan kamu kurum 
ve kuruluşlarına, kanunla kurulmuş fonlara en çok bir yıl vadeli 
Hazine bonoları satmaya, gerektiğinde bu bonoları satın almaya, 
satılacak Hazine bonolarının çeşitlerini, miktarını, satış usul .ve 
esasları ile şartlarını tespite, 14.1.1970 tarih ve 1211 sayılı Kanunun 
50 nci maddesi esaslarına göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasından kısa vadeli avans almaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 
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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. 

Çeşitli Saymanlıklarddki Değerlerin Hazineye Geçişi 

MADDE 43. — Maliye Bakam, bütün saymanlıkların çeşitli 
nedenlerle hazine hesapları dışında kalan mal varlıkları 
ve emanetler de dahil olmak üzere her çeşit paralarım Hazine he
saplarına kaydettirmeye, bu hesaplara tasarruf etmeye ve bu amaçla 
gerekli -önlemleri almaya yetkilidir. 

1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun tanımladığı bir 
saymanın yönetim ve sorumluluğunda olmayan kamu fonları hak
kında da bu hüküm uygulanır. 

Geri Verilecek Paralar 

MADDE 44.— 27.6.1963 tarih ve 261 sayılı Kanun uyarınca, 
geri verilecek paraların kesin olarak veya avans suretiyle ödenme
sinin şekil ve usulleri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı 
olduğu Bakanlıkla Maliye Bakanlığı tarafından müştereken tespit 
olunur. 
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Yapılacak inceleme sonunda fazla ödendiği tespit olunan veya 
zamanında mahsup olunmayan tutarlar 6183 sayılı Amme Alacakla
rının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre geri alınır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Kârları 
MADDE 45. — 1. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 

tabi kuruluşların, 1994 yılı kârlarından Hazineye isabet eden tutarları; 
a) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen kısıt

lamalara tabi olmaksızın, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
bağlı olduğu Bakamn 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 Bakamn teklifi üzerine 
bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye, 

2. Birinci fıkra kapsamına giren kuruluşların 1993 ve önceki 
yıllara ait kâr paylarından Hazineye isabet eden tutarları Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakamn talebi üzerine 
bütçenin gelir ve giderleri ile ilgilendirmeksizin kuruluşların görev 
zararları alacakları veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye 
ilişkin işlemleri yapmaya, 

Maliye Bakam yetkilidir. 

53 — 

(Plan ve Bütçe 

K a 

Kamu İktisadî Teşe 
MADDE 44. — Ta 

rak aynen kabul edilmiş 



(Hükümetin Teklifi) 

Kamu Ortaklıkları ve iştiraklerinde Sermaye Değişikliği 

MADDE 46. — 1. Kamu ortaklıkları ve iştiraklerinin yeniden 
düzenlenmesi tedbirlerini uygulamak, sermaye artırımlarına katıl
mak, kamu iktisadî teşebbüslerinin yatırım ve finansman program
larının gereklerini yerine getirmek ve 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname hükümlerini uygulamak amacıyla; 

a) Hazinece her türlü sermaye artırımlarına katılınması ve her 
türlü sermaye paylarının satın alınmasına, 

b) Hazinenin ve kamu iktisadî teşebbüslerinin sermaye payla
rını diğer kamu iktisadî teşebbüslerine, kamu ortaklığı idaresine ve
ya katma bütçeli idarelere devretmeye veya onlar tarafından devral-
dırmaya, ; 

c) Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının Hazineye 
veya çeşitli fonlara olan borçlarım yıllık yatırım ve finansman prog
ramlarına uygun olarak Hazineden olan alacaklarına veya ödenme
miş sermayelerine mahsup etmeye veya teşebbüslerin borçlanmn 
ödenme zamanı ve şartlarım belirlemeye, 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, 

d) Bu işlemlerin gerektirdiği tutarları, Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının teklifi üzerine, mahiyetine göre, bütçede açılacak 
özel tertiplere gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakam, 

yetkilidir. 
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2. a) Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 1994 
yılı sonu itibariyle; 

aa) Hazineye, fonlara, Sosyal Sigortalar Kurumuna olan va
desi geçmiş borçlarını, hazineden ve fonlardan olan alacaklarına 
veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye, 

bb) Türkiye İhracat Kredi Bankasına (eski Devlet Yatırım 
Bankası) olan borçlarının ödeme zaman ve şartlarım 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
larım tespite, gerektiğinde bu borçların Hazinece devralınarak Ha
zineden olan alacaklarına veya sermayeden mahsup etmeye, 

b) Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Türkiye Cumhuriye
ti Ziraat Bankasına olan destekleme kredisi borçlarının ödeme za
manı ve şartlarmı belirlemeye, gerektiğinde, söz konusu birliklerin 
görev zararı alacaklarına karşılık olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasına olan bu borçlarının Hazinece devralınmasını sağ
lamaya, 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, 
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c) Bu işlemleri, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi 
üzerine, gelir ve gider hesapları ile ilgilendirilmeksizin mahiyetlerine 
göre ilgili devlet hesaplarına kaydettirmeye Maliye Bakanı, 

yetkilidir, 

3. a) Kamu İktisadî Teşebbüslerine Sosyal Güvenlik kuru
luşlarına ve Fon idarelerine ikrazen verilmek ve (20.O0O.000.00C.000) 
lirayı aşmamak, 

b) İkinci fıkra uygulaması çerçevesinde işleme tabi tutulan 
kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının Hazine devirli dış 
kredilerinin Türk Lirası karşılıkları ve bu fıkraya göre devralınabi-
lecek borçların miktarı ile sınırlı kalmak, kaydıyla Hazine tarafın
dan özel tertip Devlet tahvilleri ihraç edilebilir. Bu tahviller iç borç
lanma ile ilgili maddedeki limitin dışında olup, vade, faiz ve sair 
şartlar Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın 
teklifi üzerine Başbakan tarafından belirlenir. 

Hazine Kefaletleri 

MADDE 47. — 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, Ücret, Sözleşme Ücreti, Ek Taz
minat ile Döner Sermaye Payı Tavanları 

MADDE 48. — a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
154 üncü maddesi uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer alan ra
kamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde 
uygulanacak aylık katsayısı 1.1.1995 - 31.3.1995 döneminde (1140, 
1.4.1995 tarihinden itibaren (1225); memuriyet taban aylığı göster
gesine uygulanacak taban aylığı katsayısı 1.1.1995 - 31.3.1995 dö
neminde (4135),. 1.4.1995 tarihinden itibaren ise (4490) olarak uy
gulanır. 

b) Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında gö
rev alan Devlet memurlarının yurt dışı aylıkları, yeni kurlar ve yeni 
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emsaller tespit edilinceye kadar, 12.3.1987 tarih ye 87/11595 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve değişikliklerinde yer alan hüküm
lere göre ödenir. 

c) 399 saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü madde
sinin (c) bendi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personelin sözleşme 
ücret tavanı 1.1.1995 - 31.3.1995 döneminde (33.000.000) lira, 
1.4.1995 tarihinden itibaren (35.500.000) lira olarak uygulanır. 

d) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2.12.1993 ta
rih 3920 sayılı Kanunla değişik 28 inci maddesinin (B) fıkrası uya-

, rınca ödenecek ek tazminatın tavanı (9.000.000) olarak uygulanır. 
Aynı maddenin (A) fıkrası uyarınca ödenecek ek tazminatın 

aylık tutarı da 1995 yılı için (10.000.000) lirayı geçemez. 

e) 2547 saydı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesi 
kapsamında bulunan döner sermaye işletmelerinin, öğretim eleman
larının katkısıyla toplanan gayrisâfi hâsılatlarının en az yüzde altmış? 
o kuruluş veya 'birimin araç, gereç ve diğer ihtiyaçlarına ayrılır. 
Kalan kısmı ise üniversite yönetim kurulunun belirleyeceği oranlar 
çerçevesinde bağlı bulunduğu üniversitenin araştırma fonu (yüzde 
beşten az olmamak üzere) ile döner sermayenin bağlı bulunduğu 
birimde görevli öğretim elemanları ile aym birimde görevli 65.7 sa
yılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel arasında paylaştırılır. 
Öğretim üyeleri ile. üniversitelerarası kurulca önerilecek Yükseköğ
retim Kurulunca kabul edilen teknik ve sanatla ilgili birimlerde gö-
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revii öğretim elemanlarına döner sermayeden bir yılda ayrılacak 
payın toplamı bunların bir yılda alacakları aylık (ek gösterge da
hil), yan ödeme, ödenek ve her türlü tazminat toplamının bir buçuk 
katını, diğer öğretim elemanları için bir katını, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa tabi personel için ise % 50'sini geçemez. Şu 
kadar ki öğretim üyelerinin mesaî saati dışında döner sermayeye 
katkılarından dolayı alacakları pay birbuçuk kat kıyaslamasında 
nazara alınmaz. 
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İkramiye ve Diğer Ödemeler 

MADDE 49, — a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ye Takibine 
Dair Kanun ile ek ve değişikliklerine göre verilen ve aynı Kanunla 
belirtilen oran ve tutarlar uygulanmak suretiyle bulunacak ikrami
yenin ödenmesine devam olunur. Anıları Kanunun 26.7.1983 tarih 
ve 2867 sayılı Kanunla değişik 60 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında 
bütçe kanunu ile belirleneceği ifade edilen ikramiye katsayısı olarak 
1995 yılında devlet memurları aylıkları için tespit olunan katsayı 
uygulanır. 

b) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 165 inci maddesinde ge
rekli değişiklik yapılıncaya kadar, aynı Kanunun 164 üncü mad
desine göre, olağan çalışma saatleri dışında yapılacak gümrük işlem
leri ve yük alıp vermeleri için aynı madde uyarınca alman ücretle
rin en az yarısı, 164 üncü maddede sayılan hak sahiplerine, bu işler
de fiilen görevlendirilen diğer bakanlıklar personeli ile saymanlık 
memurlarına ve diğer memurlara Gümrük Müsteşarlığının bağlı ol
duğu Bakanca belirlenecek usul ve esaslara göre ödenir. 

Bu ücretlerden kalan paramn, söz konusu Müsteşarlık persone
line ödenmesine veya anılan Kanunun 161 inci maddesinin 4 üncü 
bendinde belirtilen amaçlarla kullammına yahut kısmen ya da ta
mamen Hazineye irat kaydına ilişkin esasları belirlemeye Gümrük 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.. • 
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Maliye Bakanlığı personeline 484 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Geçici 4 üncü maddesine göre 1995 yılında yapılacak 
ödemeleri, Gümrük Müsteşarlığı personeline yapılan ödemelerin 
miktar ve oranlarını da dikkate almak suretiyle belirlemeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

•Maliye Bakanlığına bağlı ilgili kuruluşlar personeline yapılacak 
bu tür ödemeler ilgili kuruluşların kendi bütçelerinden karşılanır.. 

İkinci, üçüncü ve dördüncü fıkra uyarınca yapılan ödemeler
den damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılamaz. 

c) Yataklı tedavi kurumlarında (en az 25 yataklı) normal me
sai saatleri dışında, genel tatil günlerinde veya hafta sonu tatille
rinde, normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında 
kurumunca izin kullanmasına imkân verilmeyen sağlık ve yardım
cı sağlık hizmetleri sınıfı personeline, bu konuda 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununda gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar al
makta oldukları özel hizmet tazminatı tutarının binde yedisi her 
bir izin suretiyle karşılanamayan nöbet saati için (nöbet süresi ke
sintisiz 8 saatten az olmamak üzere) ayrıca ödenir. Ancak ayda 80 
saatten 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 sayüı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin 
(e) bendi kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır. 
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d) 29.4.1969 tarihli ve 1164 sayılı Kanuna 517 sayılı Kanım 
Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile eklenen Ek 3 üncü 
maddesi uyarınca Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü personeline ödene
cek fazla çalışma ücretinin usul, esas ye miktarlarını tespit etmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir.... 

Taym Bedeli 

MADDE 50. — 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, bu şekilde ödenecek tayın bedelinin aylık tutarı (700) gösterge 
rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak 
miktarı geçemez. 

b) Ordu hastabakıcı, hemşire ve ebelerinin erler gibi iaşe edil
melerine devam olunur. Bunlardan, kazandan iaşelerinin mümkün 
olmadığı, "bağlı bulundukları komutanlık veya kurum amirliğince 
yazılı belge ile tevsik edilenler bedelen iaşe edilirler. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
İstihdam Esasları 

Kadroların Kullanımı 

MADDE 51. — a) Genel bütçeye dahil dairelerle katma büt
çeli idarelere, "bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlara, kanunlarla 
kurulan fonlara, kefalet sandıklarına, sosyal güvenlik kuruluşlarına, 
genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuru
luşlara tahsis edilmiş bulunan serbest memur kadroları ile sürekli 
işçi kadrolarından 31.12.1994 tarihi itibariyle boş olanlar ile hu ta
rihten sonra herhangi bir nedenle boşalacak olanların açıktan atama 
amacıyla kullanılması ve bu kurumların boş memur kadrolarına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesine göre 
açıktan vekil atanması Maliye Bakanlığının iznine tabidir. Ancak, 
hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlar ile bu meslekten sa
yılan görevlerde olanlar. Yükseköğretim Kurumu öğretim eleman
ları, 24.5.1983 tarih 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Kanununun Ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ata
malar ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesi 
uyarınca istisnaî memuriyetlere atanacak olanlar için izin aranmaz. 

İzne tabi olsun veya olmasın, yukarıdaki fıkraya göre her ay 
içinde yapılan atamaların unvan, hizmet sınıfı ve dereceler itibariy
le sayıları ilgili kurum tarafından Maliye Bakanlığına bildirilir. 
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b) Yukarıda sayılan kurumların sürekli işçi kadrolarından 
31.12.1994 tarihi itibariyle boş olanlar ile bu tarihten sonra boşala
cak olanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılırlar. 
Bu şekilde iptal edilen sürekli işçi kadrolarına ait bilgiler takip eden 
ayın 15'ine kadar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına 
gönderilir. 
- c) Kurumlarınca eleman yetiştirmek amacıyla 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu ile diğer özel kanunlarda yer alan hüküm
lere göre açılan okul ve kurslar ile burs vermek suretiyle okutulan 
öğrencilerden (Yurt dışında okutulanlar ile subay ve astsubaylar 
hariç) mecburî hizmet yükümlülüğü devam edenler ile 1995 yılında 
öğrenimlerini bitirecek olanların bu yükümlülükleri, krediye dönüş
türme veya borçlandırma işlemi yapılmaksızın kalkmış sayılır. Bu 
fıkranın uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemeye, ortaya 
çıkacak tereddütleri gidermeye, Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

d) İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları bir
lik ve müesseselere tahsis edilmiş bulunan serbest memur kadro
ları ile sürekli işçi kadrolarından 31.12.1994 tarihi itibariyle boş 
olanlar ile bu tarihten sonra boşalacak olanların açıktan atama ama
cıyla kullanılması İçişleri Bakanlığının iznine tabidir. 

e) Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkların 31.12.1994 
tarihi itibariyle boş olanlar ile bu tarihten sonra herhangi bir ne
denle boşalan kadro ve pozisyonlarına açıktan personel atanamaz. 
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Ancak, yıl içinde yeni üretim tesislerinin hizmete girmesi durumun
da personel ihtiyacı öncelikle kurum içindeki fcirimlerden nakil su
retiyle karşılanır. İhtiyacın bu şekilde karşılanamaması halinde boş 
kadro ve pozisyonlara açıktan atama yapılması, Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine Devlet Personel Baş
kanlığının iznine tabidir. 

f) Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla, mahalli idareler ve 
kamu iktisadî teşebbüsleri, özel kanuna veya özel kanunla verilmiş 
yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı 
işyerleri .sakat ve eski hükümlüler için;. 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 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 Bakanlığınca vize edilmiş işçi kadro ve pozisyon
larından, 

1.475 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinde belirlenen oran
larda kadro ve pozisyon ayırmaya ve yükümlü oldukları kadar ata
ma yapmaya mecburdurlar. • 

g) 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun değişik 17 
nci maddesine göre hükümlü çalıştırmakla yükümlü kuruluşlar, bu 
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amaçla, mevcut işçi kadro ve pozisyonlarının % 3 'ünden az ve 
% 5'inden fazla olmamak üzere, işçi kadro ve pozisyonu ayırmak 
zorundadırlar. I 

h) Genel ve katma bütçeli kuruluşların döner sermaye ve fon 
saymanı kadroları ile katma bütçeli kuruluşların sayman kadroların
dan Maliye Bakanlığınca uygun görülenler gerektiğinde bu Bakan
lığın kadro cetvellerine eklenebilir. 

Sözleşmeli Personel 

MADDE 52. — Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli 
idareler, döner sermayeli kuruluşlar, belediyeler, il özel idareleri, 
kanunla kurulan 'fonlar, Sosyal Güvenlik Kuruluşları, genel ve kat
ma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar ile 
8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı 
dışında kalan kuruluşlarda sözleşme ile çalıştırılacak personel hak-
ikında 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
ek ve değişikliklerinin uygulanmasına devam olunur. 

Birinci fıkrada sayılan kuruluşlar, 657 sayıh Devlet Memurları 
Kanunu dışında diğer kanun hükümlerine göre çalıştırdıkları söz
leşmen personelin unvan, sayı ve ücretlerim belirten cetvelleri ve tip 
sözleşme örnekleri, 1995 yılı Ocak ayı sonuna kadar Maliye Bakan
lığına vize ettirmek zorundadırlar. 
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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 1995 
yılı Ocak ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına vize ettirmek ve her 
ay bu şekilde çalıştırdıkları sözleşmeli personelin isim, unvan, kadro 
derecesi ve sözleşme ücretlerini gösterir cetvelleri ertesi ayın sonuna 
kadar Maliye Bakanlığına bilgi için göndermek! zorundadırlar* 

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 Bakanlığına vize ettirilmesi gerek
lidir. Yukarıdaki fıkralara göre vize işlemleri yapılmadan sözleşme 
yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 
(B) fıkrası ile ek geçici 16 ncı maddesi ve özel kanunları uyarınca 
1994 malî yılında sözleşme ile çalıştırılanlardan 1995 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 1994 malî yılında vize edilmiş sözleşmelerine göre 
yeni sözleşmeleri esas alınarak gerekli düzeltmeler daha sonra ya
pılmak üzere, Maliye Bakanlığı vizesi aranmaksızın ödenir. 
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Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet 
Meclis Genel Sekreterliği, Başbakanlık Merkez Teşkilatı, Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığı hariç olmak üzere çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararna
melere göre sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ödenmekte olan 
dört aylık uıtarmda ikramiye dışmda teşvik ve diğer adlar altında 
ikramiye ödenmez. 

Sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin normal ikramiyeleri 
Ocak, Nisan, Temmuz, ve Ekim aylarında, yukarıda sayılan kurum
larca ödenecek ilave teşvik ikramiyeleri ise Haziran ve Aralık ayla
rında ödenir. 

İşçilik Ödenekleri ve Geçici İş Pozisyonları 

MADDE 53. — a) Genel bütçeye dahil dairelerle katma büt
çeli idareler, sürekli işçileri ile 30 iş gününden- fazla süre ile çalıştıra
cakları geçici işçileri, bütçelerinin (55) ve (66) alt programlannda 
yer alan 100 - Personel giderleri harcama kalemindeki ödenek
leri aşmayacak sayıda ve süre ile istihdam edebilirler. Sürekli ve ge
çici işçilere bütçede tertiplenen ödeneği aşacak şekilde fazla çalışma 
yaptırılamaz. Belirtilen alt programlara hiç bir şekilde ödenek ak
tarması yapılamaz ve bütçenin başka tertiplerinden işçi ücreti ve 
fazla çalışma ücreti ödenemez. Ancak, toplu iş sözleşmelerinden 
doğacak yükümlülükler ile ihbar ve 'kıdem tazminatları ödemeleri 

68 -

(Plan ve Bü 

. İşçilik Ödenekle 

MADDE 52. — 
çeli idareler, sürekli 
tıracakları geçici işç 
da yer alan 100 — 
leri aşmayacak sayı 
geçici işçilere bütçe 
lışma yaptırılamaz. 
nek aktarması yapıl 
reti ve fazla çalışm 
rinden doğacak yük 



(Hükümetin Teklifi) 

nedeniyle meydana gelecek ödenek eksiklikleri Maliye Bakanlığı 
bütçesindeki yedek ödenek tertiplerinden'karşılanabilir. 

Kurumlar, bütçelerinin (66) alt programına tertip edilen öde
nek ile sınırlı olmak üzere yıl içinde aylar itibariyle çalıştıracakları 
geçici işçilerin sayılarını^ bunların çalıştıracakları birimlere göre 
dağılımını, (merkez teşkilatında birimler, taşra teşkilatında ise böl
ge ve il müdürlüğü olarak) gösteren cetvelleri, yapılan hesaplama-. 
larla birlikte Ocak ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına vize et
tirmek zorundadır. Yıl .içinde meydana gelen değişiklikler de aynı 
usul ile vizeye tabidir. Bu vize işlemi yapılmaksızın geçici işçi is
tihdam edilemez ve ödeme yapılamaz. 

Yukandaki hükümlere aykırı uygulamalardan ita amirleri ve 
tahakkuk memurları ile ödenek üstü harcama yapan saymanlar so
rumludur. 

b) Genel ve Katma Bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli ku
ruluşlar, kanunla kurulan fonlar ve hizmetlerini genel veya katma 
bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten ku
ruluşlar ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında 
kalan kuruluşların 1.1.1995 tarihinden itibaren 30 iş gününden fazla 
süre ile çalıştıracakları geçici işçilere ait geçici-iş pozisyonları ilgili 
bakanlığın onayı alınmak suretiyle 31.1.1995 tarihine kadar Maliye 
Bakanlığına vize ettirilir. 

Bu kurumların, kanunla uluslararası antlaşmalarla veya 1995 
yılı programı ile kurulması veya genişletilmesi öngörülen birimler 
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için yapılacak yeni vizeler dışında, Î994 Malî Yılında vize edilmiş 
miktarları aşacak şekilde vize yapılamaz. Vize edilmiş bulunan ge
çici iş pozisyonları Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile başka un
vanlı geçici iş pozisyonları ile değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Ma
liye .Bakanlığınca vize edilen cetvellerin bir örneği, ilgisine göre, 
Sayıştay Başkanlığına veya Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuru
luna gönderilir. Bu vize işlemi yapılmaksızın ödeme yapılamaz. 

c) Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 1.1.1995 
tarihinden itibaren 30 iş gününden fazla süre ile çalıştıracakları 
geçici işçilere ait geçici iş pozisyonları ilgili Bakanlığın onayı alın
mak suretiyle 31.1.1995 tarihine kadar Başbakanlık Devlet Personel 
Başkanlığına vize ettirilir. Vize edilen geçici iş pozisyonları Başba
kanlık Devlet Personel Başkanlığınca - başka unvanlı geçici iş po
zisyonları ile değiştirilebilir veya iptal edüebilir. Vize ettirilen cet
vellerin bir örneği Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gön
derilir. Bu vize işlemi yapılmaksızın ödeme yapılamaz. 

d) İl özel idareleri ve belediyeler ile, bunların kurdukları bir
lik ve müesseselerde 30 iş gününden fazla süre ile çalıştırılacak ge
çici işçilere ait geçici iş pozisyonları her yıl İçişleri Bakanlığına vize 
ettirilir. Vize edilmiş bulunan geçici iş pozisyonları İçişleri Bakan-
hğı tarafından başka unvanlı geçici iş pozisyonları ile değiştirilebi
lir veya iptal edilebilir. İçişleri Bakanlığı tarafından vize edilen ge
çici iş pozisyonlarına ait vize cetvellerinin bir örneği Başbakanlık 

70 — 

(Plan ve Bütçe 

Bu kurumların, ka 
programı ile kurulması 
pılacak yeni vizeler dış 
aşacak şekilde vize y 
zisyonları Maliye Bak 
çici iş pozisyonları ile 
kanlığınca vize edüen 
Başkanlığına veya Ba 
derilir. Bu vize işlem 

c) Kamu İktisa 
i.1.1995 tarihinden iti 
cakları geçici işçilere 
yı alınmak suretiyle 
Personel Başkanlığına 
rı Başbakanlık Devlet 
iş pozisyonları ile değ 
cetvellerin bir örneği 
gönderilir. Bu vize iş 

d) İl özel idarel 
lik ve müesseselerde 
yonları her yıl İçişler 
nan geçici iş pozisyo 
vanlı geçici iş pozisy 
İçişleri Bakanlığı tara 



(Hükümetin Teklifi) 

Devlet Personel Başkanliğma gönderilir. Bu vize işlemi yapılmadan 
geçici işçi çalıştırılamaz ve herhangi bir ödeme yapılamaz.-

Geçici Hizmet Karşılığı Yapılacak Ödemeler 

MADDE 54. — Kurumlar; 
a) Arızai nitelikteki işleriyle sınırlı (kalmak koşuluyla, yıl içinde 

bir ayı aşmayan sürelerle hizmet alımı yoluyla çalıştırılan kişilere 
yapılacak ödemeleri, . 

b) Kısmî zamanlı hizmet satınalınan kişilere yapılacak öde
meleri, 

c) 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun 25 inci 
maddesi gereğince aday, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören 
öğrencilere yapılan ödemeleri, 

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi ge
reğince sayım, propoganda, anket ve benzeri işlerde çalıştırılan ge
çici personele yapılan ödemeleri, 

Bütçelerin 101.02.1.085 «Geçici Hizmet Karşılığı Yapılacak 
Ödemeler» faaliyetinde gösterilen 300 harcama kaleminden yapar
lar. Bu faaliyete bütçelerin başka tertiplerinden ödenek aktarılamaz; 
ödenek üstü harcama yapılamaz. Aynı kurumun farklı birimlerinde 
olsa bile, (a) bendine göre, aynı kişi yılda üç aydan fazla çalıştırıla
maz. 
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Yukarıdaki hükümlere aykırı uygulamalardan ita amirleri, ta
hakkuk memurları ve saymanlar ile bu kişileri çalıştıranlar sorumlu
dur. 

İşçilerin Memur Kadrolarına ve Sözleşmeli Personel Pozisyon
larına İntibakı 

MADDE 55. — a) Genel ve (katma bütçeli kurumlar, il özel 
idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları 
birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlar
la kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında, sosyal güvenlik kuruluş
ları ile genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım 
alan kuruluşlarda, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkla
rında '(özelleştirilen-kuruluşlar hariç) 1994 yılında geçici iş pozis
yonlarında istihdam edilmiş olan geçici işçilerden en az ilki yıllık 
yükseköğrenim mezunu mühendis, mimar ve teknikerler ile bu Ka
nuna ekli cetvelde pozisyonları belirtilen sürekli işçi kadrolarında 
istihdam edilen sürekli işçilerden (31.3.1995 tarihine kadar emekli
lik veya yaşlılık aylığına hak kazanacak olanlar hariç) 31.3.1995 ta
rihine kadar uçurumlarına yazılı olarak müracaat edenler 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde sınav şartı 
aranmaksızın aşağıda belirtilen esaslar dahilinde dunımlanna uygun 
boş memur kadrolanna, Kamu îktisadî Teşebbüsleri ve bağlı or-

72 — 

(Plan ve Büt 

Yukarıdaki hükü 
hakkuk memurları v 
ludur. 



(Hükümetin Teklifi) 

taklıklarmda ise boş sözleşmeli personel pozisyonlarına intibak et-
trilirler. 

31.3.1995 tarihine kadar emeklilik veya yaşlılık aylığı almaya 
hak kazananlar ile memur veya sözleşmeli personel statüsüne geç
mek istemeyenlerin sadece kıdem tazminatları ödenmek suretiyle 
iş akitleri feshedilir. 

Bu şekilde memur veya sözleşmeli personel pozisyonlarına in
tibak ettirilenler ile iş akitleri feshedilenlerin sürekli işçi kadroları 
ve geçici iş pozisyonları hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edil
miş sayılır. 

Mevcut boş kadroların yetersiz kalması halinde kullanılmak 
üzere Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 15 inci dereceden 30.000 
adet serbest memur kadrosu ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameye eklenmiştir. . 

Kurumların mevcut boş kadro ve pozisyonları ile ihdas edilen 
30.000 adet serbest memur kadrolarında bu amaçla smıf, unvan ve 
derece değişikliği yapmak suretiyle kurumlara tahsis etmeye ve bu
na ilişkin esas ve. usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı ve Devlet 
Personel Başkanlığı yetkilidir. 

Yapılacak kadro değişikliklerinde 190 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası hükmü uygulanmaz. 

İhdas edilen 30.000 adet kadrodan 1995 yılı sonuna kadar bu 
amaçla kullanılmayanlar iptal edilmiş sayılır. 
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b) Anılan kişiler öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri 
tavam aşmamak kaydıyla ve 22.9.1991 tarih ve 458 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname hükümleri dikkate alınarak 657 sayılı Ka
nunun ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri ile diğer intibak hüküm
lerine göre yukarıda belirtilen kurumlarda geçmiş hizmetleri kadro 
şartı aranmaksızin kazanılmış hak ve aylık derece ve kademelerine 
intibak ettirilir. 

Sürekli ve geçici işçilerin memur kadrolarına ve sözleşmeli per
sonel pozisyonlarına intibakı ile ilgili esas ve usulleri belirlemeye, 
uygulamada ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir. 

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 87 nci maddesinde 
belirtilen kurumlarda işçi veya sözleşmeli olarak çalışmakta iken 
1.3.1982 - 1.1.1995 tarihleri arasında memuriyete geçmiş olanların 
bu statülerde geçen hizmetleri ile memuriyette geçmiş olan hiz
metleri kadro şartı aranmaksızın kazanılmış hak aylıklarının tespi
tinde (b) bendinin 1 inci fıkrası hükümlerine göre değerlendirilir. 

İşçilik Ödeneklerinin Yatırım Projelerinde Kullandırılması 

MADDE 56. — Genel ve katma bütçeli kuruluşların bütçele
rinde yer alan işçilik ödeneklerinden yıl sonu itibariyle tasarruf ya
pılması halinde, tasarruf edilen miktarı, (kuruluşun devam etmekte 
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olan projelerinde kullanılmak üzere yatırım tertiplerine aktarmaya 
ilgili kuruluşun talebi üzerine Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Bu takdirde, ödenek aktarılan projeler ilgili kuruluşlarca Dev
let Planlama Teşkilatına bildirilerek, revize işlemi yaptırılır. 

3065 Sayılı Kanun Uyarınca Çalıştırılan Sözleşmeli Personel 

MADDE 57. — 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Katma Değer 
Vergisi Kanunun geçici 5 inci maddesi uyarınca, sözleşmeli olarak 
çalıştırılan geçici personelin istihdamına, aynı esas ve usullerle 1995 
yılı sonuna kadar devam edilebilir. Bunların ücret ve yollukları 
Maliye Bakanlığı bütçesinin personel ödenekleri tertibinden ödenir. 

DÖRDÜNCÜ S3SIM 
Çeşitli Hükümler 

Petrolden Devlet Hakla ve Petrol Kanunu Gereğince Ödenecek 
Kur Farkları 

MADDE 58. — a) ' 5.4.1973 tarih ve 1702 sayılı Kanuna göre 
petrolden alınacak Devlet hakiki, bütçenin (B) işaretli cetvelindeki 
«Petrolden 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. 
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Kişi Borçları 

MADDE 59. — Saymanlık hesaplarında kayıtlı olup, zarurî 
veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan, 1050 sa
yılı Mühasebe-i Umumiye Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca 
silinmesi Malî Damşma Kurulu tarafından uygun görülen kişi 
borçlarından, tutarı (100.000.000) liraya kadar olanların kayıt
larından çıkarılmasına Maliye Bakanı yetkilidir. Bu miktarı aşan 
kişi borçlarının terkini Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına 
bağlıdır. 

178 sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararnameye 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
eklenen Ek Madde 7 uyarınca, mal ve nakit saymanları ile gelir ve 
gider memurlarının zimmetlerinin silinmesi konusundaki talepler 
Malî Danışma Kurulunca incelenerek karara bağlanır ve Maliye 
Bakanına sunulur.. Bu karar çerçevesinde terkin edilen mal ve na
kit saymanları ile gelir ve gider memurlarının zimmetlerinden 
(100.000.000) lirayı aşanların terkin listesi bütçe uygulama sonuçları 
ile birlikte Türkiye Büyüt Millet Meclisinin bilgisine arz edilir. 

Devlet Hesaplarında Yer Verilmeyecek ve Terkin Edilecek 
Tutarlar 

MADDE 60. — Devletin mahkemelerce hükme bağlanan para 
cezaları da dahil olmak üzere her türlü gelir ve giderlerinin tarh, 
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tahakkuk, tahsil ve tediyesi ile emanetlerin ahnıp 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 Bakanı; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili ola 
rak doğacak aksaklıkları gidermeye, vergi dairelerinin müfredat 
ve mutabakat hesapları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi ama
cıyla denetim raporlarına dayanılarak tespit edilecek kesin farkları 
terkine yetkilidir. 

Saymanlık Görev ve Sorumluluklarının Devri 

MADDE 61. — 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve 
diğer mevzuatla saymanlara verilen görev ve yetkilerin bir kısmını 
gerekli görülen hallerde müdür yardımcılarına devrettirmeye, de
virle ilgili esasları belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir. • Saymanlar 
hakkındaki sorumluluk, devredilen işlerle ilgili olarak görev ve yetki 
verileabr hakkında da uygulanır. 

Uluslararası Kuruluşlara Üyelik 

MADDE 62. —: a) Genel bütçeli daireler ve katma bütçeli 
idareler ile kamu iktisadî teşebbüsleri, sosyal güvenlik kuruluşları, 
fonlar \ e 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 paylarım ödeyebilmek için, mevzuatın gerek
tirdiği diğer işlemlerin yanısıra ayrıca bağlı veya ilgili bulunulan 
Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Dışişleri 
Bakanlığından önceden izin'alacaklardır. 

b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının uluslararası anlaş
malar, kanun ve kararnamelerle Türkiye Cumhuriyeti adına üye 
olduğu uluslararası kuruluşlara .ilişkin işlemlerine (katılma payı Öde
meleri dahil) bu madde hükmü uygulanmaz. 

Yurt Dışı Seyahatleri 

MADDE 63. — Genel ve katma bütçeli. idarelerle diğer kamu 
kurum ve kuruluşları personelinin yurt dışına yapacakları seyahat
lerde kuruluş bütçelerinden harcama yapılabilmesi için azamî ölçüde 
millî havayollarına ait uçakların (Sermayesinin en az % 51'i Türki
ye'de mukim gerçek veya tüzel kişilere ait olan) kullanılması zo
runludur. Bu konudaki esas ve usulleri tespite Ulaştırma Bakanlı
ğının göıüşü üzerine Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Amiri İtalik Yetkisinin Devri 

MADDE 64. — Bakanların merkezde hangi kademedeki gö
revlilere kadar amiri italik yetkilerini devredebilecekleri ve merkez 
dışmda kimlere ikinci derece amiri italik verilebileceğini, bütçe gider 
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cetvellerindeki ayrım ve tasnif şeklini de göz önünde tutarak tes
pit ermeye Maliye Bakam yetkilidir. 

Vatanî-Hizmet Tertibi ile İlgili Aylık Göstergeler 

MADDE 65. — Vatanî Hizmet Tertibinden bağlanmış aylıkla
rın gösterge rakamları; kendileri için (1700), dul eşleri için (1300), 
diğer' yakınları için (950) olarak uygulanır. 

Kamu Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesisler 

.MADDE 66. — Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim 
ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal 
tesislerin giderlerine bütçeden katkıda bulunulamaz. 

Bu tür yerlerde, genel ve katma bütçeden, döner sermaye ve 
fonlardan ücret vermek suretiyle yönetici personel dışında personel 
görevlendirilemez. . 

Söz konusu tesislerden yararlanacak olanlardan alınacak asgarî 
bedelleri belirlemeye veya belirlenen tarifeleri tasdik etmeye ve bu 
yerlerin hesaplarının bir düzen içinde tutulması için kullanılacak def
ter ve belgeleri tespit etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Teşkilat Kurulması 
MADDE 67. —• Kamu kurum ve kuruluşları (Yükseköğretim 

kurumlan dahil) hizmetlerini mevcut teşkilatları eliyle yürütür. Yıl 
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içinde yeni yurt dışı teşkilat, bölge, il, ilçe müdürlükleri ile genel 
müdürlük, daire başkanlığı, şube, döner sermaye işletme müdürlüğü, 
orkestra, koro, topluluk, fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, 
meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezi ve her ne ad 
altında olursa olsun benzeri teşkilat genişlemesine neden olan bi
rimler kurulamaz. 

Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Ge
nel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü hariç olmak üzere 
kamu kurum ve kuruluşlarınca hiçbir suretle yeni ortaokul, lise ve 
meslek lisesi açılamaz ve kurulamaz. 

Kredi Borcunun Tespiti ve Ödenmesi 

MADDE 68. — Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumun
dan, 1995 malî yılı başından itibaren öğrenim kredisi alan öğrenci
lerin borcu; öğrenim kredilerinin verildiği yıllara ilişkin Devlet 
istatistik Enstitüsü toptan eşya fiyatları endeksleri dikkate alınmak 
suretiyle hesaplanır. 

Öğrenci, borcunu öğrenim gördüğü öğretim kurumunun nor
mal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak ve kredi 
aldığı sürenin yarısı kadar zamanda, üçer aylık taksitler halinde Ku
ruma ödemek zorundadır. 

1 inci fıkraya göre hesaplanan kredi borcunun tamamını nor
mal öğrenim süresinin bitiminden itibaren bir yıl içerisinde ödeyen-
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lere, borç miktarından % 30, iki yıl içinde ödeyenlere % 20 indirim 
yapılır. 

Öğrenci, sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kuru
munu bıraktığı veya herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çı
karıldığı takdirde, öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten 
bir yıl sonra başlamak üzere, 1 inci fıkraya göre hesaplanan bor
cunun tamamını bir yıl içinde üçer aylık taksitler halinde kuruma 
öder. 

Yurt Dışı Eğitim 

MADDE 69. — 1995 malî yılında ilgili mevzuatları gereğince 
kamu kurum ve kuruluşlarınca, yetiştirilmek maksadıyla lisansüstü 
(master, doktora) eğitimi için yurt dışına gönderilecek öğrenci, araş
tırma görevlisi ile kamu görevlilerinin eğitim dalları ve sayıları iti
bariyle kurumlara dağılımı Millî Eğitim Bakanlığının koordinatör
lüğünde Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğ
retim Kurulu temsilcilerinden oluşacak bir komisyonca belirlenir. 

Komisyonca belirlenecek sayı ye eğitim dalını kapsayan kon
tenjan dışında hiçbir suretle yurt dışına öğğrenci, araştırma görevlisi 
ve kamu görevlisi gönderilemez. 

Yurt dışına gideceklerin, yurt dışına gönderilebilmesi için gidi
lecek ülkenin lisansüstü eğitimini izleyecek düzeyde o ülkenin li
sanına vakıf olduğunu; ABD için en az TOEFL 500.0 puan, İngil-

81 — 

(Plan ve Bütçe 

rafcan veya herhangi bi 
renciler için bu süre öğ 
itibaren bir yıldır. 

Endeks uygulamas 
taksiflendirilmesine ilişk 
birinci fıkraya, göre he 
dirim yapmaya, Kredi 
MİTv» 

Yurt Dışı Eğitim 

MADDE 67. — 1 
kamu kurum ve kurul 
(master, doktora) eği 
araştırma görevlisi ile k 
itibariyle kurumlara da 
törlüğünde Maliye Bak 
seköğretim Kurulu tem 
lenir. 

Komisyonca (belirle 
tenjan dışında hiçbir s 
lisi ve kamu görevlisi 



(Hükümetin Teklifi) 

tere için en az ELTS 5:0.puan, Almanya için Alman Kültür Mer
kezinden, Fransa için Fransız Kültür Merkezinden alacakları belge
ler ile belgelendirilmesi gereklidir. 

'Kamu İdarelerine Ait Gayrimenkullerin Devlete Olan Borçla
rına Karşılık Maliye Bakanlığınca Satınalınabilmesi 

MADDE 70. — özelleştirme kapsamına alman kuruluşlar da
hil 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname hükümlerine tabi iktisadî devlet teşekkülleri, ka
mu iktisadî kuruluşları, bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları, iş
tirakleri ile büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri, bun
lara ait tüzelkişilerin veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ye kamu 
tüzelkişiliğine haiz kuruluşların, devlete ait olan ve 6183'sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına giren borç
larına karşılık olarak, mülkiyeti bu idarelere ait olan ve üzerinde 
herhangi bir takyidat bulunmayan gayrimenkulleri, 2886 sayılı Dev
let İhale Kanununun 13 üncü maddesine göre oluşturulacak komis
yon tarafından takdir edilecek değeri üzerinden borçlu kurumun da 
uygun görüşü alınarak, bütçenin gelir ve gider hesapları ile ilgilen
dirilmeksizin Maliye Bakanlığınca satm alınabilir.' 

Bu idarelerin satın 'alman gayrimenkuUerinin tapu işlemlerine 
tsas olan ve yukarıda belirtilen şekilde belirlenen değeri miktarm-
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•daki devlete ait olan ve 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanun kapsamına giren borçlan terkin edilir. 

Bu işlemlerle ilgili usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir. ' 

İl Özel İdarelerince Gerçekleştirilen Yatırımlar 

MADDE 71. — İllerin ulaşım, sanayi, tarım, köy hizmetleri ve 
"benzeri işlerinin mahallî düzeyde gerçekleştirilmesi amacıyla il özel 
idarelerinin programında olan projeler ile Yüksek Planlama Kurulu 
Kararı ile yıl içinde yatırım programına dahil edilen projelerin be
delleri, münhasıran belirtilen projelerde-valinin yetki ve sorumlulu
ğunda kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin 930.02.3.301.900 
tertibinden il özel idarelerine ödenir. 

Belirtilen projelerin yürütülmesi ile ilgili etüt, keşif ve kontrol
lük hizmetleri proje ile bağlantılı Bakanlık ve Genel Müdürlüğün 
'"•1 teşkilatlarınca yerine getirilir. İhale veya emanet suretiyle yaptı
rılması ve bedellerinin ödenmesi ise il özel idarelerince valimin onayı 
ile gerçekleştirilir. 

Bu şekilde yürütülen projeler için gerekli olan iş makineleri va
linin talebi halinde ilgili yatırımcı kuruluşlarca sağlanır. Kamu ku
rum ve kuruluşlarından sağlanan iş makineleri için bu projelerde 
.kullanıldıkları sürece hiçbir, bedel ödenmez. 
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Uygulanmayacak Hükümler 

MADDE 72. — a) (1) 9.6.1958 tarihli ye 7126 sayılı Sivil 
Müdafaa Kanununun 21.10.1960 tarih ve 107 sayılı Kanunla değişik 
37 nci maddesinin (a) bendi, 

(2) 6831 sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine ve Bu Kanuna Üç Ek Madde ile Bir Geçici Madde Ek
lenmesine Dair 20.6.1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun ek 3 üncü 
maddesinin (d) bendi, 
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(3) 18.2.1963 tarih ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Ka
nununun 17 nci maddesinin Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonuna 
pay verilmesine ilişkin, 

Hükümleri, 1995 bütçe yılında, bu Kanuna bağlı (A) işaretli 
cetvelinin ilgili tertiplerine konulmuş ödenek tutarları düzeyinde uy
gulanır. 

b) 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 36 nci maddesinin 4 üncü fıkrası, bu Ka
nunun «Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Kârları» başlıklı maddesi hü
kümleri çerçevesinde uygulanır. 

c) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanunun 
60 inci maddesinin (6) nci bendinin (a/l) alt bendinde yer alan ik
ramiye oranları 1995 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 bütçeye 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 
1995 yılında da devam olunur. 

e) 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdare
lerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Ka-
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nunun «Payların Hesaplanması ve Dağıtımı» başlıklı değişik 1 inci 
maddesinin dağıtıma' ilişkin esasları 1995 yılında uygulanmaz. Bu
nun yerine söz konusu madde uyarınca 1995 yılında ayrılacak pay
ların belediyelere dağıtımı, belediyelerin nüfusları, kalkınmışlık de
receleri, malî kaynakları' ve turistik durumları göz önünde bulun
durularak İçişleri, Maliye ve Bayındırlık ve iskân bakanlıklarınca 
birlikte tespit "edilecek' ve Başbakanlıkça uygun görülecek esas ve 
usuller çerçevesinde yapılır. 

f) 24.3.1988 tarih ve 3418 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi, 
«3418 sayılı Kanunun 8, 10 ve 22 ncj maddelerine göre Maliye Ba
kanlığı Merkez Saymanlığında ayrı bir hesaba yatırılan eğitim, genç
lik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi, akaryakıt tüketim vergisi ve 
ek taşıt alım vergisi paylarının; 

1. % 16'sı Başbakanın onayı ile Gençlik ve Spor Genel Mü
dürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü arasında paylaştırılır. Bu kurumlara isabet eden miktar
lar, Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığınca onbeş gün içinde bu 
kurumların saymanlık hesaplarına intikal ettirilir. Kurum sayman
lıklarına intikal eden miktarlar bir yandan ilgili kurum bütçelerinin 
(B) işaretli cetvellerine özel gelir, diğer yandan bütçelerinde mevcut 
veya yeniden açılacak özel tertiplere ödenek kaydedilir. 

.2." % 52'si Millî Eğitim Bakanlığına, % 32'si Sağlık Bakanlı
ğına paylaştırılır. Paylaştırılan miktarlar onbeş gün içinde Maliye 
Bakanlığı Merkez Saymanlığınca bu bakanlıkların saymanlık, hesap-

8 6 — • •• 

(Plan ve Bütç 

1 inci maddesinin dağ 
Bunun yerine söz ko 
paylann belediyelere 
dereceleri, malî kayna 
durularak İçişleri, M 
birlikte tespit edilece 
usuller çerçevesinde y 

f) 24.3.1988 tari 
«3418 sayılı Kanunun 
kanlığı Merkez Say 
Gençlik, Spor ve Sağl 
gisi ve Ek Taşıt Alım 

İ, ı% 16'sı Başfe 
dürlüğü ile Sosyal H 
Müdürlüğü arasında 
lar, Maliye Bakanlığı 
kuramların saymanlık 
lıklarına intikal eden 
(B) işaretli cetvellerin 
veya yeniden'açılacak 

2. % 52'si Millî 
na paylaştırılır. Payla 
kanlığı Merkez Sayma 
na intikal ettirilir. Ba 



— 87 -

(Hükümetin Teklifi) 

larına intikal ettirilir. Bakanlık saymanlıklarına intikal eden miktar
lar bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan bu bakanlıklarca belirle
necek ve yeniden açılacak özel tertiplere ödenek kaydedilir. 

3. Bakanlıklar ve ilgili genel müdürlüklerin alacakları paylan 
kendi içinde 20 puana kadar artırmaya veya indirmeye Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. . 

4. Bütçe ödenekleri dışında kuruluşların kullanımına bırakılan 
kaynaklardan daha önceki yıllarda başlamış olan işlerin, yukarıdaki 
esaslara göre ilgili kuruluş bütçelerine kaydedilen özel ödeneklerle 
yürütülmesine devam edilir. 

5.. Bütçe ödenekleri dışında kuruluşların kullanımına bırakılan 
kaynakların 31.12.1994 tarihi itibariyle kasa ve bankadaki nakit mev
cudu ilgili kuruluş bütçelerine bir yandan gelir, diğer yandan özel 
ödenek kaydedilir. 

6. Yatırım tertiplerine kaydedilen özel ödenekler, yıllık yatırım 
programında yer alan projeler için kullanılır. 

7. Yukarıdaki esaslara göre ilgili kuruluş bütçelerine kaydedi
len özel ödeneklerden yapılacak harcamalar, 1050 sayılı Muhasebe-i 
Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 832 
sayılı Sayıştay Kanununun 3 0 - 3 7 nci maddelerinde yer alan vize 
hükümlerine tabi değildir. Harcamalardaki esas ve usuller ilgili Ba
kanlarca tespit edilir. 

(Plan ve Bütçe K 
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8. Bu ödeneklerden önceki yılda harcanmayan miktarlar cari 
yıl bütçelerine «devren gelir ve ödenek kaydedilir.» şeklinde uygula
nır. 

g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun «Zam ve Tazminat
lar» başlıklı ek maddesinin «F - Denetim Tazminatı» bölümündeki 
tazminat oranları, Kamu İktisadî Teşebbüsleri personeli hariç bölüm 
kapsamındaki diğer personel için; 1995 Malî Yılında sırası ile % 30, 
% 20, ve % 10 olarak uygulanır. 

h) 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 7 nci maddesinin 
(b) fıkrasındaki, bölgeden çıkarılan malların FOB değerleri üzerin
den alınacak ücretlerle ilgili oran, yurt dışma çıkarılacak mallar için 
1995 Malî Yılında (binde 0) olarak uygulanır. 

i) (1) 12.6.1936 tarih ve 3054 sayılı Kanunun 7 nci, 24.6.1938 
tarih ve 3488 sayılı Kanunun 6 nci ve 1.5.1930 tarih ve 1601 sayılı 
Kanunla değişik 7.1.1929 tarih ve 1379 sayılı Kanunun 5 inci mad
desi (Cumhuriyet Başsavcıları ve Cumhuriyet Savcıları hariç), 

(2) 29.8.1977 tarih ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal 
Güvenlik Kanununun 2 nci maddesi, 

(3) Uluslararası kurumlarca, yabancı ülkelerin kredi kuruluş
larınca ve diğer her türlü dış kaynaklarca kamu kurumlarına, yatı
rım bankalarına ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Hazine 
tarafından garanti edilenler de dahil olmak üzere verilecek krediler 
ve bu kredilerin söz konusu kuruluşlara geri ödenmesi dolayısıyla 

(Plan ve Büt 
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düzenlenecek kâğıtlar için 1.7.1964 tarih ve 488 sayılı Damga Ver
gisi Kanunu, 

(4) 9.5.1985 tarih ve 3202 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin 
birinci bendi, 

(5) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 71 inci maddesi (İh
tiyaçların kamu kuruluşlarından karşılanmasına ilişkin esas ve usul
ler Maliye Bakanlığınca belirlenir), 

(6) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 165 inci maddesinin 2 nci 
fıkrası, 

(7) 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü' Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanunun 35 inci maddesinin son fıkrası, 

(8) 3.7.1968 tarih ve 1053 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 
2 nci fıkrası ile aynı Kanunun 3 üncü maddesi, 

(9) 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 Bakanlığınca belirlenir.) 

(10) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler büt
çelerinden kamu iktisadî teşebbüslerine yapılacak «İktisadî Transfer
ler ve Yardımlar. Hakkında» 8.6.1959 tarihli ve 7338 sayılı Kanun 
hükümleri, 

(11) Bu Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen fonların özel 
kanunlarında yer alan ve bu maddeye aykırı olan hükümleri, 

(Plan ve Bütçe K 

5. 2886 Sayılı Devl 
yaçların kamu kuruluşlar 
Maliye Bakanlığınca beli 

6. 1615 Sayılı Güm 
fıkrası, 

7. 3234 Sayılı Orm 
Hakkında Kanunun 35 

8. 3.7.1968 Tarih v 
2 nci fıkrası ile aynı Kan 

9. 10.2.1954 Tarih 
maddesine bağlı (1) say 
bendi (kimlerin ve hang 
sundaki esas ve usuller 

10. Genel bütçeye 
çelerinden kamu iktisadî 
ler ve Yardımlar Hakkın 
hükümleri, 

11. Bu Kanunun 3 
kanunlarında yer alan ve 

j) 2547 Sayılı Yük 
(c) fıkrası, 

k) 2547 Sayılı Yük 
(a) fıkrasının 375 Sayılı 
dördüncü bendi, ~ 



— 90 

(Hükümetin Teklifi) 

j) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin 
(c) fıkrası, 

k) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin 
(a) fıkrasının 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değişik 
4 üncü bendi, 

1) 1995 Malî Yılı başından itibaren öğrenim kredisi almaya 
başlayacak öğrenciler için 351 sayılı Yükseköğrenim Kredi ve Yurt
lar Kurumu Kanununun 15 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile 16 ncı 
maddesinin 1, 2 ve 3 üncü fıkraları, 

m) 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan 
İşçilere İlave Tediye Yapılması ve 6452 sayılı Kanunla 6212 sayılı 
Kanunun 2 nci Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanunun 1, 2, 3 
ve 4 üncü maddeleri, 

1995 Malî Yılında uygulanmaz. 
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Yürürlük 

MADDE 73. — Bu Kanun 1.1.1995 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 74. — Bu Kanunun, 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanı, 
b) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili, hükümlerini Cumhurbaşkanlığı 

Genel Sekreteri, 
c) Sayıştay Başkanlığı ile ilgili. hükümlerim Sayıştay Birinci 

Başkanı, 

(Plan ve Bütçe K 

Yürürlük 

MADDE 72. — Tasa 
aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 73. — Ta 
olarak aynen kabul edilm 



_ 92 — 

(Hükümetin Teklifi) 

d) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı, 
Yürütür. 

Başbakan 
Prof. Dr. T. Çiller 

Devlet Bakam ve Başbakan Yrd. 
M. Karayalçın 
Devlet Bakanı 

A. Ş. Erek 
Devlet Bakanı 

Ö. Alpago 
Devlet Bakam 
A. Köylüoğlu 
Devlet Bakam 

S. Sümer 
Adalet Bakam 
M. Moğultay 

Dışişleri Bakam 
O. M. Soysal 

Bayındırlık ve İskân Bakam 
H. Çulhaoğlu 

Tarım ve Köyişleri Bakam 
R. Şahin • 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
V. Atasoy 

Orman Bakam 
H. Ekinci 
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1995 MALI .YILI BÜTÇE KANUNU TA 
GENEL GEREKÇESİ 

1994 yılı Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının son dilimini teşkil etmektedir. Yedinci Beş 
yük Millet Meclisine sunulması bir yıl ertelendiğinden 1995 yılında bir «Geçiş Programı» uyg 
kamu kesimi açıklarının azaltılması, enflasyonun hızla düşürülmesi, ekonomik ve sosyal kalkın 
dürülebilir bir temele oturtulmasıdır. 

1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, Program hedefleri doğrultusunda hazırlanmıştır. T 
sağlanan iyileşmelerin devam ettirilmesi ve malî disiplinin sağlanmasıdır. Ayrıca harcamaları 
normal gelirlerle karşılanması hedef alınmıştır. 

Bütçe büyüklükleri bu hedeflere göre ve uygulanan İstikrar Programı çerçevesinde be 
çekleştirilmesi amacıyla çeşitli tedbirlerin alınması öngörülmüştür. Alınan bu tedbirlerin ama 
nominin daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasıdır. 

Tasarı ile, genel ve katma bütçeli idarelerin hizmet öncelikleri ve mevcut gelir ve nakit im 
rekli kaynak tahsisi yapılmıştır. 
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1995 MALI YILI BÜTÇE KANU 
TASARISININ MADDELERİN 

İLİŞKİN GEREKÇE 
BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Gider, Geîir, Denge ve Bütçe ve Bağlı Cetvelle 

Gider Bütçesi 
MADDE 1. -<— Genel bütçeye dahil dairelerin 1995 malî yılında yapacakları hizmetleri 

miktarını belirlemektedir, 
Gelir Bütçesi 
MADDE 2. — Genel bütçenin 1995 malî yılı gelir tahmiclerinin yer aldığı (B) cetveli 

Denge -
MADDE 3. — Cari yıl bütçesine konulan ödenekler toplamı ile tahmin edilen gelirl 

ile karşüanacağına dair hükme yer verilmektedir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Malî Politikaya İlişkin Hükümler 

Bütçe Politikası ve Malî Kontrol 
MADDE 4. — Madde ile tutarlı, dengeli ve etkili bir maliye politikası yürüt 

gelir ve giderlere ilişkin kanun, yönetmelik ve kararnamelerin uygulamalarım düzenlemek 
tespit etme ye sınırlamalar koyma yetkisi verilmektedir. 



2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 28 inci maddesine göre Devlet İhalelerinde «Uygu 
ler ile eksiltmelerde kabul edilecek azamî indirim miktar ve oranları, Bayındırlık ve İskân 
rında Maliye Bakanlığının da bulunduğu ilgili bakanlıklarca tespit olunarak yayımlanmaktad 

Ancak her yıl yayımlanan «Uygun Bedel Tebliği» sadece yapım işlerini kapsamaktadır. S 
«birim fiyatlar» uygulanmak suretiyle «tahminî bedel» tespit edilmektedir. Bu nedenle, ihal 
kalınarak yapılması halinde, «uygun bedel» gerçekçi olarak oluşabilmekte, işler, gerçekçi fiy 

Yapım işleri dışındaki alım, hizmet, kiralama, taşıma ve benzeri işlerin ihalelerinde y 
«birim fiyatları» veya «standart fiyatlar» bulunmamaktadır. Bu işlerin önemli bir bölümü, 
sada çok çeşitli firmanın bulunmaması veya işin yapısı gereği, rekabete imkân vermemesi 
kabet şartlan altında ihale edilememektedir. Bu da, söz konusu mal veya hizmetin gerçek 
edilmesi sonucunu doğurabilmekte; dolayısı ile önemli ölçüda Hazine zararına neden olabil 

Bakanlığımıza vize için gönderilen sözleşme tasarılarının incelenmesinde, aynı nitelik 
-dan çok farklı bedellerle satın alındığı görülmektedir. 

Bu nedenle 1995 Malî Yılı Bütçe Kanununda, ihalelerin kesinleşmesinden önce, emsal 
retiyle satın alınacak mal veya hizmetin bedelinin yeniden belirlenebilmesi ve «birim fiyat 
herhangi bir idare tarafından belirlenmeyen mal veya hizmetler için birim fiyatlar* azamî mik 
lar tespit etme hususunda Maliye Bakanlığı yetkili kılınmaktadır. 

Ayrıntılı Harcama Programları ve Ödeneklerin Kullanımı 
MADDE 5, — Maddede bütçenin (A) işaretli cetvelinde- yer alan Ödenekleri 

ilkeler ve serbest bırakma oranları dahilinde kullanılacağı belirtilmekte ve idarelerin bütçe 
Programda öngörülen hedef ve hizmet önceliklerine göre, tasarruf anlayışı içinde kullanma 

Kamu Kuruluşlarının Gelir ve Giderlerinin izlenmesi 
MADDE 6. —Genel bütçeli dıireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluş 

.alan kuruluşlar, belediyeler, belediyelere bağlı kuruluşlar, özel idareler, kamu iktisadî teşebb 



fonlara tasarruf eden kuruluşların, gelir ve gider tahminlerini, malî tablolarını ve birbirler 
mercilere vermeleri hususu hüküm altına alınmaktadır. • 

Ayrıca, Maliye Bakanı adı geçen idarelerin her türlü malî işlemleri ile ilgili 
de inceleme yaptırmaya ve incelemeler sonucu gerekli önlemleri almaya, bu maksatla ger 
rin uygulanmasını istemeye yetkili kılınmaktadır. 

Gerektiğinde Kullanılabilecek Ödenekler 
MADDE 7. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun değişik 37 nci maddesinde 

amaçlar için genel ve katma bütçelere gerektiğinde aktarma yapılmak üzere Maliy 
yedek ödenek bulundurulabileceği ve bu ödeneklerden aktarma yapmaya adı geçen Bakanlığ 

Bu yasal dayanak çerçevesinde, malî yıl içinde ortaya çıkan âcil ihtiyaçların aksatılma 
Maliye Bakanlığı bütçesine konulan «Personel Giderleri Ödeneği», «Yatırımları H 
«İhbar ve Kıdem Tazminatını Karşılama Ödeneği» ve «Toplu İş Sözleşmeleri Gereğince 
Ücret Zamlarını Karşılama Ödeneği» gibi gerektiğinde kullanılabilecek ödeneklerin ilgi 
uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümlere yer verilmektedir. , 

DPT Etüt ve Proje Ödenekleri 
MADDE 8. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bütçesindeki «Araştırma, İncelem 

ferler ve Yardımlar» tertiplerine konulan ödeneklerin kullanım esaslarına yer ver ilmektedir J 

Yatırım Harcamaları 
MADDE 9. — Yıllık Programlara dahil projelerle, Türkiye Büyük Millet Meclisince ve 

miş projeler dışında herhangi bir projeye yatırım harcamasının yapılamayacağı, proje adı be 
altmda toplu olarak verilmesi durumunda, bu toplu ödenekler konusunda yapılması gereken 
Katma bütçeli idarelerin proje tavam değişmemek üzere, projenin alt kalemleri ile ilgili d 
açıklığa kavuşturulmaktadır. Maddenin (c) bendinde, 1993 ve daha önceki yıllarda başlanılan 
Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşü ve ilgili Bakanın onayı ile il özel idarelerince Valin 
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mesi uygun görülmüş bulunan projelerin bedellerinin ilgili il özel idaresine ödenmesi hususu 
Programa fek yatırım cetvellerinde yıl içinde yapılması zorunlu değişikliklerin «1995 Geçiş 
nasyonu ve İzlenmesine Dair Karar»da yer alan usullere uyularak yapılacağına dair hüküml 

Katma Bütçeli İdarelere Hazine Yardımı 

MADDE 10. — Katma bütçeli idarelerin bütçelerini denkleştirmek amacıyla Maliye Bak 
öğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine yapılacak Devlet katkısı dahil) tertiplerine ö 
cetveline gelir yazılan miktarlardan, yıl sonunda fazla olduğu anlaşılan kısımlarm iptali ile V 
bütçeli idarelerin malî yıl sonundaki bütçe fazlalarının genel bütçeye gelir yazılacağına dair 

Ayrıca, Hazine Yardımı alan katma bütçeli idareler bütçelerine 1050 sayılı Kanunun 48 
59 uncu maddesine dayanılarak eklenen ödeneğin Hazine Yardımı ile ilişkilendirilmesi sağla 

Yatırım ve Transfer Tertiplerinden Yardım Alan Kuruluşlar 

MADDE 11. — Bütçelerin yatırım ve transfer tertiplerinden yardım alan bağımsız b 
lık harcama programları ve aylık uygulama sonuçlarının Maliye Bakanlığına bildirilmesi v 

Resmî Taşıtlar 

MADDE 12. — Tasarruflu bir bütçe politikası izlenmesine yardımcı olmak üzere, genel v 
şeli binek ve station-wagon cinsi taşıtların satışına ilişkin hususlar düzenlenmektedir. Böylece 
taşıtlara göre çok daha yüksek bulunan yabancı menşeli taşıtların elden çıkarılması sağlanm 

Personelin zamanında işbaşında olmalarını teminen resmî taşıtların veya taahhüt yoluy 
kullanılması halinde yararlanmak isteyen personelden idarelerce belirlenecek miktarlarda 
o il için belediyece tespit edilen toplu taşım kart bedelinin % 50 sinden veya aylık 20 adet 
hükmü yer almaktadır. 
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Ayrıca madde ile hizmetlerin dana süratli yapılmasını sağlamak ve tasarruflu bir bütç 
kanlığınca belirlenecek hizmetler ve tespit edilecek kamu personelince resmî taşıtlarm kulla 
rarlanılması imkânı getirilmektedir, 

Böylece hfemeüeiî aksatılmadan kamu kesiminde giderek artan ve bütçe imkânlarım zo 
rilmiş olacaktır,, 

Hastane Ücretleri 
MADDE 13. — Devlet Memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların emekli, 'dul ve 

aüe fertleri dahil) tasanda sayılan kurumlarda yapılan tedavilerine ilişkin ücretlerin, Sağlı 
kanlığınca tespit edilecek. miktarlar ve esaslar çerçevesinde ödeneceği, bu hüküm Kam 
mından uygulanmıyacağı belirtilmektedir. 

Tıbbî Cihaz ve Sarf Malzemelerinin Bedelleri 
MADDE 14; — Kamu personeli ve emeklilerin tedavi giderlerinde bir diğer ana gide 

ortez, tıbbî cihaz ye sarf malzemeleri oluşturmaktadır. 
Bu malzeme ve cihazlar bir taraftan doğrudan hastalara aldırılması diğer taraftan fi 

harcama artışına yol açmaktadırlar. Kaldı ki bunlar hastanelerce temin edilmediğinden, 
lanmaktadır. 

Gerek protez, ortez, tibbî cihaz ve sarf malzemelerindeki israfın önlenmesi, gerekse h 
söz konusu malzemelerin alımım önlemek bakımından kanunda düzenleme yapılması uyg 

Yasama Organı Üyelerinin Tedavi Giderleri 
MADDE 15. — Yasama Organı Üyeleri ve açıktan atandığı Bakanlık görevi sona er 

ları aile fertlerinin tedavilerinin en yüksek devlet memuruna sağlanan tedavi imkânları çerçe 
özellikle yurt dışı tedavileri ile yurt içi özel sağlık kurumlarında yapılan tedaviler büyük 
doğurmaktadır. 
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Bu durumu önleyerek bu konuda tasarruflu bir harcama politikasını sağlamak üzere B 
nıygun olacağı düşünülmektedir. '-

Yapılacak düzenlemeyle, yasama organı üyeleri, dışarıdan atandıkları bakanlık görevi son 
oldukları aile fertlerinin tedavilerinde devlet memurlarının tedavilerinde öngörülen usul v 
tedavileri ile. yurt içinde özel sağlık kurumlarında yapılan tedavilerdeki yüksek harcama ar 

İlaç Katılıra Payları -
(MADDE 16. — Kamu personelinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin ted 

lar göstermektedir. Bu giderler içindeki en büyük payı da ilaç harcamaları oluşturmaktadır. 
ulaşabilecek olan konsolide bütçe tedavi giderleri içinde ilaç harcamaları 6 trilyon lira o 
da etkin tedbirler alınmazsa ilaç giderleri 14 -.15 trilyon lira düzeyinde gerçekleşebilecektir. 

Bu artışlar nispî olarak gelişmiş batılı ülkelerin ilaç tüketimlerinin üzerindedir^ Bu du 
ölçüler içinde olmamasından kaynaklanmaktadır^ * 

Sağlık Bakanlığı ile müştereken yapılacak belirlemeler çerçevesinde bu sorunu belli öl 
re Bütçe Kanununda düzenleme yapılması yerinde olacaktır. 

Bu düzenlemeyle halen çalışanlar için % 20, emekliler için de % 10 olan ilaç katılım 
cek, bu oranlar ilaçların farmakolojik etkileri itibariyle {antibiyotikler, analjezikler, vitam 

Ayrıca, farmasötik şekil (draje, kapsül, flakon, kutu vb.) ve doz itibariyle de gerekli s 
îrra'syonellik ve israf önlenebilecektir, 

Dernek ve Benzeri Kuruluşlara Yapılacak Yardımlar 
MADDE 17. — Dernek, birlik, kurum, kuruluş, vakıf ve benzeri teşekküllere Devlet b 

nünde bulundurulacak esaslar ile harcamaların bu esaslar doğrultusunda amacına aygun o 
konulan ve yapılacak yardımların yönlendirilmesine ilişkin yeni ilkelerin tespiti konusunda 
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Gayrimenkul Satış ve Kira Bedelleri 
MADDE 18. — Millî Savunma Bakanlığı dışındaki Genel Bütçeli Dairelerin kendilerine 

menkuHerirıin satışı halinde satış bedelinin Maliye Bakanlığınca belirlenecek ve 
ilgili oldukları kuruluş hizmetlerinde kullanılmak üzere bütçeleştiril meşine ilişkin hükme yer v 

Madde ile ayrıca, irtifat hakkı verilen özel iskelelerden alınan nisbi kira bedellerinin bi 
yarısının liman başkanlıklarının hizmetlerinde kullanılmak üzere Denizcilik Müsteşarlığı Ba 
hizmetlerini geliştirmek amacıyla Maliye Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydolunacağı v 
yıla devredileceği hükme bağlanmaktadır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Bütçe Uygulamasına İlişkin Hükümler 

Bölüm Düzeni ve Deyimler 
MADDE 19. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, diğer Kanunlar ve Bütç 

Kesim, Madde, Tertip, Harcama Kalemi, Ayrıntı Kodu ve İlgili Hizmet Tertibi» gibi bü 
larına yer verilmektedir. 

Bağlı Cetveller 

MADDE 20. -— 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun değişik 29 uncu madde 
ekli cetvellerden oluşacağı, eklenmesi öngörülen cetvellerin ilgili Bütçe kanunlarının metin 
küm çerçevesinde, Bütçe Kanununa eklenen (A), (B), (C), (Ç), (G), (H), (İ), <K), (L), (M), ( 
lamalar yer almaktadır. 

Yeni Tertip, Harcama ve Gelir Kalemleri Açılması 
MADDE 21. — Hizmetlerin gerektirdiği durumlarda, bütçe uygulamasının sağlanması i 

için (2) ödenek, gerekli durumlarda (3) ödenek türü altında yeni tertipler veya (A) işaretl 
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"harcama kalemlerinin açılabilmesine, gerektiğinde (B) işaretli cetvelde yeni bölüm, kesim 
lamak üzere teklif olunmaktadır. 

Aktarma 
MADDE 22. — Personel giderlerinin malî yıl içinde program, alt program, faaliyet ve 

mesi, genel ve katma bütçeli idareler bütçelerinde yer alan bazı ödeneklerin hizmeti yürütecek ku 
bütçelerinin (100 - Personel giderleri) tertiplerindeki ihtiyaç fazlası ödeneklerin, ayn 
Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek tertibine iadesi ve 1995 Yılı Programında yapılacak de 
nusu projelere ait ödeneklerin ilgili kuruluşlar bütçeleri arasında aktarılması konularında Ma 

İl Özel İdarelerine Aktarılacak İşçilik Ödenekleri 
MADDE 23. — Genel ve katma bütçeli kuruluşlarca yürütülen hizmetlerin il özel id 

•ödeneklerinde il özel idarelerinin ödenmesi için kuruluş bütçelerinden mevcut veya yeniden 
meler tertibine aktarmaya kuruluşların teklifi üzerine Maliye Bakanlığına yetki verilmekte 

Görev ve Yetkileri Yeniden Düzenlenecek Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Millî Savu 
hanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Bütçelerine İlişkin Aktarma İşlemleri 

MADDE 24. — Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güv 
ları hizmetlerin bedellerini karşılamak üzere* bu bütçeler arasında aktarma yapılması, Silah 
gereken ikmal ve tedarik hizmetleri ile bir programa ait bir hizmetin diğer bir program 
ilgili tertipler arasında aktarılması, genel ve katma bütçeli kuruluşların yeniden teşkilatlanm 
nunlarının düzenlenmesi ve kesin hesapların hazırlanması ile ilgili olarak gerekli görülen işl 
.almaktadır. 

Geçen Yıllar Borçları 
MADDE 25. — Kuruluşların çeşitli nedenlerle malî yıl sonuna kadar ödeyemedikleri 

Muhasebei Umumiye Kanununa göre zamanaşımına uğramamış bulunan personel giderler 
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itibariyle diğer tertiplerden doğan geçen yıllar borçlan ile toplu iş sözleşmeleri gereğince iş 
ücret zamlarından doğan borçlarının .'tasfiye'•edilebilmesine ilişkin hükümlere yer verilmekt 

Özelleştirme Gelirleri 
MADDE 26. — Maddenin (a) bendinde 28.5.1986 tarih ve 329i sayılı Kanun çerçevesind 

Kanun Hükmünde Kararname kapsamına dahil müessese, bağlı ortaklık, işletme ve işletme 
ve satış bedellerinin Hazineye ayrılacak bölümünün, Genel bütçeye irat kaydı hükme bağlan 
2983 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan anapara iadeli Gelir Ortaklığı Senetleri ile diğer me 
cakları ihale ve sözleşmelerde ve 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 3 üncü bendine 
millî-emlak bedellerinin ödenmesinde nominal değerleri üzerinden kabul edileceği hükme bağ 

Savunma Sanayii Destekleme Fonu 

MADDE 27, — Türk Silahlı Kuvvetlerine Stratejik Hedef Piam uyarınca temini gerekli 
ve NATO altyapı yatırımları için bütçe ödeneklerine ilaveten Savunma Sanayii Destekleme F 
imkânların birlikte değerlendirilmek suretiyle Savunma Sanayii İcra Komitesince tespit edile 
ması, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinde mevcut ödeneklerden Savunma S 
çen Fon'dan Hazineye yatırnacak paraların bütçeye gelir ve ödenek kayıtları ile geçen yıllar 
lere yer verilmektedir. 

Transferi Mümkün Olmayan Konsolosluk Gelirleri 
MADDE 28. — Konvertibl olmayan konsolosluk gelirlerinden transferi mümkün olma 

mayan miktarları, Dışişleri Bakanlığı Bütçesinde açılacak özel bir tertibe bu Bakanlıkça ge 
kullanılmak üzere ödenek ve gerektiğinde gelir kaydetmeye ve yılı içinde kullanılmayan m 
liye Bakanını yetkili kılan hükme yer verilmektedir. Madde ile ayrıca, yapılacak harcamalar 
Bakanınca birlikte tespit olunacağı belirlenmektedir. 
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Yabancı Ülkelere Yapılacak Hizmet Karşılıkları 
MADDE 29. — Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güve 

alınacak kiralar, yabancı ülkelere yapılacak hizmetler karşılığı alınacak paralar ile yedek ha 
sağlanacak paraların, aynı amaçlarla kullanılmak üzere, bütçelerine özel ödenek kaydedilmesi, 
devredilmesine dair hükümleri kapsamaktadır. 

Bağış Hibe ve Yardımlar 
MADDE 30.— Yurt içi. ve yurt dışı kaynaklardan sağlanacak imkânların Türk Lirası k 

naklardan bağış ve yardım yoluyla gelen malzemelerin tertibinde mevcut ödeneklerin yetmem 
vergileri karşılığının bütçelere ödenek kaydı, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komu 
nın ihtiyaçları için yabancı devletlerden askerî yardım yolu ile sağlanacak malzeme bedellerini 
re yer verilmektedir. 

Eğitim ve Öğretim Ödenekleri 
MADDE 31. — Genel bütçe dışındaki idare ve kurumların yurt içinde ve yurt dışında 

konulan ödeneklerin Genel Bütçeye kayıt şeklini belirleyen hükme yer verilmektedir. -

Özel Ödenek ve Gelirlerin İptali 
MADDE 32. — Bağışlara ilişkin özel ödenek ve özel gelirlerle, diğer özel ödenek ve öz 

miş ödenek artıkları ile. tahsis amacının gerçekleştirilmesi bakımından yetersiz olanları ve bunla 
aşmayan ve iki yıl devrettiği halde harcanmayan ödenek artıklarımn iptal edilmesi konusund 

Döner Sermaye Gelirleri 
MADDE 33. — Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idarelere bağlı döner serm 

kuruluşlar dahil) aylık gayrisâfi hasılatının % 10'unu genel bütçeye irat kaydedileceği ve bu o 
bariyle % 35'ine kadar yükseltmeye, geçmiş yıl ve cari yıl kârlarını Hazineye yatırmaya Maliy 
rilmektedir. Ayrıca söz konusu döner sermayelerin zarar eden veya faaliyeti bulunmayan vey 
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tespit edilen işletmelerin kapatılmasına, bunların mevcutları, hakları, alacakları ve borç 
lemeye ve bu konuda doğacak tereddütleri gidermeye Maliye Bakanına yetki verilmekted 

Fonların Ödenek ve Gelirleri 

MADDE 34 — Kanun, kanun hükmünde kararname, Bakanlar Kurulu kararı yönetm 
bütçeleştirilmesine ilişkin hususlar düzenlenmektedir. 

Maddede behrtilen tüm fonların gelirleri Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasında H 
tır. Kapsam içinde olan fonlara ait gelirler bu hesaptan konsolide bütçeye doğrudan gelir 
lirlerinden bazı kanunî kesintiler yapıldıktan sonra kalan kısmı belirtilen hesaptan fonun 

Kapsam içine alman fonların ihtiyaç duyduğu giderler ise kuruluş bütçelerinin (A) c 
alt programında yer alan «900 - Transferler» harcama kalemindeki ödenekten fonun gid 
caktır. 

Bütç eleştirilen fonların kredi anapara geri dönüşleri, kredi faizleri borçlanma ve satış 
veliyle ilişkilendirİlmeyerek hizmetlerinde kullanılmak üzere fonun gider hesabına aktarıla 

Gerekli görülmesi halinde, fonun borçlanma yoluyla elde ettiği kaynaklar bütçeye bir 
cektir. 

Yapılan düzenleme ile fon gelirlerinin tahsili ve harcamalarının yapılması konusunda k 
rine yeni esas ve usuller tespit edilebilecektir. . " 

Maddede -ayrıca, fon hizmetlerinin aksamaması için kuruluş bütçelerinde yer alan fo 
sorunları çözmek, süreleri tespit etmek ve gerekli denetimleri yaptırmak konularındaki ye 

Belli kurallara bağlı olmak şartıyla yetmeyen fon ödeneklerini artırma imkânı getirilm 

Yine bu maddede bütçeleştirilmeyen fonların gelirlerinden bütçeye yapılacak kesintini 
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İKİNCİ KISIM 
Hazine Kamu Kuruluşlarına İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Devlet Borçları 

Devlet Borçlarının Yönetimi 
MADDE 35. — a) Devlet borçlarının yönetiminin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca 
b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın bütçe kanunu tasarısınd 

iç borçlanma aktine, aynı sürede iç ve dış borç anapara geri ödemelerini bütçe ile ilgüendirm 
larda izletmeye yetkili olduğu, 

c) Devlet iç ve dış borçları faiz ve genel giderlerinin bütçeye konulan ödeneklerle karşıla 
d) Katma bütçeli idarelerin dış borçlarım bu Kanunun Devlet borçlarının yönetimi ile ilg 

vesinde ödeneceği, 
e) Devlet borçlarının uygulama sonuçlarının ilgili yıl kesinhesap cetveli ile birlikte Türk 
f) Devlet borçlarının yönetim ve muhasebesi ile ilgili usul ve esasların ne şekilde düzenlen 
Hususları açıklığa kavuşturulmaktadır. 

İç Borçlanma 
MADDE 36. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağl: olduğu Bakanın malî yıl içind 

sinde belirtilen tutarın bir katma kadar bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanma aktine yetkili 
nunu Tasarısı ile belirlenen yetki sınırları içerisinde çıkarılacak Devlet Tahvillerinin özelliklerine 
Hazine Bonolarıyla ilgili hükümlere yer verilmektedir. 

2974, 3836 ve 1211 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması 
MADDE 37. — 2974 ve 3836 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucu Hazinece ü 

yapılacak anapara ve faiz ödemelerinin gerektirdiği tutarda alacaklı kuruluşlara özel tertip Dev 
lacak faiz ödemelerini «Bütçeden Mahsup Edilecek ödemeler Hesabı» ndan yaptırmaya, hesabı 
rım ertesi yıla devretmeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkili k 
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Dış Borçlanma 
MADDE 38. — Yabancı ülkeler, bankalar ve kurumlarla veya uluslararası kurumla 

göre, program ve proje kredisi olarak malî yıl içinde elde edilecek imkânlardan, bunların 
met bedellerinin ne şekilde bütçeleştirileceğine dair hükme ve uyulacak hususlara yer ve 

Dış Borçların İkraz, Devir ve Garanti Edilmesi 
MADDE 39. — Yabancı ülkeler, uluslararası kurumlar veya yabancı ülkelerde yerleş 

sağlanan finansman imkânlarını, ekonominin çeşitli sektörlerinde gelişmeyi sağlamak amac 
devir ve kullandırmaya ve bu kredilerden yapılması gereken geri ödemeleri sağlamaya, u 
verilecek kredileri garanti etmeye, yabancı ülkelerde teminat mektubu vermeye ilişkin hususl 

Madde ile ayrıca, Yap-îşlet-Devret modeli ve benzeri özel finansman modellerine d 
çevesinde; bu projeleri gerçekleştirecek özel hukuk hükümlerine tabi şirket statüsüne sah 
Türk Şirketlerinden kamu, kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklıklarının ve mahallî idare 
için ödeme garantisi vermeye, gerektiğinde, proje ile ilgili anlaşmalardaki koşullar çerçeve 
lanacak, bu krediler için geri ödeme garantisi vermeye ve Yap-İşlet Devret modeline dayan 
malardaki koşullar muvacehesinde satmalınması halinde de dış kredi borçlarını yüklenecek 
lıklarının ve mahallî idarelerin lehine, finansör kuruluşlara garanti vermeye ilişkin hükümle 

244 Sayûı Kamın Kapsamı Dışında Borçlanma 
MADDE 40. — Madde ile; \. 
a) Dış finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 31.5,1963 tarih ve 244 sayılı K 

laşmaları ve Dünya Bankası ile 10 milyon ABD. Dolarına kadar borçlanmaların yapılma 

b) Türkiye Cumhuriyetinin borçlu ve garantör sıfatıyla taraf olduğu kredi anlaşma 
piyasalarında mevcut muhtelif finansman araçları vasıtasiyle yönetimi amacıyla anlaşmaları 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakana yetki verilmektedir. 
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Borç Verme ve Hibe Anlaşmaları 
MADDE 41. — Madde de yabancı piyasa, ülke ve kuruluşlara borç ye hibe şeklinde fin 

yapmak ve bu anlaşmalara ilişkin esas ve şartları belirlemek konusunda Hazine ve Dış Ticar 
yetki verilmektedir. Ayrıca, söz, konusu kuruluş ve ülkelere verilecek borç veya hibenin Hazi 
konulacak ödenekten karşılanacağı hüküm altına alınmaktadır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Hazine İşlemleri 

Hazine Bonoları ve Avans İşlemleri 
MADDE 4 2 . — Ödemelerin zamanında yapılabilmesini sağlamak ve tahsilatın göste 

önlemek üzere malî yıl içinde gerçek ve tüzelkişilere, Hazine yardımı alan kamu kurum 
bir yıl vadeli Hazine bonoları satmaya, gerektiğinde bonoları satın almaya satılacak Hazine 
usul ve esasları ile şartlarını tespite ve T. C. Merkez Bankasından kısa vadeli avans almaya 
bağlı olduğu bakanı yetkili kılmaktadır. 

Çeşitli Saymanlıklardaki Değerlerin Hazineye Geçişi 

MADDE 43. — Saymanlıkların Hazine hesapları dışında kalan mâl varlıkları, emanetler v 
kaydettirilmesi, bu hesaplara tasarruf edilmesi ve konuya ilişkin gerekli önlemlerin alınmas 
rilmektedir. -

Geri Verilecek Paralar 
MADDE 44. — 261 sayılı Kanun uyarınca, geri verilecek paraların ödeme şekli ve usuller 

kında açıklamalara yer verilmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kamu iküsadî Teşebbüsleri 

Kamu iktisadî Teşebbüslerinin Kârları 

MADDE 45. — 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince yapı 
mına dahil edilen kuruluşların, 1994 yılı kârlarmdan Hazineye isabet eden tutarların, an 
len kısıtlamalara bağlı olmaksızın, bütçeleştirümesine ilişkin hükümlere yer verilmektedir. 

Madde ile ayrıca, bu kuruluşların önceki yıllara ait kâr paylarından Hazineye isabe 
ile ügilendİrmeksizin kuruluşların görev zararları alacakları veya ödenmemiş sermayeler 
yer verilmektedir. 

Kamu Ortaklıkları ve İştiraklerinde Sermaye Değişikliği 

MADDE 46. — Kamu ortaklıklarının ve iştiraklerinin yeniden düzenlenmesini gerçek 
yatırım ve finansman programlarının gereklerini yerine getirmek, 2974 sayılı Kanun ile 
kümlerini uygulamak amacıyla yapılacak işlemler konusunda hükümlere yer verilmektedir. 

Hazine Kefaletleri 

MADDE 47. — Kamu iktisadî teşebbüslerinin Hükümet taradan destekleme alımlar 
yaçlarım karşılamak için yapacakları borçlanmalara Hazine kefaleti verilmesine dair h 

Madde ile Türkiye İhracat Kredi Bankasının kredi ve sigorta faaliyetleri nedeniyle 
garanti edilmesi ye zararların ödenmesi konusunda Hafine ve Dış Ticaret Müsteşarlığını 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
. • - . . ' - ' Kamu Pes-scneline tüşttin KeMimler 

BİRÎNCÎ BÖLÜM 
Özlük Haklan 

Katsayılar, Yurt Dışı Aylıklar ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinde Sözleşmeli Personel Ücre 
MADDE 48. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 154 üncü maddesine is 

rakamlarla, ek gösterge ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihdas edilen kıdem g 
uygulanacak katsayı; memleketin ekonomik durumu, genel geçim şartları ve Devletin malî im 
ca malı yılın ikinci yarısı için yeniden belirlenebilme imkânı da dikkate alınarak tespit edilm 

Maddede yurt dışı aylıkları ve ödeme esaslarına da yer verilmektedir. 
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin (c) fıkrası gereğinc 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesine göre çalışan sözleşmeli personel için uygulan 
dede belirlenmektedir. 

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2.12.1993 tarih ve 3920 sayılı Kanunla değ 
rınca ödenecek ek tazminat tutarı tavam ile aynı maddenin (a) fıkrası uyarınca ödenecek ek ta 
tarı beiirfilmektedir. -

İkramiye ve Diğer Ödemeler 
MADDE 49. — Kaçakçılığın, Men ve Takibine Dair Kanun gereği hak sahiplerine öden 

lacak yöntem belirlenmektedir. Ayrıca, 1615 sayılı Gümrük Kanunu gereği hak sahiplerine ö 
uygulanacak esas ve usullerle ilgili açıklamalar yer almaktadır. Yine bu maddenin (c) fıkrasınd 
mesai saatleri dışında yaptırılacak çalışma karşılığı yapılacak ödemelere ilişkin hükümlere yer 

Tayın Bedeli 
MADDE 50. — Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesine Dair 2155 Sayılı Kanu 

günlük er istihkakının bir aylık tutarının esas alınarak hesaplanacağı, ancak, bu şekilde ödenece 
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gösterge rakamının memur aylık katsayısı Me çarpılması sonucu bulunacak miktarı geçemey 
ve ebelerin erler gibi iaşe edilmelerine devam olunacağına, bunlardan kazandan iaşe edi 
dair hükme yer verilmektedir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İstihdam Esasları 

Kadroların Kullanımı 
MADDE 51. •— Kurumların memur ve sürekli işçi kadrolarından boş olanlar ile yıl 

cıyla kullanılması ve boş memur kadrolarına açıktan vekil atanması Maliye Bakanlığının i 
boşalacak sürekli işçi kadroları ise iptal, edilmektedir. 

. Kurumların, mecburî hizmetle yükümlü olarak okuttukları öğrencilerin (yurt dışınd 
riç) mecburî hizmet yükümlülükleri borçlandırma ve kredilendırmeyapılmaksızın kaldırılm 
duyulmaksızın kurumların boş memur kadrolarına atanmalarına son verilmektedir. 

Ayrıca il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik ve müesseselerin boş m 
atama amacıyla kullanılmasıda İçişleri Bakanlığının iznine bağlanmaktadır. 

Madde ile ayrıca kurumların sakat ve eski hükümlerin atanabilmesi için kadro ve 
Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının boş kadro ve pozisyonlarına yeni 

tesislerinin açılması halinde ise personel alımı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının uyg 
lığının iznine bağlanmaktadır. 

Sözleşmeli Personel ' -
MADDE 52. — Bu madde ile genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, dö 

idareleri, kanunla kurulan fonlar Sosyal Güvenlik Kuruluşları ve hizmetlerini genel ve 
lerinden yardım alan kuruluşlar ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Karar 
çalıştırılacak sözleşmeli personelin çalıştırılma esasları ile vize işlemlerine ilişkin usul v 
sonel istihdamı ile bunlara ilişkin tip sözleşmelerin Maliye Bakanlığının vizesine tabi ol 



rılamayacağı hükme bağlanmaktadır. Aynı madde de, sözleşme ücretlerinin taban ve tavan m 
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesi nedeniyle özel kanunları uyarınca kadroları karşılı 
çalıştırılan personel vize kapsamı dışında tutulmakta, uygulama birliği sağlamak amacıyla sad 
maktadır. 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında görev yapan perso 
ların sözleşmelilerine yılda dört ikramiye dışında herhangi bir ödeme yapılmaması; bu kuru 
necek olan ikramiyelerin ise aynı zamanlarda ödenmesi sağlanmıştır. . 

İşçilik Ödenekleri ve Geçici Pozisyonları 

MADDE 53. — Madde ile kurumların sürekli ve geçici işçilik ödenekleri bütçelerinde a 
rada yer alan ödeneklerle sınırlı olarak çalışması amaçlanmıştır; 

Kurumların yıl içinde çalıştıracakları geçici işçilerin sayıterı, çalışma süreleri ise merkez 
kanlığının vizesine bağlanmıştır. 

Diğer taraftan mahallî idarelerin çalıştıracakları geçici işçiler İçişleri Bakanlığının vizes 
tıracakları geçici işçiler ise Devlet Personel Başkanlığının vizesine tabi tutulmaktadır. 

Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar dışında kalan kurumlarla, KİT'lerde, önceki yıllarda 
Personel Başkanlığının geçici iş pozisyonları vizesine devam- olunacaktır. 

Maddeye eklenen (d) bendi ile. il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları b 
labilmesi İçişleri Bakanlığının vizesine bağlanmıştır. 

Geçici Hizmet Karşılığı Yapılacak Ödemeler 

MADDE 54. — Kurumların arızî nitelikteki hizmetleri için yapacakları hizmet alımlar 
için kullanacakları ödenekleri bütçelerinin ayrı bir faaliyetinde tertiplenerek bu ödeneğin am 
kurumların hizmet alımı yoluyla kişilere yapacağı ödemeler yılda en fazla üç ay ile sınırland 
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İşçilerin Memur Kadrolarına ve Sözleşmeli Personel Pozisyon-larına İntibakı 
MADDE -55. — Bu madde Kanuna ekli cetvelde pozisyonları belirtilen sürekli işçi kad 

zisyonlarında •• istihdam edilen bazı teknik personelin yaptıklar; hizmetle 657 sayılı Kanuna 
tıkları görev arasında bir fark bulunmaması ve eşit işe eşit ücret ilkesinden hareketle ayn 
nı önlemek amacıyla bu durumda olan işçilerin işçilikte geçen, hizmetlerini de kazanılmış h 
aylıkları yönünden değerlendirilmek suretiyle memur kadrolarına intibak ettirilmelerini dü 

Diğer taraftan, daha önce yapılan çeşitli intibak hükümleriyle 1.3.1982 tarihine kadar 
önce işçi veya sözleşmeli personel statüsünde geçirdikleri süreler kazanılmış hak-aylığı ve 
pitinde değerlendirilmiş olup 1.3.1982 tarihinden sonra memuriyete geçenlerin ise bu tarih 
Bu madde ile 1.3.1982 tarihinden 1.1.1995 tarihine kadar memuriyete geçmiş olanların bu 
statüsünde geçen sürelerinin de kazanılmış hak aylığı ve emekli keseneğine esas aylıkların 
lanmaktadır. 

İşçilik Ödeneklerinin Yatırım Projelerinde Kullandırılması 
MADDE 56. — Genel ve. katma bütçeli .kuruluşların bütçelerinde yeralan işçilik öden 

len miktan yatırım tertiplerine aktarmaya Maliye Bakanlığı yetkili kılınmaktadır. 

3065 Sayılı Kanun Uyarınca Çalıştırılan Sözleşmeli Personel 
MADDE 57. — Madde hükmü ile Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca sözleşmeli 

nen ücret ve yolluklarının Maliye Bakanlığı Bütçesinden ödenmesine imkân sağlanmaktadır. 

DÖRDÜNCÜ KESİM 
ÇeşitÜ Hükümler • 

Petrolden Devlet Hakkı ve Petrol Kanunu Gereğince Ödenecek Kur Farkları 
MADDE 58. — 1702 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde, petrol hakiki sahiplerinin Öd 

Müdürlüğü gelirli olarak gösterilmiştir. Madde ile söz konusu gelirler genel bütçe geliri ha 
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-sayılı Petrol Kanununa tabi olarak faaliyet göstermekte olan yabancı petrol şirketlerinin söz k 
tıkları sermaye transferleri dolayısıyla ortaya çıkan kur farklarının ödenmesline imkân sağlanm 

Kişi Borçları 
MADDE 59. — Saymanlık hesaplarında kayıtlı olduğu halde mücbir sebeplerle takip 

ma Kurulunca silinmesi uygun görülen kişi borçlarının kayıtlardan çıkarılmasına ve terkinin 
dair hükme yer verilmektedir. 

'Madde ile ayrıca, 1050 sayılı Kanunun 131 inci maddesi ile terkin yetkisi Maliye Bakan 
larıyla gelir ve ödemelerle ilgili memurların zimmetlerinden maddede belirtilen limitleri aşanlar 
Meclisinin bilgisine arz edileceği hususu belirtilmektedir. 

Devlet Hesaplarında Yer Verilmeyecek ve Terkin Edilecek Tutarla}" 
MADDE 60. — Madde hükmü, Devletin' alacak.ve borç hesaplarında 1000 liranın altınd 

nuda doğacak aksaklıkların Maliye Bakanınca giderilmesini sağlamak amacıyla konulmuştu 

Saymanlık Görev ve Sorumluluklarının Devri 
MADDE 61. — 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununda, saymanlara verilen görev 

müdür yardımcılarına devrettirmeye, devir ile ilgili esasları belirlemeye Maliye Bakanı yet 
manlar hakkındaki sorumluluğun, devredilen işlerle ilgili olarak, görev ve yetki verilenler ha 

Uluslararası Kuruluşlara Üyelik ^ 
MADDE 62. — Genel bütçeli daireler ve katma bütçeli.idareler ile kamu iktisadî teşeb 

ve diğer kamu kurum ve kuruiuşlarınm; kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalar gereğ 
dışındaki kuruluşlara üyeliklerini disiplin altına almak ve aynı uluslararası kuruluşa değişik k 
zenlemek ve halen üyesi bulunulan uluslararası kuruluşların yeniden değerlendirilmelerini sağla 
ğer işlemlerin yanısıra ayrıca bağlı veya ilgili bulunulan Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanl 
dan önceden izin almaları hükmüne yer verilmektedir. 
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Yurt Dışı Seyahatleri 
MADDE 63. — Madde ile genel ve katma bütçeli kuruluş personelinin yurt dışına 

yapılabilmesi için millî hava yollarının kullanılması zorunluluğu getirilmektedir. Yine madd 
Ulaştırma Bakanının görüşü üzerine Maliye Bakanı yetkili kılınmaktadır. 

Amiri İtalik Yetkisinin Devri 
MADDE 64. — 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununda düzenlenen «Amiri ita 

da değişik şekillerde uygulanmaktadır. Birinci derece amiri ita olan Bakanların bu yetkile 
herhangi bir standart bulunmamaktadır. Bazı kurumlarda, bu yetki üst kademelerde tutulu 
görevlilere kadar devredebilmektedir. 

Bu yetkinin alt kademelere devrinin temelinde, üst kademe amirlerinin iş yükünün 
düşüncesi yatmaktadır. Ancak, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununda, bu yetki v 
kanlara verilmesinin amacı, T.B.M.M.'nin bütçe kanunları ile verdiği ödeneklerin, ihtiyaçla 
şekilde karşılanmasında kullanılmasının sağlanmasıdır. Hiç şüphesiz bu yetkinin alt kad 
karca ait olması, zaman zaman harcamalarda disiplinin ortadan kalkmasına yol açabilm 
melerde bulunması harcamalarda kolaylığa ve. bazen de mevzuata uygun düşmeyen uygulam 

Maddede kamu harcamalarının disipline edilebilmesi bakımından, amiri italiğin dev 
yetki alınmaktadır. 

Vatanî Hizmet Tertibi ile İlgili Aylık Göstergeler 
MADDE 65. — Bu maddede vatanî hizmet tertibinden bağlanmış aylıkların gösterge 

için (1300), diğer yakınları için ise (950) olarak uygulanacağı hüküm altına alınmaktadır. 

Kamu Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesisler 
MADDE 66. — Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, 

yal tesislerin giderlerine bütçeden katkıda bulunulamayacağı, bu tür yerlerde genel ve 
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dan ücret vermek suretiyle yönetici personel dışında personel görevlendirilemeyeceği ve söz k 
dan alınacak asgarî bedelleri belirlemeye veya belirlenen tarifeleri tasdik etmeye ve bu yerl 
ması için kullanılacak defter ve belgeleri tespit etmeye Maliye Bakanı yetkili kılınmaktadır. 

TeşJ'Mat Kurulması 
MADDE 67. — Kamu harcamalarında tasarrufun sağlanması bakımından kurumların h 

rütmeleri; yurt dışı da dahil yeni teşkilat kurmaları bir yıl süreyle durdurulmaktadır. 
Diğer taraftan, Millî Eğitim Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Mü 

kurum ve kuruluşlarının ortaokul, lise ve meslek liseleri açmaları önlenmektedir. 

Kredi Borcunun Tespiti ve Ödenmesi -
MADDE 68. — Yükseköğrenim öğrencilerine verilen öğrenim kredileri son yıllarda ö 

kredi geri dönüşleri küçük miktarlarda olmaktadır. 
Madde hükmü ile yükseköğrenim öğrencilerine verilen öğrenim kredilerinin yıllar itibariyl 

dan değeri korunarak gen dönüşlerinin sağlanması ve bu suretle kredi alacak yeni, öğrenc 
amaçlanmaktadır. 

Yurt Dışı Eğitimi 
MADDE 69. — Kamu kurum ve kuruluşlar, herbiri ayrı ayrı olmak üzere, eğitim amacı 

göndermektedir. Yurt dışına gideceklerin sayı ve eğitim dallarının tespitinin bir merkezden 
yecek ve daha nitelikli elemanların gönderilmesine yardımcı olacaktır. 

Kamu İdarelerine Ait gayrimenkullerin Devlete Olan Borçlarına Karşılık Maliye Bakanlığı 
MADDE 70. — Madde hükmü ile, madde kapsamındaki kuruluşların mülkiyeti kendil 

cek değer üzerinden, bütçenin gelir ve gider hesapları ile ilgilendirilmeksizin Maliye Bakanlığın 
nusu idarelerin 6183 sayılı Kanun kapsamına giren devlete olan borçlarının terkin edilmesine im 



•//. Özel İdarelerince Gerçekleştirilen Yatırımlar 

MADDE 71. — Madde hükmü ile illerin mahallî düzeyde gerçekleştirecekleri işlere a 
lerinin ilgili Bakanlık ve Genel Müdürlük il teşkilatlarınca ihale edilerek gerçekleştirilmesi, 
ve sorumluluğunda ve valinin onayı ile yapılması hususu düzenlenmektedir. 

Uygulanmayacak Hüküinler 

MADDE 72. — Malî yıl içinde imkânların elvermemesi nedeniyle uygulanmayacak veya 
uygulanacak hükümlere yer verilmektedir. 

Yürürlük 

MADDE 73. — Genel Bütçe Kanununun 1.1.1995 tarihinde yürürlüğe gkeceğM belirtm 

Yürütme 

MADDE 74. — Genel Bütçe Kanununun yürütme esaslarım belirtmektedir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan.ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/771 
Karar No. : 88 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLîSÎ BAŞKANLIĞ 

1995 Malî Yılı vBütçe Kanunu Tasarısı ve ekleri, Millî Bütçe Tahmin raporları ile bi 
"Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş ve Başkanlıkça 17.10.1994 tarihinde Komisyonumuz 

Komisyonumuz, Bütçe Kanunu Tasarılarının görüşmelerine 26.10.1994 tarihinde Mal 
mış, Komisyon üyelerinin görüşmelere hazırlanması amacıyla verilen arayı takiben, 3.11 
nunu Tasarılarının tümü üzerindeki görüşmelere geçilmiştir. 

1995 "Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı incelendiğinde; 
1995 yılında genel ve katma bütçeli kuruluşlar için 1 katrilyon 331 trilyon liralık ödenek 
Bu ödeneğin; 
— 420 trilyon lirası personel harcamalarına, 
— 125 trilyon lirası personel dışı diğer cari harcamalara, 
— 128.5 trilyon lirası yatırım harcamalarına, 
— 657.5 trilyon lirası ise transfer harcamalarına., 
Tahsis edilmiştir. 

• • • • , J 

Bir başka deyişle; 1995 yılı konsolide bütçesinin % 31.6*sı personel harcamalarına, % 
tırım harcamalarına, % 49.4'ü ise transfer harcamalarına ayrılmış bulunmaktadır. 
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1995 malî yılı konsolide bütçe ödenekleri ile 1994 malî yılı konsolide bütçe ödenekl 
— Personel harcamalarında % 58.5, 
:— Diğer cari harcamalarda % 84.1, 
— Yatırım harcamalarında % 51.9, 
— Transfer harcamalarında % 63.8, 

— Ödenekler toplamında ise % 62.5'lik, 
Bir artış öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 
1995 malî yılında konsolide bütçe gelirlerinin 1 katrilyon 133 trilyon lira olacağı tah 

trilyon lirası genel bütçe geliri, 6 trilyon lirası da katma bütçe geliridir. 
Konsolide bütçe gelirlerinin; " . ' . . . . • ' " 
— 880 trilyon lirası vergi gelirlerinden, 
— 74 trilyon lirası vergi dışı normal gelirlerden, 
— 173 trilyon lirası özel gelir ve fonlardan, 
— 6 trilyon lirası ise katma bütçeli kuruluşların kendi gelirlerinden oluşmaktadır. . 
1995 malî yılı Konsolide Bütçe gelirlerinde, bir önceki yıl tahsilat tahminine göre % 

lında bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranının % 85.1 olduğu görülmektedir. G 
farkın ise net borçlanma hasılatı ile karşılanmasının hedeflendiği anlaşılmaktadır. 

Genel Bütçe gelirlerinin; 
. — 880 trilyon lirası vergi gelirlerinden, 

— 74 trilyon lirası vergi dışı normal gelirlerden, 
— 173 trilyon lirası da özel gelirler ve fonlardan, 
Meydana gelmektedir. 
880 trilyon liralık vergi gelirleri içindeki en büyük, pay, 346 trilyon 200 milyar lira 

maktadır. Bunun toplam vergi gelirleri içindeki payı % 39.3 tür; Servet üzerinden alınan 
ve hizmetlerden alınan vergilerin 363 trilyon 900 milyar liraya, dış ticaretten alınan vergile 
vergi artıklarının ise 15 trilyon 100 milyar liraya ulaşması beklenmektedir. 



— 3 — 

Maliye Bakanınca bütçenin Komisyona sunuş konuşmasında; 1995 Malî Yıh Bütçe Ka 
mide iç ve dış dengelerin yeniden kurularak sağlıklı bir ekonomik yapı oluşturulması olduğu 
uyum içinde hazırlanan bütçe tasarısında, programda öngörülen hedeflere ulaşılması için g 
da bütçe dengelerinde sağlanan iyileşmelerin devam ettirilmesinin 'hedeflendiği, bütçe büyük 
bütçe gelirlerinin bütçe giderlerinden daha yüksek oranda artmasının planlandığı, bütçe a 
gerektiği, ülkemizin ihtiyaçları ile imkânları arasındaki dengenin en iyi şekilde kurulmaya çalış 

Maliye Bakanınca yapılan açıklamalarda ayrıca; 
.— 1995 yılı program hedeflerine göre; Gayri Safi Millî Hâsılada % 4.4 oranında büyüm 

% 2.5, sanayide c/c 4.9, hizmetlerde ise % .4.3 oranında büyümenin hedeflendiği, cari fiya 
yıla göre % 103.1 artışla 4 katrilyon 388 trilyon 506 milyar liraya ulaşmasının beklendiği, 

— Türk ekonomisinde son yıllarda görülen gelişmelerin sağlıksız bir ekonomik yapı 
itibaren giderek büyüyen kamu açıkları ile bunun sonucunda artan iç borç faizleri, yüksek fa 
kısa vadeli dış borçlardaki artış, iç talepteki genişleme ve ekonominin dış dengelerindeki b 

.kararlar alınmasını gerektirdiği, bu bozulmaları önlemek amacıyla 5 Nisan 1994 tarihinde 
nın yürürlüğe konulduğu, alınan tedbirlerin kısa dönemde kaçınılmaz olarak belirli sıkıntıla 
bu. tür programları başarıyla uygulamış olan ülkelerde görülen ve beklenen bir yan etki old 
nulan kararların kısa dönemdeki uygulaması ile bütçe açıklarının hızla düştüğü, döviz kurl 
tikrarın sağlandığı, ithalatın daralıp, ihracatın arttığı, dış ticaret açığının daraldığı, ödemele 

— 1995 Malî Yüı Bütçe Kanunu Tasarısında, daha. önce yatırım harcamaları 'içerisinde 
sonel ödenekleri ile transferler içerisinde gösterildiği, böylece yatırım harcamalarımn sade 
göstermesinin amaçlandığı, , 

— •Sabit fiyatlarla, sabit sermaye yatırımlarının 1995 yılında % 6.1 oranında artmasın 
rımları içerisinde ulaştırma, konut ve imalat sanayii yatırımlarının ağırlığını koruduğu, 1995 
rımlarına ağırlık verildiği, toplam sabit sermaye yatırımları içinde kamunun payının % 24.1 
şılık özel sektör yatırımları payının % 75.9'a yükselmesinin beklendiği, 



—• Yıl sonu enflasyonunun % 22.5 olarak hedeflendiği, fiyat artışlarının kalıcı-bir ş 
en temel hedefi olduğu, enflasyonla mücadelede taviz verilmeyeceği, . 

— Kamu harcamalarının yapılmasının hizmet ihtiyacından doğduğu, hizmette önc 
ları dahilinde kalınarak karşılanması, kamu harcamalarında azamî tasarrufa gidilmesi, b 
sağlam gelir kaynaklarının artırılması ile kamunun finansman ihtiyacının hafifletilmesi ge 
ve gider azaltıcı bir dizi radikal tedbirlerin uygulamaya konulduğu, böylece 1993 yılında % 
olarak programlanan kamu kesimi borçlanma gereğinin Gayri Safi Millî Hâsıla'ya olan o 
seviyesine düşmesinin beklendiği, bu oranın 1995 yılı için ise % 7 olmasının hedeflendiği, 

—•• Bu yılın bütçesinde ilk defa Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağ-Kur için ödenek a 
miktarının toplam 26 trilyon lira olduğu, kentleşme ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunları 
ayrıldığı, ayrıca işçilerin ihbar ve kıdem tazminatı ödemelerinin zamanında ve eksiksiz 
cıyla «İhbar ve Kıdem Tazminatları Ödeneği» ile işçilerin toplu iş sözleşmelerinden doğa 
koordinasyon içerisinde ve eksiksiz olarak ödenmesini sağlamak üzere Maliye Bakanlığı 

— 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında, bütçe disiplinini sağlamaya ve bütçe 
yer verildiği, bütçe uygulamaları ile ilgili olarak alman tüm bu tedbirlerin amacının, malî 
tılması ve ekonominin daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması olduğu belirtilmiştir. 

Komisyonumuzda 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının tümü üzerindeki görüşmele 
— 1995 malî yılı bütçesinin halkın refahına, istihdam sorununa ve gelir düzeyine k 
— 1995 malî yılı bütçesinin, yatırımların düştüğü, enflasyonun yükseldiği, işsizliğin a 
— Sermaye piyasasının yeterince tasarruf politikasına yönlendirilememesi, bankacılık 

lama isteği, yatırımların artmasına yönelik fonların kısıtlanması, işsizliğin ve istihdam s 
catın statik bir durumda bulunması, enflâsyonun kontrol altına alınamaması sonucunda 
pek mümkün olmadığı, : . 

— 1995 yık için hedeflenen büyüme hızının gerçekçi olmadığı, 1994 yılı için % 4.5'li 
kiye'de yıllar sonra ilk defa % 3.8 oranında gerileme görüldüğü, hal böyle iken, % 4.4 
leşeceğine inanmanın zor olduğu, 
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— İhracat rakamlarının gelişme gösteremediği, 1995 yılı için hedef.alman 19.5.milyar dol 
hangi üretim artışıyla, hangi teşvik tedbirleriyle ulaşılacağı, bunun gerçekleşeceğinden şüphe d 
dan 30-35 milyar dolarlık ihracat rakamlarına ulaşmış olması gerektiği, . 

— Türkiye'de enflasyon oranlarının yıllar sonra üç rakamlı sayalarla ifade edilmesinin üz 
— Bütçenin gerçekçi olmadığı, enflasj'onun % 22.5, kamu kesimi borçlanma gereğinin % 

göstergesi olduğu, 
— Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının bu yıl hazırlananladığı, bu nedenle Geçiş Pro 

lıştfdığı, Türkiye gib'i 21 inci asra doğru giden bir ülkenin kay bedecek 1 yılı değil 1 günü da 
— Kamu kesimi açıklarının artık kronikleştiği ve giderek ar tma temayülü gösterdiği, 

— Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu borç yükünün yapısal sorunlardan birisi olduğ 
borçlarının önemli boyutlara ulaştığı, 

— Türkiye'nin 2000'li yıllarda olması gereken noktada olmadığı, 

— Kayıt dışı ekonominin kayda alınmasına yönelik hiç bir önlem alınamadığı, 
— Akaryakıt Tüketim Vergisinden 2.5 kata yakın bir artış beklendiği, bunun ne derece g 
— Çek, senet ve poliçe kayıtlarımn izlenmesi, vergi mükelleflerinin sayısının artırılması 

ve malî müşavirlik müessesesinin etkinleştirilmesi gerektiği, 
— Türkiye'nin bir vergi reformuna ihtiyacı olduğu, bunun çalışmalarına hemen başlanm 
— Vergi gelirini artırmanın yolunun millî geliri artırmaktan geçtiği, oysa 1994'te Türkiye 

leme görüldüğü, 

— Millî gelirin düşmesi, Türk lirasının dolar karşısında değer kaybı ve nüfus artışı yüzü 
başına millî gelirin, 1994 'yılında % 33'lük bir gerilemeyle 2.200 dolara indiği, 

—-Devlet personel rejiminde kariyer ve liyakat ile eşit işe eşit ücret prensibinden uzaklaşıl 
sonel sayısının azaltılması, personel arasındaki iş huzursuzluğunun ve ücret dengesizliğinin gide 

— Vergi sisteminde gerekli düzenlemelerin yapılamadığı, kayıt dışı ekonominin kontrol 
yona geçilemediği, 
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— Türkiye'nin kalkınma çabaları gözönüne alındığında bütçeden yatırıma ayrılan pa 
yıl işçilik hariç % 6.6'ya düşen bu. payın, devam etmekte olan yatırımların ikmaline dahi y 

.— Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde, kamu harcamalarındaki artış mikta 
daha fazla olduğu, aynı zamanda, kamu gelirlerinin kamu giderlerini karşılama oranların 
azalmanın, î994 yılında uygulamaya konulan ek vergilerle önlenmeye çalışıldığı,, kamu 
farkın ülkenin yüksek enflasyonla karşı karşıya kalmasına neden olduğu, 

— Konsolide bütçe açıklarının, enflasyonu, hiper'enflasyona dönüştürdüğü, 
— Bütçenin borç ödeme yönünde büyüdüğü, borçla borç ödeyen bir sistemin geliştiğ 
— 5 Nisan Kararlarının, Türkiye'nin problemlerini çözücü değil, o anda gereken para 

öteye gitmediği, 
— 1995 Malî Yılı Bütçesi değerlendirildiğinde, bütçenin ülke ekonomisinin yaşadığı k 

düğü, bütçenin 2 katrilyona yaklaşması, açık bir bütçe olması ve bütçe çarpanının da e 
nedenle, reel olarak azalmaya devam eden vergi gelirlerini ve ihracatı artıracak, özelleştirm 
edilmesini temin edecek tedbirlere ihtiyaç bulunduğu, ayrıca, yergi kaçaklarını önleyecek, 
lemelerin de gerektiği, 

— Özelleştirme gelirlerinin bütçe açıklarım kapatmak için değil, istihdam, işçi eğitim 
lecek özelleştirme kuruluşlarının hazırlıkları için kullanılmasının a'rzu edildiği, 

— Kamu açıklarının azaltılması, enflasyonun hızla düşürülmesi, ihracatın artırılması 
orta ve uzun vadeli tedbirlerin acilen planlanıp, uygulanmasının zorunlu, olduğu, şeklinde 

— 1995 Malî Yılı Bütçesinin sıkıntıları aşma bütçesi olduğu;5 Nisan Kararları ile a 
sunda bu sıkıntıların aşılmasının planlandığı, bu planlama içerisinde bütçeyi besleyen y 
bütçe açığını asgariye düşürecek, enflasyonu makûl seviyeye çekecek, kişi başına düşen m 
azaltacak bir bütçe olacağı, 

'— 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının, program hedeflerine ulaşmak için ger 
— Avrupa ülkeleri içerisinde, bütçesinde personel için en büyük payı ayıran ülke o 

çalışanlarımızı tatmin etmediği, bunun en önemli sebebinin kamu kuruluşlarında gereğind 
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bu nedenle, bütçeden personel giderleri için ayrılan ödeneğin gereğinden fazla personele dağ 
yeterli artışın sağlanamadığı, • ' * . " 

— Özelleştirmenin ekonominin düzlüğe çıkması için önemli bir araç olduğu, Kamu İktisa 
bütçe açığının en önemli sebeplerinden birini teşkil ettiği, Kamu iktisadî Teşebbüslerinin aşır 
siyasî müdahaleler sonucu giderek kaynak tüketir hale geldikleri, 

— Kuruluş amaçlarından gittikçe uzaklaşan Kamu İktisadî Teşebbüslerinin kalkınma gay 
özelleştirme ile verimsiz kullanılan kaynakların toplumsal refahın artırılması yönünde kullanı 
ekonomideki ağırlığının azaltılarak, rekabete dayalı piyasa ekonomisine işlerlik kazandırılacağı 
ve sağlık hizmetleri gibi yatırımlara yönelebileceği, 

— Kamu İktisadî Teşebbüslerinin özelleştirilmesinden elde edilecek gelirlerin, bütçe açı 
belirlenmek kaydıyla tüm ihtiyaçlarından kullamlabilmesinin gerektiği, 

— Yatırım ve üretim bazında ihracatın teşvik edilmesi, bu doğrultuda tedbirler geliştirilm 
malların üretiminin teşvik edilmesi gerektiği, 

:— 5 Nisan İstikrar Programının ihtiyaçtan doğduğu, alman kararlar doğrultusunda, yaşan 
tuttuğu, 199.4 Ağustos ayı sonu itibariyle 77 trilyon lira tutarında ek vergi tahakkuk ettirildiği, 
dığı, ödemeler dengesi sorununun büyük Ölçüde çözüme kavuşturul duğu, geçen yıl 6.4 milyar 
bu yılın ilk 7 ayı sonunda 1 milyar dolara yakın fazlalık verdiği, 1994 yılında % 52 civarınd 
nın ise % 16 düzeyinde gerçekleşmesinin beklendiği, 

—• Terörle mücadele için yapılan harcamaların ekonomik krizde fevkalade büyük payı old 
—• VergMni ödemeyen mükelleflerin isimlerinin açıklanmasının takdirle karşılandığı, ancak 

lerin de teşvik edilmeleri gerektiği, ' . 
— Bütçenin ana gelir kaynağını oluşturan vergilerin bütçe içindeki payının, 1994 yılında 
— Sosyal güvenlik kuruluşlarımız olan Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ - Kur'a bütçed 
— Bugünkü ekonomik bunalımı yalnız Türkiye'ye mal etmenin mümkün görülmediği, bu b 

daha şiddetli yansıdığı, i 



— Malî disiplinin temeli olan denk bütçe ilkesinin kabulü ve uygulanmasının mutlaka 
durulması ve tasfiye edilmesi gerektiği, 

— Vergi kaçakçılığının ekonomik bir suç olduğu dikkate alınarak, cezasının da. buna 
— Eğitimin mutlaka özelleştirilmesi, özel sektörün eğitim ve sağlık sektörüne yatırım 

gerektiği, i 
— Gelirin adaletli paylaşımına dikkat edilmesi açısından birtakım yasal eksikliklerin g 
— Ülkemizde barış ve huzur ortamını temin etmek için gerekli harcamaların yapılması 
Gibi olumlu görüş ve temenniler de dile getirilmiştir. 
Yukarıda özetlenmeye çalışılan olumlu ve olumsuz görüşlerle temennileri takiben hük 
— Ülkenin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin yapılabilmesi için en sağlam kaynak olan ver 

dan verilmeden toplanmasına önem ye öncelik verildiği, 
Gelirlerin, ülkenün ihtiyaç duyduğu hizmetlerde öncelikler nerede ise oraya kullanıknas 

çe disiplinine harfiyen uyulması gerektiği, 
— Toplanan vergilerin en iyi yerlere sarf edilmesi amacıyla, Devlet olarak, tasarruf t 

bütçesinde de buna önem ve öncelik verileceği, 
—< Vergilerini ödemeyenlerin açıklanmasına 1995 yılında da devanı edileceği, 
— Vergilerini belirli bir süre tam ve eksiksiz ödeyen mükelleflerin, vergi oranlarında 

için çalışmalar yapıldığı, 
— Kayıt dışı ekonominin sadece bizim sorunumuz olmadığı, en gelişmiş ekonomilerde 

indirebilmek için çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğü, 
— Her mükellefe bir vergi numarası verilmesi konusundaki çalışmaların süratle devam 
— Kayıtlarda gözükmeyen çek ve senetlerin kolayca takip edilebilmesi için, kambiyo 
— Akaryakıt Tüketim Vergisi tahsilat tahmininin 1994 yılında 46 trilyon lira, buna g 

olduğu, bilindiği gibi Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'ndan bütçeye ayrılan payın % 90'a y 
ğişmeler, ithalat miktarı ve mevduat dikkate •alındığında, bu vergiden 1995 yılmda beklen 
hiç de zor olmadığı, 
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—• 1994 yılı başında yaşanan kriz ve 5 Nisan kararları çerçevesinde yapılan Kamu İktisad 
cunda, yılın ilk yarısında fiyat artışlarının yüksek gerçekleştiği, 5 Nisan Kararlarının etkisiyle, 
larının ve malî piyasaların istikrara kavuşturulması sonucunda, fiyat artışlarının yılın ikinci yarıs 

— 1994 yılında kamu açıklarının önemli ölçüde azaltıldığı, 1995 yılında da kamu açıklarının 
tılmasının hedeflendiği, bu daralmanın 1995 yılı enflasyonunu olumlu şekilde etkileyeceği, enf 
parasal gelişmeler olduğu, bunu önlemek için Merkez Bankası Kanununda değişiklik yapılara 
kredilerin sınırlandırıldığı, 

— Ekonomideki iç ve dış dengelerin yeniden kurulması, parasal genişlemenin önlenmesi, fa 
yümenin hızlanması, yatırımlarda reel artış sağlanması, sanayide kapasite kullanılmasının artm 
yılında fiyat artışlarının aşağıya çekileceği, 

' — Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının bir yıl ertelenmesinin teknik nedenlerden kayna 
istikrar programının, nispî fiyat yapısını büyük ölçüde değiştirdiği, plan hedeflerinin tutarlı 
planı daha sağlam bir yapıya oturtmak için bu kararın alındığı, ayrıca, Dördüncü Beş Yıllık K 
Beş Yıllık Kalkınma Planı için 1984 yılında, aynı şekilde Geçiş Programı uygulamasına başvuru 

— Terör konusunda güvenlik güçlerimize sağlanan siyasî ve lojistik destek sonucunda Tü 
mez -bütünlüğü konusunda alman mesafenin inkâr edilemeyeceği, 

İfade edilmiştir. 
Yapılan bu görüşmelerden sonra, 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve gerekçesi Kom 

nin görüşülmesine geçilmiştir. 
Tasarının «Gider Bütçesi» başlıklı 1 inci maddesine bağlı (A) işaretli cetvelde yer alan ku 

••— Yargıtay Başkanlığı bütçesinin; 101.02.2.001.600 harcama kalemine, yeni bilgisayar ağı 
alınabilmesini teminen 10 milyar lira, 101.02.2.002.600 harcama kalemine ise Yargıtay Birinci 
cısının makam araçlarının yenilenebilmesi amacıyla 15 milyar liralık ödenek eklenmiş, 

— Danıştay Başkanlığı Bütçesinin; 101-02-2-006-600 harcama kalemine, Danıştay Başka 
ömürlerini tamamlayan makam araçlarının yenilenebilmesini teminen 15. milyar liralık ödenek 
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— Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesinin; 111-02-1-001-400 harcama kalemindeki 
500 milyar liralık ödenek, uygulamadaki olumsuzlukları önlemek ve silah altına alınan 
labilmesi için yeni açılan 111-02-1-005-400 tertibine aktarılmış, ; 

— Sahil Güvenlik Komutanlığı Bütçesinin; 111-02-1-001-400 harcama kalemindeki y 
lık ödenek Jandarma Genel Komutanlığı bütçesindeki mülahazalarla yeni açılan İTİ-02-

— Millî Eğitim (Bakanlığı bütçesinin; 101-02-1-091-100 harcama kaleminde yer alan 
Yılına Hazırlık Ödeneği, uygulama gereği 14 ayrı faaliyetin 100 - Personel giderleri harcam 

— Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin; 102 programının çeşitli kalemlerinde yer alan 
milyon lira, 101 programındaki çeşitli kalemlere aktarılmış, ayrıca 102-03-1-001-400 harca 
ilişkin 11 trilyon 158 milyar 405 milyon liralık'ödenek bu kalemden düşülerek yeni açılan 

— Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bütçesinin; 111-02-2-001 tertibinin 200, 300, 400 ve 
güvesi ve zeytin sineği ile mücadelede kullanılmak amacıyla toplam 150 milyar lira, 111-0 
projesinde kullanılmak üzere 200 milyar liralık ödenek ilâve edilmiş, 

— Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bütçesinin; lll-02r2-001-300 harcama kalemine Uça 
daha" hızlı ve etkin olarak hayata geçirilebilmesi için 16 milyar lira, 101-02-2-004-6GO harc 
dirme Dairesi Başkanlığına gerekli donanımın alınabilmesini teminen 2 milyar lira ödenek 

— Dışişleri Bakanlığı Bütçesine; Bakanlık bünyesinde yeni kurulacak olan însan Hak 
lerinde kullanılmak üzere 101-01-1-001-100 harcama kalemine 3 milyar, .101-02-1-001-30 
üzere toplam 4 milyar lira, Bakanlığın yardımda bulunduğu dernek, birlik, kurum, kuruluş 
ödenek yeterli görülmeyerek 900-04-3-423-90Û harcama kalemine 1 milyar 800. milyon l 

— Orman Bakanlığı Bütçesinin; 900-01-3-031-900 harcama kalemine, 3800 sayılı Orm 
kındaki Kanunun 35 inci maddesi gereğince hizmetin gerektirdiği yerlerde döner sermay 
yar liralık ödenek ilâve edilmiş, 

—- Kültür Bakanlığı Bütçesinin; 111-06-2-382 Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü 
900 harcama kaleminden 14 milyar lira düşürülerek, tarihî Türk kültür mirası yapıları 
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hizmetleri için 111-03-3-352-900 harcama kalemine; 11-06-3-384 Devlet Opera ve Balesi 
tertibinin 900 harcama kaleminden 44. milyar lira düşülerek, mahallî ve millî nitelikteki halk 

"İTİ-05-3-449-900 harcama kalemine eklenmiş, 
— Turizm Bakanlığı Bütçesinin; 111-02-2-001-600 harcama kalemine, yurt dışında kuru 

milyar liralık ödenek ilâve edilmiş, , 

— Çevre Bakanlığı Bütçesinin; 101-01-1-001-200 harcama kalemine Bakardık mensuplar 
1 milyar lira, 101-01-1-002-200 harcama kalemine müfettişlerin yurt içi ve yurt dışı yollu 
harcama kalemine personelin ulaşımını sağlamak amacıyla taşıt kiralanab'ilmesini teminen, 5 
harcama kalemine stajiyer öğrencilerin sözleşme ücretlerini karşılamak amacıyla 470 milyon 
Hizmet Binası Kompleksi Projesi için 8 milyar lira, aynı kaleme halkın çevre konusunda 
mak üzere 35 milyar lira, 1O1-O2-2-0O3-600 harcama kalemine müsteşar yardımcılarına tahsis 
taşra teşkilatında mohil ölçüm cihazı takılarak çevre kontrollerinde 'kullanılmak üzere 41 ad 
sini teminen 9 milyar 215 milyon lira, Hl-01-1-001-800 harcama kalemine Hükümetimizle 
021934 sayılı «Ozon Projeleri Vakıf Fonu Hibe Anlaşması» çevresinde ülkemize tahsis edile 
taya çıkacak Katma Değer Vergisinin ödenebilmesi için 3 milyar lira, İli-01-1-002-400 ha 
Yılı faaliyetleri için 10 milyar lira ve Sulak Alanların: Rasyonel Kullanımı konulu uluslar 
üzere toplam 20 milyar lira, 90O-O3-3-331-90O harcama kalemine taraf olduğumuz uluslara 
reken katkı paylarının karşılana'bilmesini teminen 82 milyar 703 milyon liralık ödenek ekl 

— Cumhurbaşkanlığı bütçesinin; 101-02-2 tertibinin çeşitli faaliyetlerine, yatırım hizme 
lanılmak üzere toplam 200 milylar liralık ödenek eklenmiş, 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin; ,101-01-001-100 harcama kalemine Türkiye 
tahsis edilen Emniyet personeline resmî kıyafet verilebilmesini teminen 1 milyar 200 milyon 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun etüd ve projesi için 5 milyar lira, 101-01-2 
yacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonunun 1995 yılı içinde ihtiyacı olan işlet 
milyar lira, 101-01-2-001-700 harcama kalemine Plan ve Bütçe Komisyonunun • toplantı sa 
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teminen 10 milyar lira, Türkiye Büyük /Millet Meclisi Genel Kurulunun aydınlatma, ses v 
lama, yoklama ve çağrı sistemleri için 50 milyar lira, 1 il-Oşi-l-002-400 harcama kalemline 
üzere 20 milyar lira, 112-01 -2-001 tertibinin 600 harcama kalemine Millî Saraylar Daire B 
güvenlik sistemi için 15 milyar lira, aynı tertibin 700 harcama kalemine ÎMillı Saray, Köş 
onarımların zorunlu giderleri için 25 milyar lira, 900-04-3-423-900 harcama kalemine Parl 
lira, Türkiye Büyük Millet Meclisi Personeli ve Emeklileri Derneği için 3 milyar lira, Türk 
ödenek eklenmiş, 111-01-İ-ÖOl-100 harcama kaleminden 3 milyar 500 milyon 'lira, İHI-02 
lira, 111-02-1-082400 bardama kaleminden 100 milyar lira olmak üzere toplam 303 milya 
eski üyeleri ve bakmakla yükümlü bulundukları kimseler ile ölenlerin dul ve yetimlerinin 
111-01-1-001-200 harcama kalemine 70 milyar lira, 900-04-3-450-900 bardama kalemine is 
miş. ' . -

— Başbakanlık bütçesinin; 116-02-2-Ü01-300 harcama kaleminden 2 milyar 108 milyo 
jesi» başlığı ile yeni bir projenin eklenmesi ve Japon Hükümetinden hibe olarak temin edile 
Değer Vergisinin ödenebilmesi için 116-02-2-003 tertibinin 300 harcama kalemine 1 milyar 
milyon liralık ödenek eklenmiş, 116-03-2-001-300 harcama kaleminden 2 milyar 500 mily 
Eğitimi» projesi ile özürlü bireyi olan tailelere yönelik eğitim ve rehberlik çalışmalarım kam 
yayınlarda kuşanılmak üzere 116-03-2-002-300 harcama kalemine 1 milyar lira, basılı yay 
harcama kalemine 1 milyar 500 milyon liralık ödenek aktarılmış. 

— Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesinin; 920-03-3 tertibinin yeni açılacak 12 
sigorta ve garanti faaliyetleri nedeni ile yüklendiği işlemlerden doğabilecek politik riskleri k 
kasına yapılacak ödemeler faaliyetinin iz bedeli olarak 1 milyon liralık ödenek, 930-08-3 
Teknecilik Termik Santralinin fuel-oil ihtiyacı içindir.» ibaresi eklenmiş. 

— Denizcilik Müsteşarlığı bütçesinin; 111-01 -2-002-600 harcama kaleminde taşıt alımı 
2 milyar lira, gerek'teşkilatlanma ve gerekse yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerin yürütülmesi 
görev, yollukları ile yurt dışı geçici görev yolluklarının 200 harcama kalemlerine tasarı i 
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terli olmayacağından hareketle 10.1 ve 111 programlarının yollukla.ra, ilişkin 200 harcama ka 
ilâve edilmiş, 

•— 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısına bağlı «T» işaretli cetvelde gerekli düzenlem 
ner sermaye işletmesi gelirlerinden ödenmek üzere, Sıra No. 3'den Tapu ve Kadastro Genel 
loji İşleri Genel Müdürlüğüne ise 15 adet station wâgon taşıt eklenmiş, 

— Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesine Hazine Yardımından karşılanmak ka 
nedeniyle; Maliye Bakanlığı bütçesinin, «930-01 Katma Bütçeli İdarelere Yapılacak Yardım 

.Spor Genel Müdürlüğü» faaliyetinin 900 harcama kalemine 1 milyar liralık ödenek eklenmiş 
Ayrıca, bütçenin Komisyonumuzdaki görüşmeleri sırasında ilgili işlerde kullanılmak ve 

Maliye Bakanlığı Bütçesinin «930-08-3-356-900 Yedek . ödenek» tertibine 10 trilyon liralık öde 
Bu değişiklikler sonucunda tasarının; 
— «Gider Bütçesi» başlıklı 1 inci maddesi; bağlı (A) işaretli cetvelde belirtilen ödenek 

trilyon 978 milyar 53 milyon liralık ilâve nedeniyle, 1 katrilyon 335 trilyon 978 milyar 
•suretiyle, 

— «Ayrıntılı Harcama Programları ve Ödeneklerin Kullanımı» başlıklı 5 inci maddesini 
luşların (A) işaretli cetvellerinde yer alan ödeneklerin, maddede belirtilen istisnalar dışında 
fıkra ilâve edilmesi suretiyle; 

— «Kamu Kuruluşlarının Gelir ve Giderlerinin İzlenmesi» başlıklı 6 ncı maddesinin s 
Hazineden, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına aktaran paraların ilgili mevzu 
canıp harcanmadığını incelemeye, amacına uygun harcama yapmadığı tespit edilen kurulu 
meye ve durdurmaya Maliye Bakanına yetki veren yeni bir fıkra eklenmesi suretiyle, 

— «Yatırım Harcamaları» başlıklı 9 uncu maddesi; bütçenin Komisyonumuzdaki görüşm 
üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek tertibine konulan ödeneklerin ilgili kurulu 
masına ait düzenlemeleri kapsayan (e) fıkrası eklenmesi suretiyle, 

— «Resmî Taşıtlar» başlıklı 12 nci maddesinin (a) bend-'nin, koruma altına alınan kiş 
dan, koruma hizmetlerine tahsis edilen araçların yabancı menşeli olmalarına imkân sağlay 
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servis ücreti alınacak personelin Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile sınırlandır 
servis hizmetinin verildiği il veya ilçe için belediyece tespit edilen yirmi adet bilet ibede 
sunda yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

— «Hastane Ücretleri» başlıklı 13 üncü maddesinin son cümlesinin, sosyal devlet ve 
uygun olarak madde metninden çıkarılması suretiyle, 

— «Yasama Organı Üyelerinin Tedavi Giderleri» başlıklı 15 inci maddesinin; Türkiye 
Organı eski üyelerinin tedavi hizmetlerinin nasıl yerine getirileceğinin 3.12.1992 tarihli ve 3 
gulamalarıyla bir ilgisi bulunmadığı görüşünden hareketle tasarı methinden çıkarılması su 

— «İlaç Katılım Paylan» başlıklı 16 ncı maddesinin; 657, 211 ve 5434 sayılı kanunlar 
ları, kalp ve damar, kanser, tüberküloz, kronik böbrek, akıl hastalıkları ve benzeri uzun 
davide hastanede kullanılan ilaçlar hariç % 30'a kadar artırmaya Maliye Bakanlığına yet 
lenmesi ve 15 inci maddenin metinden çıkanlması nedeniyle madde numarasının 15 olarak d 

— «Bağlı Cetveller» başlıklı 20 nci maddesi; (b) fıkrasına bağlı (H) işaretli cetvelini/B 
ve haber hizmetlerinde çalışanların gündelikleri derece veya ek göstergelerine göre miktarın 
retli cetvel; (a) fıkrasındaki parasal sınırın, 1995 malî yılında satışı düşünülen büyük ve d 
madan sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla 1.000.000.000.000 - 3.000.000.000.000 liraya 
rak düzeltilmesi suretiyle, 

— «Aktarma» başlıklı 22 nci maddesi; üçüncü fıkrasına «... kamulaştırmalar...» kelimes 
telerin eğitim - öğretim projeleri için...» ibaresinin eklenmesi ve madde numarasının 21 o 

— «İl Özel İdarelerine Aktarılacak İşçilik ödenekleri» başlıklı 23 üncü maddesi; mad 
nin...» ibaresinin «...yatırım ve işçilik ödeneklerinin...» şeklinde değiştirilmesi, madde haslı 
relerine Aktarılacak Yatırım ve İşçilik Ödenekleri» şeklinde yeniden düzenlenmesi ve ma 
retiyle, 

— «Özelleştirme Gelirleri» başlıklı 26 ncı maddesi; özelleştirme gelirlerinin bütçeye öde 
münün, Özelleştirme Kanununa ters düşmesi nedeniyle madde metninden çıkanlması ve m 
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paralel olarak «Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler» şeklinde değiştirilmesi ve madde 
tiyle, 

— «Döner Sermaye Gelirleri» başlıklı 33 üncü maddesi; maddenin sonuna, hastaneler 
olması nedeniyle ortaya çıkan finansman güçlüğünü aşmak amacıyla yeni bir fıkra eklen 
zeltilmesi suretiyle, 

— «Fonların ödenek ve Gelirleri» 'başlıklı 34 üncü maddesi; :(2) numaralı fıkrasının b 
bütçeye gelir kaydedilmesine ilişkin hükümden «Özelleştime Fonu»mın istisna tutulmasını 
üzere...» ibaresi eklenmesi ve madde numarasının 33 olarak düzeltilmesi suretiyle, 

— «Katsayılar, Yurt Dışı Aylıkları, Ücret, Sözleşme Ücreti, Ek Tazminat ile Döner 
maddesi; maddenin sonuna, belediye başkanlarının aylık ödeneklerinin, İçişleri Bakanlığınc 
dahilinde, belediye meclislerince kararlaştırılacağına dair yeoi (f) fıkrası, tapu ve kadastro 
rütülebilmesi için gerekli donanımın döner sermaye gelirlerinden temini ile Tapu ve Kad 
teşkilatı personeline döner sermaye gelirlerinden belli bir aylık ek ücret verilmesini düzenl 
numarasının 47 olarak düzeltilmesi suretiyle, 

— «İkramiye ve Diğer Ödemeler» başlıklı 49 uncu maddesi; (b) fıkrasının dördüncü 
luşları personeline yapılacak ödemeler, söz konusu kuruluşların kendi bütçelerinden karşı 
(d) fıkrasının Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının merkez teşkilatında çalışan personele, 
yararlandığı fazla çalışma ücretinin aynı usul ve esaslara göre ödenmesine devam olunacağı 
numarasının 48 olarak düzeltilmesi suretiyle, 

— «Kadroların Kullanımı» başlıklı 51 inci maddesi; (b) fıkrasının «Yukarıda sayılan 
31.12.1994 tarihi itibariyle boş olanlar ile bu tarihten sonra boşalacak olanların iptaline, Başb 
şeklinde değiştirilmesi, (e) fıkrasının; Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarındak 
yonlarının kullanımı, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesi ve bun 
ve 94/6108 saydı Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlendiğinden Bütçe Kanununda ilâve 
rüşüyle metinden çıkarılması ve madde numarasının 50 olarak düzeltilmesi suretiyle, 
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— «Sözleşmeli Personel» başlıklı 52 nci maddesi; 6 ve 7 nci fıkralarının uygulamada 
metinden çıkarılması ve madde numarasının 51 olarak düzeltilmesi suretiyle, 

— «İşçilik Ödenekleri ve Geçici İş Pozisyonları» başlıklı 53 üncü maddesi; her türlü 
çilerin vize kapsamına alınmasını teminen (d) fıkrasında yer alan «... 30 iş gününden faz 
ması ve madde numarasının 52 olarak düzeltilmesi suretiyle, . j . 

— «Geçici Hizmet Karşılığı Yapılacak ödemeler» başlıklı 54 üncü maddesi; (d) fıkra 
den çıkarılması ve madde numarasının 53 olarak düzeltilmesi suretiyle, 

— «İşçilerin Memur Kadrolarına ve Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına İntibakı» başlı 
ve sair mahallerde memurlarla aynı hizmet görenlerin, memur kadrolarına intibak işlemler 
ile yapılmasının daha uygun olacağı ye konu, personel reformu ile ilgili düzenlemeler sıras 
reketle maddenin tasarı metninden çıkarılması suretiyle, 

•, — «Kamu Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesisler» başlıklı 66 neı maddesi; kreşleri 
bir sosyal tesis olarak nitelenemeyeceği, bu nedenle madde kapsamından çıkarılması gerek 
yeniden düzenlenmesi ve madde numarasının 64 olarak düzeltilmesi suretiyle, 

— «Teşkilat Kurulması» başlıklı 67 nci maddesi; birinci fıkrasında yer alan «... döner 
sonra gelmek üzere, (Yükseköğrenim kurumları hariç» hükmü eklenmesi ye «fakülte», «e 
okulu» ibarelerininmetinden çıkarılması ve madde numarasının 65 olarak düzeltilmesi sure 

— «Kredi Borcunun Tespiti ve Ödenmesi» başlıklı 68 inci maddesi; yükseköğrenim gö 
nüşte enflasyon karşısındaki değerin korunması amacıyla, borcun geri ödenmesine başlan 
nim kredisi olarak verilen miktarlara, Devlet İstatistik Enstitüsünün [toptan eşya fiyat endek 
recek şekilde yeniden düzenlenmesi ve madde numarasının 66 olarak düzeltilmesi suretiyle 

— «Yurt Dışı Eğitimi» başlıklı 69 uncu maddesi; lisansüstü eğitimi için yurt dışına g 
sansüstü eğitimini izleyecek düzeyde bildiklerini belgelemelerine ilişkin son fıkrasının meri 
olarak düzeltilmesi suretiyle, 

—• 69 uncu madde olarak kabul edilen 71 inci maddesinden sonra gelmek üzere; Tür 
larmm teddnine fflşlrin b ^ 
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'-"• "'*— «UygülâTimayacak Hükümler» başlıklı 72 nci maddesi; (i) fıkrasının {Ul) numaralı be 
üncü» olarak düzeltilmesi, toplu iş sözleşmeleri ile belirlenen ikmmiye ödemeleri dışında ila 
öteden beri olduğu gibi uygulanmasını sağlamak amacıyla (m) bendinin metinden çıkarılmas 
nun 7 nci maddesinin 1995 yılında uygulanrnayacağina dair bir hükmün yeni (m)'bendi olar 
rak düzeltilmesi suretiyle, 

— 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11 ve 14 üncü maddeleri aynen, .17, 18, 19, 21, 24, 25,.27, 28, 29, 30 
•44, 45, 46 ve 47 nci maddeleri sırasıyla 16, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, ̂ 31, 34, 35, 
nci madeler olarak aynen, 50 nci madesi 49 uncu madde olarak aynen, 56, 57, 58, 59, 60, 61 
sırasıyla 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 68 ve 69 uncu maddeler olarak aynen yürürl 
maddeleri ise 72 ve 73 üncü maddeler olarak aynen, . . . -•• . 

Kabul edilmiştir. • 
Ayrıca; 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi ile hi 

doküman olarak mütalâa edilerek işleme tabi tutulmuş ve 13,4,1994 tarihli ve 3984 sayılı Kan 
olmadığı sonucuna varılarak, sözü edilen 12 nci maddeye biran önce 'açıklık getirilmesi öner 
Tcarşılamak ve teamül teşkil etmemek şartıyla, yalnız kadro cetvelleri «ile gelir ve gider cetve 
Meclisi Başkanlığına sunulması hususu ^benimsenmiştir. 

Komisyonumuz ayrıca; 
— Ülkemizin birliğini ve bölünmez bütünlüğünü tehdit eden terör ve anarşiye karşı in 

tik hukuk devleti kuralları İçerisinde mücadele veren ve bu görevi büyük bir fedakârlıkla s 
neline iyi dilek ve temennileri ile birlikte, aziz şehitlerimize rahmet, geride kalanlarına sabır ve 
almış, " 

Diğer taraftan; 
— Ulaştırma ve haberleşme hizmetleri için ayrılan ödenekler ve yatırımların tasarruf 
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— UEFA! Kupası maçlarında büyük bir 'başarı göstererek, hem sporda emsalsiz bir 

masına çok büyük katkıda bulunan Trabzonspor Kulübüne Türk Tanıtma Fonu ile diğer f 
— Hastanelerimizde ve sağlık kuruluşlarında; tedavi görmekte olan hastalarımıza en 

mek üzere, hastanın mensubu olduğu din ile ilgili din adamı ve o dinin mukaddes kitabını 
Hususlarında temenni kalfadan almıştır. 

— Ekonomik ayırıma göre 1995 Malî Yılı Genel, Katma ve Konsolide ibütçe Ödenekl 
— Genel Bütçeye bağlı dairelerle ilgili olarak Komisyonumuzca, yapılan değişiklikler e 
— Genel Bütçeye dahil dairelerin carî, yatinm ve transfer harcamalarında yapılan değ 
Gösterilmiştir. 
Genel Kurulun onaymasunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur^ 

Başkan 
lîyas Aktaş 

Samsun 
Kâtip 

Hayri Doğan 
Antalya 

Cemaletün Gürbüz 
Amasya , 

Süleyman Hatinoğîu 
Artvin 

(Muhalefet Şerhim Eklidir.) 

Edip Saf der Gaydalı 
Bitlis 

(Muhalefet Şerhim Eklidir.) 

Başkanvekili 
Yılmaz Ovalı 

Bursa 

Veli Andaç Durak 
Adana 

Bilâl Güngör 
Ankara: 

Melih Pabuççıtoğlu 
BalıkesİTı 

Zeki Ergezen 
Bitlis 



Mustafa Çiloğlu 
Burdur. 

Muharrem Şemsek 
Çorum 

M. Fevzi Yalçın 
Eskişehir 

Mehmet Alp 
Kars 

Osman Develioğlu 
Kayseri 

Mustafa Yılmaz 
Malatya 

Nevşaf özer 
Muğla 

(Muhalifim) 
(Muhalefet Şerhim Eklidir.) 

Koray Aydın 
Trabzon 
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Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Mehmet Gözlülcaya 
Denizli 

Gürhan Çelebîcan 
İstanbul 

(Muhalefet Şerhim Eklidir.) 

Nurhan Tekinel 
Kastamonu 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Münir Doğan Ölmeztoprak 
Malatya 

(Muhalefet Şerhim Eklidir.) 

Yasar Topçu 
Sinop 

Vahdet Sinan Yerlikaya 
Tunceli 
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MUHALEFET ŞERHİ 
Başbakan Tansu Çiller Başkanlığındaki DYP - SHP Koalisyon Hükümetince hazırlanan 

önceki üç yılın bütçelerinde olduğu gibi, yine inandırıcı değildir ve, Türk halkına umut ve 
sayımlarla doludur. v 

1994 yılı Bütçesi için öngörülen büyüme, enflasyon, ihracat, ithalat, dış ticaret açığı/fa 
fiyat, vergi vb. gibi ekonomik hedef ve göstergelerin hemen hemen hiçbiri, gerçekleşememiş 
ceğini vaad eden bu Hükümet, ülkeyi, tarihimizin en yüksek enflasyon oram olan 3 haneli 

Dış borçlar 67 milyar dolar, iç borçlar ise 600 trilyon TL.'ye tırmanma'eğilimindedir. 
% 4.4'lere ineceği IJDİDEM-modelinde vaad edilmişken, bu .oran %. 14'lere çıkmıştır. 

Devletin bilgili, bilinçli ve istikrarlı bir ekonomi yönetimi mevcut değildir. Türkiye, gün 
ları nedeniyle IMF'nin müdahalesine ihtiyaç duyacak duruma getirilmiş ve. «5 Nisan 1994 

Bununla beraber, 5 Nisan Ekonomik Kararları öngörülen sonuçlarr verememiştir. Ekono 
mik büyüme, istihdam vb. göstergeler fevkalade endişe vericidir. 

Endişeleri artıran diğer bir husus ta, Türkiye'nin her geçen gün dünyada itibar kaybetm 
güvenilirliğini yitirmiştir. İhracat tıkanmıştır. Turizm sektörü 1994 yılında beklenen gelişme 

Hükümet, bütçe açıklarını ve bütçe kaynaklarını artırmak amacıyla, Hazine-kâğıtları y 
miş ve belli gruplara yıllık % 406 oranında faiz gelüri dağıtmış, sonra da «Saadet zincirini 

Bu ahval ve şartlar altında 1995 yılı için öngörülen; % 4.4 kalkınma hızı, sanayide % 
% 43.2 GSMH deflatorü, % 7 PSBR, 19.5 milyar dolar ihracat, 27milyar dolar ithalat, kon 
gerçekleşmesi fevkalade zordur; gerçekçi değildir. 

Bu Hükümetin, 1.1.1995 yılında yürürlüğe girmesi gereken 7nci Beş Yıllık Kalkınma P 
kalade üzüntü vericidir. 

Türkiye, 2000'e beş yıl kala, 21 inci yüzyıla girerken, bu Hükümetin yarattığı bu negat 
refah ve gelir dağılımı, -düzeyine layJc değildir. Türkiye bu duruma getirilmemeliydi. 
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Yukarıda ifade edilen tüm bu nedenlerle, ülkenin, bu DYP - SHP Hükümetinden kurtulm 
çesine ret oyu vereceğimizi ifade ediyoruz. 

Nedim Budak Selçuk Maruflu Nevşat Özer 
•Ankara İstanbul Muğla 

E. Saf der Gaydalı Münir D. Olmeztoprak Gü 
Bitlis Malatya 
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1995 YILI BÜTÇE KANUNU TASARISINA MUHALE 

50 nci Hükümetin 1995 yılında uygulamak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna sunduğ 
rım aşağıda sıralayacağız;) muhalifiz : 

I - Tasarıyı hazırlayan ye kanunlaştığı takdirde uygulayacak olan Hükümete özellik 
miz için, 

II - Tasarı, katdmamız mümkün olmayan birtakım olumsuzluklar taşıdığı için. 

/ - Güvensizlik Duymamızın Sebepleri : 
1. 49 ve 50 nci hükümetlerin ekonomi politikalarından sorumlu olan Sayın Çiller ek 
a) 1993 bütçe açığım çeşitli vesilelerle değişik ortamlarda 53 trilyon, 100 trilyon, 15 

farklı rakamlarla üfade etmiştir. En iyi bildiği bir konuda bu kadar tutarsız olması güven 
. b) «İstikrar paketi» ismini verdiği 5 Nisan kararlan ile tüm hizmetleri yavaşlatmış, 

kapanmasına sebep olmuştur. ' . , 
c) Başbakan olarak uyguladığı hem 1993, hem de 1994 bütçelerini «ek bütçe» ile ta 

örneği sergilemiştir. 
d) 1994 bütçesinde enflasyonun % 48 olacağım ileri sürmüş ama gerçekleşme oran 
2. Sayın Başbakan ne demişse tersini yapmış veya aksi çıkmıştır : 
a) «Memuru enflasyona ezdirmeyeceğiz» demiş, 217 bin liralık, 400 bin liralık art 
b) «Döviz tutanın eli yanacak» demiş, aksine dövizle borçlananın canı yanmış, peri 
c) «Üniversite sınavı olmayacak» demiş, bakanları tarafından tekzip edilmiştir. 
Bu örnekler çoğaltılabilir. 
3. Sayın Başbakan iç politikadan dış politikaya kadar birçok konuda önemli1 gaflar 
a) Karabük ve Zonguldak hakkında birbirine zıt beyanlarda bulunmuştur. 
b) Afganistan'dan, Rusya'dan, Ermenistan'dan Tunceli'ye gelen helikopterlerden bahse 

kında ciddî değerlendirme hatalan olduğunu ortaya koymuştur. . 
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c) İsrail ziyaretinde «arz-ı mev'ud» «Vadedilmiş topraklar» ifadesini telaffuz etmekle, ülk 
takım ideolojilerden habersiz olduğunu, habersiz olduğu konularda uzmanlarla istişare etmey 
koymuştur. 

4. Sayın Başbakan; 
Seçim beyannamelerini, koalisyon protokollerini ve hükümet programlarını unutmuş gör 

ramlara karşı güvenini ortadan kaldırmıştır. 
5. Sayın Başbakan, DPT gibi Devletin en ciddî müesseselerini bile verimsiz hale getirm 

mamıştır. 
6. Saym Başbakan, 4 Aralık 1994 seçimleri için hazırlanan Kanunda gerek «Seçmen List 

gerekse Anayasa Mahkemesinin bu hükmü iptalinden sonraki tutumlarıyla demokrasi ve in 
içinde olduğunu ortaya koymuştur. 

7. Avrupa topluluğuna tam üye olmadığımız için karar verme organlarının dışında kalac 
rar etmesi ülke çıkarlarını gözardı eden bir tutumdur. 

8. Hükümetin «yerli sanayimizi kurma ve geliştirme» gibi bir hedefi ve çabası görülmem 
mek diye bir derdi de yoktur. 

9. Terör konusunda «terörü bitirmeyi» değil «terörle mücadeleyi sürdürmeyi» hedeflemi 
tekçisi olan «Çekiç Güç»'ü ülkede tutmaya devam etmekle, terörün arkasındaki ülkelere alet o 

10. Saym Başbakan yurt dışı gezilerinde kendi halkının inanç değerlerini tehlike gibi gö 
gafletine sık sık düşmüştür. 

11. Hükümet eğitimde, sağlıkta ve tarımda ilkellikten kurtulacak bir hamlenin sahibi de 
gerileme gerçekleştirmektedir. -

Genç nesillerimizin hiçbir problemine el atılmış değildir. 
12. Yolsuzluk iddiaları bizzat bakanlar tarafından telaffuz edilir hale gelmiş, kamu b 

yeni halkalar ilave edilmiştir. 
13. Ormanlar sahipsiz, orman köylüsü âdeta öksüz bırakılmıştır. 
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14. Madencilik sektörü hâlâ arzu edilen seviyede millî gelir kaynağı haline getirilem 
memektedir. 

15. Adalet hâlâ «geciken adalet», sosyal güvenlik ise «sosyal güvensizlik» halindedi 
ve tahammül edilmez adaletsizliklerle doludur. 

16. Hükümet «İstikrar Programı» adını verdiği ekonomik sıkıntıları işçi, memur, işsiz 
ve spekülatif kazançlar peşinde olanlara itibar etmiş, âdeta haksız ve spekülatif kazançlar 

17. Dövizin TL. karşısındaki değeri bir yıl içerisinde üç misli artmıştır. İçinde bulun 
da süreceğini1 göstermektedir. 

18. Hükümet çıkardığı özelleştirme kanunu ile ekonominin rantabl çalışmasını değil, t 
açıklarını kapatmayı amaç edinmiştir. 

Bu ise bir yandan üretim kapasitesini düşürecek bir yandan da işsizliği artırıcı rol oy 
19. Hükümet uyguladığı poEtikalarîa tefeciye her türlü desteğiverirken, üretimi ve ih 

olmuştur. 

II - Tasarının taşıdığı olumsuzluklar : . 
1. 1995 gider bütçesi 1.331 katrilyon olarak bağlanmış olup 1994'e göre (Ek bütçe 

% 150 lere varan enflasyon karşısmda bir küçülmeyi ifade etmektedir. 
2. Gider bütçesinin darlığının esas suçlusu 1.133 katrilyon olarak tahmin edilmiş 

küçüklüğünün ise iki sebebi vardır. 
a) Millî gelirin küçük kalması, 

b) Vergi toplamada aciz kalmmasıdır. Her ikisinin de sorumlusu Hükümettir 
alışkanlık haline getirmişlerdir. 

3. Her ne kadar 198 trilyonluk bir bütçe açığı öngörülmekte ise de gerçek bun 
Bunun borçlanma ile kapatılacak olması «egemenlik» yönünden büyük bir tehlike oluşt 
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4. Vergilerde baskın çoğunluk Gelir Vergisi (346.2 trilyon Tl.) ile vasıtalı vergiler (Ma 
trilyon) de olduğuna göre, vergi yükünü yine bordro mahkûmları, işçiler, memurlar ile kü 
ticiler çekecek demektir. 

5. Bütçe Kanununda, en zalim bir vergi olan enflasyonun büyümeye devam edeceğinin 
6. Bütçe, hedefleri yönünden gerçekçi değildir. Bir plan olmadığı halde plana dayandırıld 
7. Bütçe Kanunu tasarısı tam olarak incelenip değerlendirildiğinde anlaşılmaktadır ki, y 

lisanı hal ile «Ufukta yeni vergiler var» demektedir. 
8. Bütçede yatırıma ve personele ayrılan payın yıllardır düşük tutulması yetmiyormuş gib 
9. Hükümet ekonomik sıkıntıların faturasını çalışan kesime yüklemek istediğini tasan m 

muştur. Hükümet yeni yıla işçilerine borçlanmış olarak girmektedir. 
10. Ülkenin yaşadığı bu kadar sıkıntıya rağmen israf sayılabilecek birçok harcamaya d 
İL Üniversite hastaneleri döner sermaye gelirlerindeki çalışanların payı düşürülmekted 
12. 1995 bütçesinde çalışanların tıbbi cihaz, sağlık sarf malzemesi ile ilaç harcamaları iç 

payının oranım artırma niyeti ortaya çıkmaktadır. 
Vaziyet onu göstermektedir ki maaş bakımından zaten zor duruma düşürülmüş bu kesim 
13. 27 Mart yenilgisini hazmedemeyen Hükümet, çıkardığı kanunlarla belediyelere darb 

miş gibi şimdi de bütçe tasarısında tekrar darbe vurmaya çalışmaktadır. 
Kadroların kullanımında getirilen esaslar bir partizan tahakküm hevesinin -kokusunu taşım 
14. Vergi gelirlerinden belediyelere ayrılan paya getirilen kısıtlama da aynı tahakküm ga 

Hükümetin demokratik tahakkümün hangi seviyelerde olduğunu göstermektedir. 
1-5.- Hükümet burs verdiği öğrenciye iş veremeyeceğinden bursun karşılığını almaktan vaz 

nin ne kadar büyümekte olduğunun bir göstergesidir. 
Aynı şekilde tasarıda Hükümet kredi alan öğrenciye krediyi nasıl pahalı kılabileceğinin h 
16̂  Fonların denetimden kaçırılmasına devam edilmektedir. 
1994'de 34,5 trilyon TU^ olarak gerçekleşen Toplu Konut Fonu gelirlerinden yalnız 9.9 t 

lasın amaçtan saptırıldığığnın göstergesidir. 
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17. Bütçe takdiminde «!İ994 zor bir yıl olmuştur» deniyor, görünen odur ki 1995 y 
zor yılı olacaktır. 

18. Sosyal bunalımı, ekonomik bunalımı, güven bunalımım aşabilecek, sosyal devl 
bancı telkinlerden uzak millî değerlere sahip ama bütün bu ölçüler içerisinde dünyaya 
yönetime ihtiyaç varken mevcut hükümet hemen hemen tamamıyla bu ihtiyaca ters düşmek 

Sonuç olarak hem ülke geriletilmekte, hem de sosyal devlet anlayışı yıkılmaktadır. Bu 
lasyonu bir sektör haline getirdiğini, kronMeştirdİğini, kamu kesimi borçlanma gereğini 
tücü faaliyetleri normal telakki eder hale geldiğini göstermektedir. Çünkü ortada başka b 

Hazine kaynaklarını doğal, olağan bir gelir kaynağı olarak görmek gibi bir teamül 
işsizler, fakirler, işçiler, memurlar, çiftçiler, küçük esnaf acı çekmektedir. 

1995 genel bütçesine, 1995 katma bütçesine, 1993 genel ve katma bütçeleri olarak gel 
man söylediğimiz gibi yanlış uygulamalarla gerçekleşen kesin hesap raporlarma muhalif 

Prof. Dr. Mustafa Ünaldı Zeki Ergezen 
Konya Bitlis 
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TABLO — (I) 
CKONOMİK AYIRIMA GÖRE 1995 YILI GENEL, KATMA VE 

BÜTÇE ÖDENEKLERİ 
1995 Yılı , Komisyonda 

önerisi (+) Eiklenen/(—) Düşülen 

GENEL BÜTÇE 
CARİ HİZMET ÖDENEĞİ 

PERSONEL 
DİĞER CARİ 

YATIRIM ÖDENEĞİ 
TRANSFER ÖDENEĞİ (I) 
KATMA BÜTÇE 
CARİ HİZMET ÖDENEĞİ 

PERSONEL 
DİĞER CARİ 

YATIRIM ÖDENEĞİ 
TRANSFER ÖDENEĞİ 

TOPLAM 
HAZİNE YARDIMI (—) 
KONSOLİDE BÜTÇE 
C A M HİZMET ÖDENEĞİ 

PERSONEL 
DİĞER CARİ 

YATIRIM ÖDENEĞİ 
TRANSFER ÖDENEĞİ 

1325 000.000 
463.202.650 
345.818.000 
117.384.650 
37,650.650 

824.146.700 
145.605.767 

88.637.350 
81.022.000 
7.615.350 

50.849.350 
6.119.067 

1.470.605.767 
• 139.605.767 
1.331.000.000 

55.1.840.000 
426.840.000 
125.000.000 
88.500.000 

690.660.000 

(+) 
( - ) 
( - ) 
(+) 
(+) 
(+) 
<+) 

( - ) 
{+) 
(+) 
<+) 
(+) 
< - ) 
{-) 
<•+) 

• ( + ) 

10.978.053 
175.1.66 
299.300 
124.134 
780.215 

10.373.004 
1.000 

• — 

— 
— • 

5.000 
6.000 

10.979.053 
1.000 

10.978.053 
175.166 
299.300 
124.134 
775.215 

10.378 004 

(I) Hazine Yardımı Dahil 
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TABLO (II) 

GENEL'BÜTÇELİ KURULUŞLARIN ÖDENEKLERİNDE KOM 
. YAPILAN EKLEME VE KESİNTİLER 

Hükümetin Komi 
Kuruluşun Adı Teklifi Eklenen 

399.70 
200.00 

— 
— 
— 

.. — 

15,00 
25.00 

— 
— 
— 
— 
— 

11.158.4 
— 
_ 

4.500.00 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Planlama Teşkilatı 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Danıştay 
Yargıtay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 

4.4lllil31 
443,930 
683.91 î 

62.250 
19.739.886 

661.900 
499.545.005 

207.140 
328.050 
861.060 

12.323.000 
2.980.000 
1.054,400 

14.540.330 
152.847.200 
10.641.000 
40.22U100 
30.261.200 
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Kuruluşun Adı 

Sahil Güvenlik Komutanlığı 
Dışişleri (Bakanlığı 
Maliye 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 
Denizcilik Müsteşarlığı 
Gümrük Müsteşarlığı 

TOPLAM 

Hükümetin Komi 
Teklifi Eklenen 

1.398.700 
11.619.200 

284.655.723 
135.572.400 

11.273.404 
48.741.551 

4.130.120 
12.842.702 

3,294.300 
1.857.430 
2.570.356 
3.316.000 
6.641.100 
L770.500 

634.920 
256.10* 

2.613.000 

18.00 
5.80 

10.001.00 
1.350.00 

— • 

— 
— 

350.00 
'10.00 

— 
18.00 

— 
58.00 
17.00 

166.05 
4.00 
—. 

1325.000.01)0 2g.295.95 

http://2g.295.95
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TABLO OH) 
GENEL BÜTÇEYE DAHİL DAİRELERİN CARİ, YATIRIM VE TRANSFER 

1995 YILI ÖDENEKLERİNDE YAPILAN EKLEME VE KE 
CAM YATIRIM 

Kuruluşun Adı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Başbakanlık 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Danıştay Başkanlığı 
Yargıtay Başkanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Sahil Güvenlik Komutanlığı 
Dışişleri 'Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
Orman Bakanlığı 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Kültür Bakanlığı 
Turizm Bakanlığı 
Çevre Bakanlığı 
Denizcilik Müsteşarlığı 

Eklenen 

91.200 
• ' — 

• — 

Düşülen 

303.500 
— 
— 

' 
• 

F-frlçıflen 

115.000 
200.000 

4.608,7 

15.000 
25.000 

Düşü 

4 

18.902.436 18.902.436 
4.500.000 4.500.000 

18.000 18.000 
4.000 

— . 
1.350.000 

• — 

—-
— 
— . 
—-

31.134 
2.000 

. ' • — 

— 
1.350.000 

. — 
— 
— 
— 

— • 

— 
— 

— 
— 
— • 

350.000 
— 

18.000 
— 

17.000 
52.215 
2,000 

14 

TOPLAM 24.898.770 25.073.936 798.823,7 18 



â - C § t w s S i 
(Genel Bütçeye Giren Dairelerin Harcamaları) 
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A — CETVEL 

1995 MALÎ YILI BÜTÇE KAN 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9 

10. 
11. 
12. 
13. 
1.4. 
15. 
16. 
17. 

D A İ R E L E R 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay Başkanlığı 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Planlama Teşkilatı 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Danıştay 
Yargıtay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müd. 
Adalet Bakanlığı 

Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Persone 

2.066.2 
120.1 
372.1 
37.0 

893.0 
313.0 

1.261.0 
180.0 
270.0 
410.0 

12.010.00 
2.619.0 

614.0 
11.587.0 

61.531.0 
8.053.0 

32.665.0 



Yatırım 

465.000 
370.000 
180.000 

2.604.650 
142.700 
130.0CO 

20.000 
31.000 

160.4C0 
95.000 

193.000 
207.000 
641.500 
186.200 
522.000 

.2.344.000 

Yatırım 
toplamı 

465.000 
370.000 
180.000 

2.621.650 
184.700 
280.000 

20.000 
31.000 

218.400 
95.000 

193.000 
207.000 
641.500 
186.200 
522.000 

2.344.000 

Transfer 

1.275.078 
10.450 
5.000. 

750 
4.423.757 

102.700 
47L508.5OI 

1.140 
2.050 
2.660 

46.000 
23.000 

142.400 
281.830 

11.130.000 
931.000 
206.100 

Vizeli 
kamulaştırma 

17.500 

4.000 
20.000 

10.000 

— A/3 — 

Fon 

11.001.479 

26.255.005 

10.000 

520.000 
6.000 

(Miiycn T 
Transfer 
toplamı 

1.275.078 
10.450 
5.000 

750. 
15.425.236 

102.700 
497.781.006 

1.140 
2.050 
2.660 

46.000 
23.000 

146.400 
311.830 

.11.130.000 
1.461.000 

212.100 

Gen 
topla 

4.57 
64 
68 

6 
19.73 

66 
499.54 

22 
35 
86 

12.32 
2.9 
1.05 

14.54 
152.84 

10.64 
40.22 



— A/4 

D A İ R E L E R 

18. Jandarma Genel Komutanlığı 
19. Sahil Güvenlik Komutanlığı 
20. Dışişleri Bakanlığı 
21. Maliye Bakanlığı 
22. Millî Eğitim Bakanlığı 
23. "Bayındırlık, ve İskân Bakanlığı 
24. Sağlık Bakanlığı 
25. Ulaştırma Bakanlığı 
26. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
27. Orman Bakanlığı 
28. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
29. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
30. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
31. Kültür Bakanlığı 
32. Turizm Bakanlığı 

Person 

15.470 
272 

5.914 
10.051 

115.000 
5.711 

38.872 
1.099 

10.216 
2.139 
650 
487 
83 

2.310 
500 
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D A İ R E L E R 

33. Çevre Bakanlığı 
34. Denizcilik Müsteşarlığı 
35. Gümrük Müsteşarlığı 

Genel Bütçe Toplamı 

Katma Bütçe Toplamı 

Toplam 

Hazine Yardımı 

Konsolide Bütçe Toplamı 

Perso 

157 
110 

1.47 

345.518 

81.02 

426.54 

426.540 



Vizeli 
kamulaştırma Yatırım 

275.815 
57.000 

666.000 

33.767.063 

42.800.769 

76.567.832 

Yatınm 
toplamı 

275.815 
57.000 

750.000 

38.430.865 

50.844.350 

89.275.215 

Transfer 

113.023 
29.100 
45.000 

784391.206 

3.253.565 

787.644.771 

139.606.767 

27.000 
10.000 

1349.500 

2.65O.50O 

4.000.000 

76.567.832 89.275.215 648.038.004 4.000.000 

- A / 7 -

(Milyon TL.) 
Transfer Genel 

Fon toplamı - toplam 

130.000 243.023 800.9 
1 56.101 260.1 

55.000 2.613.0 

48.778.998 834.519.704 1335.978.0 

221.002 6.125.067 145.606.7 

49.000.000 840.644.771 1.481.584.8 

139.606.767 139.606.7 

49.000.000 701.038.004 1341.978.0 
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Sıra 
No. F o n u n A d ı 

(Milyon TL.) 
ödenek 
miktar,ı 

1995 YILI BÜTÇESİNE DAHİL EDİLEN FONLAR 

1. Adalet Teşkilatım Güçlendirme Fonu ' 10.000 
2. Afetler Fonu 360.000 
3. Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu 190.000 
4. Ağaçlandırma Fanu 15.000 
5. 'Belediyeler Fonu ' • ' • . . 4.500.000 
6. Camilerini Yaptıracak Köylere Yapılacak Malz. ve Yardım Fonu 1 
7. Çevre Kirliliğini Önleme Fonu 100.000 
8. Çiftçi ve Koop. Tanıtma Eğitim ve Öd. Fonu -. 1.500 
9. Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi Gel. ve Yay. Fonu 335.000 

10. Deprem Fonu 1| 
11. Destekleme Fiyat İstikrar Fonu 15.500.000 
12. Elektrik Enerjisi Fonu ' „ 150.000 
13. Federasyonlar Fonu 1.000 
14. Gelir İdaresi Geliştirme Fonu " 5.000.000 
15. Geliştirme ve Destekleme Fonu 2.941.478 

16. İhracatı Geliştirme Fonu . 65.000 
17. İl Özel İdareleri Fonu 240.000 
18. Kamu Ortaklığı' Fonu 7.700.000 
19. Kooperatifleri Tanıtma ve Eğitme Fonu 1.000 

20. Özel Hukuka Tabi Gerçek ve Tüzelkişilerin Mülkiyetinde Bulunan Ko
runması Gerekli Taşınmaz Kültür Var. On. Fonu 15.000 

21. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Des. Fonu 190.000 
22. Köylerde El Sanatlarını Geliştirme Fonu 3.000 
23. Küçük Sanat Koop. Geliştirme Fonu . 1 
24. Küçük Sanat Siteleri Tesis ve işletme Kredisi Fonu 1 
25. Millî Parklar Fonu 20.000 

26. Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Fonu 5.000 
27: Ölçüler ve Ayar Hizmetleri Fonu 1.000 
28. Organize San. Bol. ve Küçük Sanat Sit. İnş. ve işi. Kr, Fonu 1 

29. Orman Köylülerini Kalkındırma Fonu 35.000 
30. Özel Çevre Koruma Fonu 30.000 
31. özel İskân Fonu • - 1 

32. . Petrol Arama ve Pet. İlgili Faal. Düzenleme Fonu 2.630.000 
33. Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu 60.000 



— A/9 — 

Sıra ödenek 
No. F o n u n A d ı miktarı 

34. Sivil Savunma Fonu 15.000 
35. Tarım Reformu Fonu 25.000 
36. Tarımsal Koop. Yatırım Faal. Yapılacak Devlet Yar. Fonu 1 
37. Toplu Konut Fonu 1 
38. Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu 6.000 
39. Turizmi Geliştirme Fonu 15.000 
40. Türk Sporunu Teşvik Fonu 5.000 
41. Tütün Fonu 360.000 
42. Yatırımları ve Döviz Kaz. Hiz. Teşvik Fonu 8.000.000 
43. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu 1' 
44. Mahallî idareler Fonu 390.000 
45. Gemi tnşa, Gemi S. Alma ve Tersane Kurma ve Gel. Fonu 1 
46. Madencilik Fonu . 85.000 
47. Sağlık Hizmetlerini Destekleme ve Geliştirme Fonu 1 
48. Bitkisel Yağlar Fiyat istikrar Fonu 1 
49. Devlet Lojmanları Yapım Fonu l! 
50. Halk Girişimlerini Destekleme Fonu I 
51. Menkul Kıymetler Tanzim Fonu 1 
52. Sanayi Kredisi Fonu I 
53. Selektif Kredi Fonu 1 
54. Yatırım Malları imalatı Teşvik Fonu. T 
55. Yeni Yerleşmeler Kredi Fomı 1' 
56. Yurt Dışında Hizmet Veren Kuruluşlar ile Malî Sıkıntıya Düşen işçileri 

Destekleme Fonu - 1 1 
57. Geri Kalmış Yöreler Halk Konutu Fonu 1! 
58. Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yardım Fonu 1 

ÖDENEK TOPLAMI 49.000.000 

Not : Mahalli idareler Fonunu İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlı
ğı müştereken kullanıyorlar, 





(Genel Bütçenin Gelirleri) 



/ 
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A Ç I K L A M A 
G E 

Madde 

VERGİ GELİRLERİ 

GELİRDEN ALINAN VERGİLER 
Gelir Vergisi 
Kurumlar Vergisi 

SERVETTEN ALINAN VERGİLER 

Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Veraset ve İntikal Vergisi 

MAL VE HİZMETLERDEN ALINAN VERGİLER 

Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi 
Ek Vergi 
Taşıt Alım Vergisi, 
Akaryakıt Tüketim Vergisi 
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 
Damga Vergisi 
Harçlar 



A Ç I K L A M A 

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 

İthalde Alınan Katma. Değer Vergisi 
Diğer Dış Ticaret Gelirleri 

KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI 

Kaldırılan Vergiler Artıkları 

Mad 

10.850 
1.700 
1,150 
1.350 
950 

3.000 

19.000 
15.500 

400 
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-o . 
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 Paylan 

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 Alman 

2 Teftiş Mukabili Şirketlerden Alman 
T. C. Merkez Bankası Safi Hâsılatı 

12.000 
8.000 

7.000 
17.000 

4.570.000 
180.000 

3.500 

300 
200 

G E 
Madde 
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A Ç I K L A M A 

DEVLET PATRİMUVANININ GELİRLERİ 
Taşınmaz Mallar Gelirleri 

1 Taşınmaz Mallar Satış Bedeli 
2 Taşınmaz Mallar îdare Gelirleri 

Taşınır Mallar Gelirleri 
1 Taşınır Mallar Satış Gelirleri 
2 Değerli Kâğıtlar Satış Gelirleri 

Hazine Portföyü ve iştirakleri Gelirleri 
1 îktisadî Devlet Teşekküllerinden Gelirler 
2 İştirak Gelirleri 
3 Döner Sermayelerden Gelirler 
4 Diğer Cüzdan Gelirleri 

FAİZLER, TAVİZ ve İKRAZLARDAN GERİ 
ALINANLAR 

Faizleri 
Tavizlerden Geri Alınanlar 
İkrazlardan Geri Alınanlar 

G 
Madd 

3.000. 
4.500. 

250. 
1.200. 

700. 
445. 

5.200. 
5. 
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G 
A Ç I K L A M A Madde 

CEZALAR 
Para Cezaları . 
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 Devrolunacafc Miktar 



K O D L A R 
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A Ç I K L A M A 

Bütçeleştirilen Fon Gelirleri 
Fonlardan Aktarmalar 

VERGİ GELİRLERİ 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 

ÖZEL GELİRLER ve FONLAR 

GENEL TOPLAM 

G 
Madde 
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1995 YILI GELİR BÜTÇESİ GEREKÇESİ 
Gelirin Çeşidi : GELİR VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1994 yılında Gelir Vergisi tahsilatının 188 trilyon lira olarak gerçekleşmesi beklenmekted 
seyri, yıllık programda öngörülen büyüme, vergi gelirlerinin artırılması konusunda alman ve 
rindeki müspet etkileri, 1993 ve 1994 yıllarında yapılan yasal değişiklikler dikkate alınarak 1994 
Vergisi tahsilatının 299 trilyon liraya ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

. . . TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E § M 

Bir önceki yıla göre değişm 

Yâ 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Bütçe tahmini 

8.65O.0O0.0 
15.550.000.0 
31.920.000,0 
58.000.000.0 

107.300.000.0 
185.G00.000.0 

Miktar 

9.870.695.0 
18.608.989.3 
33.355.354.0 
60.056.090.4 

106.661.073.8 
188.000.000.0 (*) 

F a r k 

+ 5.069.808.7 
+ 8.736.294.3 
+ 14.746.364.7 
+ 26.700.736.4 ' 
+46.604.983.4 
+ 81.338.926.2 

O 

+ 
+ 
+ 

1 

_!_ 

+ 
O 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelirin Çeşidi : KURUMLAR VERGİSİ 
Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ:: 
1994 yılında Kurumlar Vergisinden 42 trilyon liralık tahsilat tahmin edilmektedir. K 

düşürülmesi ve ülkemizde 1994 yılında uygulamaya konulan ekonomik tedbirlere bağlı 
47 trilyon 200 milyar lira gelir elde edilmesi beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Bütçe tahmini 

3.850.000.0 
7.000.000,0 
7.000.000.0 

11.100.000.0 
17.000.000.0 
27.500.000.0 

G E R 

Bir 

Miktar 

3.597.814.3 
4.636.953.2 
7.063.163.2 

10.077.597.1 
19.131.775.7 
42.000.000:0 (*) 

Ç E K L E 

önceki yıla göre de 

F a r k 

+ • 1.480.181.9 
+ 1.039.138.9 
+ 2.426.210.0 
+ 3.014.433.9 
+ 9.054.178.6 
+ 22.868.224.3 

(*) 8 ayhk gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : MOTORLU TAŞETLAR VERGİSİ 
Kesim : Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Ülke içinde üretilen ve yurt dışından ithal edilecek motorlu taşıtların artmasının yanı sıra 

alınarak 1995 yılında bu kaynaktan 6 trilyon 500 milyar lira gelir sağlanabileceği tahmin olunm 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Bütçe tahmini 

180.000.0 
300.000 0 
550.000.0 
900.000.0 

1.700.000.0 
3.300.000.0 

G 

Miktar 

133.712.3 
328.5.15.7 
538.529.0 

1.019.669.4 
2.077.655.1 

E 

. 3.300.000.0 (*) 

R 

Bir 

Ç E K L E § M 

önceki yıla göre değişme 

F a r k 

+ 12.980.7 
+ 194.803.4 
+ 210.013.3 
+• 481.140.4 
+ 1.057.985.7 
+ 1.222.344.9 

O r 

+ 
+ 
.+ . 
+ 
+ 
+ 

{*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelirin Çeşidi : VERASET VE İNTİKÂL VERGİSİ 
Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : . 
Veraset ve İntikal Vergisinden 1994 yılında sağlanacağı tahmin edilen 900 milya 

yılında 1 trilyon 400 milyar liraya ulaşacağı tahmin edilmektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyon TL, 

Yıl 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Bütçe tahmini 

40.000.0 
60.000.0 

150.000.0 
. 230.O00.O 

300.000.0 
900.000.0 

G E 

N 

Miktar 

42.739.3 
82.332.1 

136.631.2 
238.782.1 

. 453.675.2 
900.000.0 (*) 

R 

Bir 

Ç E K L 

önceki yıla göre 

F a r k 

+ 16.103.7 
+ 39.592.8 
+ 54.299.1 
+ 102.150.9 
.+• 214.893.1 
+ 446.324.8 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : DAHİLDE ALINAN KATMA DEĞER VERGİSİ 
Kesim : 1 Madde : O 

; 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1994 yılında bu vergiden 108 trilyon liralık gelir elde edilmesi beklenmektedir. Ekonomide 

leri, ödeme kaydedici cihaz kullanımının yaygınlaştırılması ve vesika düzeni ile ilgili olarak 
birlerin etkilerinin yanısıra bu verginin benimsenmiş ve yerleşmiş olması da dikkate alınarak, 
lira elde edileceği tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS. BİLGİLER (MOyon TL,} 

G E R Ç E K L E Ş M 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Bütçe tahmini 

4.250.000.0 
7.250.000.0 

13.000.000.0 
23.500.000.0 
50.500.000.0 
97.000.000.0 

Miktar 

4.175.758.2 
7.649.664.8 

14.540.957.0 
27.053.076.2 
50.892.194.1 

108.000.000.0 (*) 

F a r k 

+ 1.515.259.3 
+ 3.473.906.6 
+ 6.891.292.2 
+ 12.512.119.2 
+23.839.117.9 
+ 57.107.805.9 

O r 

, ;+! 
;+ 
+: 

.,. + 
• +•• 

+ 
(*)' 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelirin Çeşidi : EK VERGİ 
Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu verginin kapsamına giren malların üretim, tüketim hacimleri ile Tekelin görev 

kaynaktan 16 trilyon 400- milyar lira gelir elde edileceği tahmin olunmaktadır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL 

Yıl 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Bütçe tahmini 

560.000.0 
900.000,0 

1.600.000.0 
3.300.000.0 
6.500.000.0 
3.600.000.0 

G 

Miktar 

460.933.0 
372.513.3 
604.596.4 
187.169.9 
388.203.1 

E R Ç E K L 

Bir önceki yıla görc 

F a r k 

+ 173.385.5 
— 88.419.7 
+ 232.083.1 
— 417.426.5 
+ 201.033.2 

15.600.000.0 (*) +15.211.796.9 

(*) 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 g 

tedbirler dikkate alınarak 1995 yılında bu kaynaktan bir önceki yıla göre % 100 oranında 
lanacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M 
Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Bütçe tahmini 

250.000.0 
350,000.0 

1,100.000.0 
1.850.000.0 
4.500.0OO.O 
8.500.000.0 

Miktar 

214.467.7 
584.469.9 
986.523.0 

2,377.830.8 
5.321.781.1 
7.500.000.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
-r 

+ 
+ 

F a r k 

87.243.7 
370.002.2 
402.053.1 

1 391.307.8 
2.943.950.3 
2.178.218.9 

O r 

+ 
+ 
+• 
+ 
+ 
+ 

-.(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ 
Kesim : 4 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Akaryakıt tüketim tahminleri ile 1995 yılı kur değişiklikleri ve alınacak idarî tedbirl 
95 trilyon lira gelir elde edileceği tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

eve'sor 

Bütçe tahminî 

730.000.0-
1.280.000.0 
2.750.000.0 
7.450.000.0 
13.550.000.0 
31.300.000.0 

2 secici tahmin. 

G 

Miktar 

656.484.2 
1.223.578.8 
2.370.303.7 
6 768.921.6 
12.790.995.5 

E R 

Bir 

46.000.000.0 (*) 

Ç E K L E 

önceki yıla göre d 

F a r k 

+ 497.094.5 
+ 567.094.6 
+ 1.146.724.9 
+ 4.398.617.9 
+ 6.022.073.9 
+ 33.209.004.5, 



— İİ — 

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 

tan 1995 yılında 28 trilyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 
. TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Bütçe tahmini 

700.000.0 
1.250.000.0 
2.000.000.0 
3.300.000.0 
7.000.000.0 

11.600.000.0 

• G 

Miktar 

643.341.6 
1.164.237.4 
2.118.661.7 
3.922.245.9 
7.128.691.2 

E 

18.O00.O00.O (*) 

R 

Bir 

Ç E K L E § M 

önceki yıla göre değişme 

F a r k 

-î- '269.752.8 
+ 520.895.8 
+ 954.424.3 
+ 1.803.584.2 
•+. 3.206.445.3 
+ 10.871.308.8 

O r 

+ 
< I 

'.+ ' 
+ 
+ 
\+\ 

{*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



GelirJI Çeşidi : DAMGA VERGİSİ Kesim : 6 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Ekonomideki ve dış ticaretteki gelişmeler sonucu hızla artan işlemlere paralel olara 
maktadır. Damga Vergisine konu işlemlerin yıllık artış gelişimi ve.alman tedbirler de 
20 trilyon 500 miiyar lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıi 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Bütçe tahmini 

850.000.0 
1.600.000.0 
2.300.000.0 
4.100.000.0 
7.300.000.0 

12.500.000.O 

G E 

Miktar 

876.338.9 
1.496.571.2 
2.457.443.9 
4.153.056.3 
7.971.407.4 
13.500.000.0 (*) 

R 

Bir 

Ç E K L E 

önceki yıla göre d 

F a r k 

+ 341.990.6 
+ 620.232.3 
+ 960.872.7 
4- 1.695.612.4 
+ 3.818.351.1 
+ 5.528.592.6 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : TAPU HARÇLARI 
Kesim : 7 Madde : 1 

• . ' ' • / ' • . • 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Tapu Harcına konu işlemlerde meydana gelebilecek artışlar dikkate alınarak, Tapu Har 
min edilen 5 trilyon 700 milyar liralık tahsilatın, 1995 yı^mdaiO trilyon 850 milyar liraya 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M 

Bir önceki yıla göre değişm 

Yıl 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Bütçe tahmini 

310.000.0 
570.000.0 

1.050.000.0 
1.400.000.0 
2.400.000.0 
4.200.000.0 

Miktar 

314.282.4 
657.725.3 
847.408.7 

1.407.020.1 
2.558.931.9 
5.700.000.0 (*) 

F a r k 

+ 132.538.3 
+ 343.442.9 
-f 1S9.683.4 
+ 559.611.4 
+ 1.151.911.8 
+ 3.141.068.1 

O 

+ 
+ 
+ 
+ 

. + 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : YARGI HARÇLARI 

Kesim : 7 Madde : 2 

.-TAHMİN GEREKÇESİ : 
Geçmiş yıllardaki artış oranları dikkate alınarak, 1994 yılında 900 milyar lira tahsil 

minden 1995 yılında 1 trilyon 700 milyar lira tahsilat elde edileceği tahmin edilmektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E 

Yıl Bütçe tahmini 

Bir önceki yıla göre de 

Miktar F a r k 

1939 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

75.000.0 
110.000.0 
175.000.0 
400.000.0 
60O.000.O 
800.000.0 

65.833.4 
118.100.8 
197.446.4 
324.678.7 
563.286.1 
900.000.0 (*) 

.' + 
+ 

..+'! 
+ 

+ 

30.119.2 
52.267.4 
79.345.6 
127.232.3 -
238.607.4 
336.713.9 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : NOTER HARÇLARI 
Kesim : 7 Madde 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu gelir kaleminin geçmiş yıllardaki gelişimi dikkate alınarak, 1995 yılında bu kaynaktan 

leceği tahmin edilmektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.)' 

Yıl 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Bütçe tahmini 

45.000.0 
75.000.0' 

140.000.0 
270.000.0 
400.COO.O 
640.000.0 

G 

Miktar 

45.138.4 
86,641,3 

116.246.6 
225.358.1 
352.556.0 

E 

600.000.0 (*) 

R Ç E K L E Ş M 

Bir önceki yıla göre değişm 

: 

+ 
+ 

. + 
+ • 

:+ 
• + 

F a r k 

21.480.8 
41.502.9 
29.605.3 

109.111.5 
127.197.9 
247.444.0 

O 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARİ 
Kesim : 7 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : -
Geçmiş yıllardaki tahsilat gelişimi göz önünde bulundurularak, 1995 yılında bu kayn 

lanabileceği tahmin olunmaktadır. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Bütçe tahmini 

45.000.0 
.110.000.0 
120.000,0 
280.000.0 
550.000.0 
800.000.0 

G 

Miktar 

59.097.3 
87.311.9 

104.461.2 
329.596.5 
375.918.4 
700.000.0 

E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre de 

(*) 

F a r k 

+ 19.450.2 
+ 28.214.6 
-H 17.149.3, 
+ 225.135.3 
+ 46.321.9 
+ 324.081.6 

•(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelirin Çeşidi : TRAFİK HARÇLARI 
Kesim : 7 Madde : 5 

• . 
' 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Trafik harçlarına konu işlemlerdeki artış ile geçmiş yıllar tahsilat gelişimi göz önüne alı 

milyar lira gelir elde edilebileceği tahmin edilmektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Bütçe talimini 

15.000.0 
35.000.0 
75.000.0 

100.000.0 
250.000.0 
400.000.0 

G E 

Miktar 

23.034.5 
. 47.423.7 

67.710.5 
130.650.6 

, 244.336.3 
500.000.0 (*) 

R 

Bir 

Ç E K L E Ş M 

önceki yıla göre değişm 

F a r k 

+ 12.117.5 
+ 24.389.2 
+ 20.286.8 

•+• 62.940.1 
+ . 113.685.7 

•+ .255.663.7 

O 

+ 
+ 
" + 

.. + 
- -.'+ 

+ 

C*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : DİĞER HARÇLAR . ' 
Kesim : 7 Madde : 6 

•TAHMİN GEREKÇESİ : 
1994 yılında 1 trilyon 600 milyar lira tahsilat beklenen bu gruptaki harçlardan, 1 

ceği tahmin olunmaktadır. . 
* ' TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1989 
1990 
1991 
1992 

1993 
1994 

Bütçe tahmini 

80.000.0 
200.000.0 
270.000.0 
450.000.0 

.'• 800.000.0 
1.360.000.0 , 

G 

. Miktar 

106.135.5 
178.859.1. 

. 266.232.4 
461.942.2 
858.510.3. 

E 

— 

1.600.000.0 (*) 

R ç E K L E 

Bir önceki yıla göre 

+ 
+ 
+ 
+ 
-u 

. I 

F a r k 

53.433.0. 
72.723.6 
87.373.3 

195.709.8 
396.568.1 
741.489.7 

d 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN 
ALINAN GÜMRÜK VERGİSİ 

Kesim : İ Madde : 1 
' 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1995 yılı için programlanan ithalat miktarı, 1994 ye 1995 yılları içindeki kur değişiklik 

vergi ithalat miktarı ile uluslararası yükümlülüklerimiz göz önünde bulundurularak, bu kaynak 
elde edilebileceği hesaplanmıştır. 

• TAHMİNE ESAS. BİLGİLER-(Milyon TL.) ' 

G E R Ç E K L. E § M 

Bir önceki yıla göre değişm 

Yıl 

19S9 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Bütçe tahmini 

1.150.000.0 
1.350.000.0 

-1.650.000.0 
1.900.000.0 
9.650.C00.0 

13.100.000.0 

Miktar 

710.291.2 
1.055.023.2 
1.031.576.5 
1.714.856.9 
8.679.756.3 ' 

12.500.000.0 (*) 

+ 
+ 
— 
+ 
J -

~7~ 

F a r k 

121.396.7 
. 344.732.0 

23.446.7 
683.280.4 . 

6.964.899.4 
3.820.243.7. 

O r 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 

'• + 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKITTAN ALINAN GÜMRÜK 
VERGİSİ •'•• 

Kesim : 1 Madde : 2 

' 

. • TAHMİN 'GEREKÇESİ -. 
Akaryakıt tüketim tahminleri ile 1995 yılı'"kur değişiklikleri d ;kkate alınarak 1995 

lar acağı tahmin edilmektedir. • • . . , ' 
' . ' . - . • TAHMİNE ESAS SİLGİLER. (Milyon TL.) 

) 

Yı l 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Bütçe talimini 

- 13.000.0 • 
30.000.0 
15.000.0 
25.000.0 

5.500.000.0 
10.000.000.0 

o 

Miktar 

14.101.2 
8.291.7 
4.263.7 
9.482.7 

4.343.430.7 
10.000.000.0 { 

E R Ç E • K L E 

Bir önceki yıla göre d 

F a r k 

+ : 2.875.7 
— 5.809.5 

••..'—• 4.028.0 
+ 5.219.0 
+ 4.333.948.0 

*) + 5.656.569.3 

(*) 5 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : TEK VE MAKTU VERGt 
Kesim : 1 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : . 
Gümrük Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca, posta yolu ile veya yolcu beraberinde gelen 

•eşyadan alınacak Gümrük Vergilerini göstermek üzere; kanunlardaki had ve nispetlere bağlı 
geçmemek şartıyla tek ve maktu bir tarife uygulamaya Bakarlar Kurulu yetkilidir. Geçmiş yıll 
bu gelir çeşidinden 1995 yılında 400 milyar lira tahsilat sağlanabileceği tahmin edilmektedir^ 

TAHMİNEESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Bütçe tahmini 

7.000.0 
15.000.0 
65.000.0 

115.000.0 
180.000.0 
270.000.0 

G 

Miktar 

16.322.3 
33.726.1 
66.027.0 

105.197.7 
148.115.0 

E 

' 270.000.0 (*) 

R 

Bir 

Ç E K L E Ş M 

önceki yıla göre değişme 

F a r k 

+ 14.254.5 
'+ - 17.403.8 
+: 32.300.9 
+ 39.170.7 
+ 42.917.3 
+ 121.885.0 

O r 

•+' 

+ 
+ 
+ 

I 

+ 
{*) 8 aylık gerçekleşmeye göre. geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : İTHALDE ALMAN KATMA DEĞER VERGİSİ ' .-' 

Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1995 yılı için programlanan ithalat miktarı, yıl içinde meydana gelebilecek ekonom 
önünde bulundurularak, bu kaynaktan .108 trilyon lira hasılat sağlanabileceği tahmin o 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL. 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre 

Yıl 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1,994 

Bütçe tahmini 

2.810.000.0 
3.670.000.0. 
8.750.C00.0 

15.000.000.0 
29.200.000.0 
57.200.000.0 

Miktar 

2.284.729.2 
4.721.471.6 ' 
8.290.720.7 

15.034.963.4 
30.984.629.2 
62.000.000.0 (*) 

F a r k 

+ 5 767.728.5 
+ 2.436.742.4 
+ 3.569.249.1 
+ 6.744.242.7 
+ 15.949.665.8/ 
+ 31.015.370.8 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİ 

Kesim' : 3 Madde : O 

'- . . * 

TAHMİN GEREKÇESİ : • ' • ' . 

Gümrük idarelerince ithal sırasında tahsil edilen Toplu Konut Fonundan, Bütçe Kanunun 
dış ticaret geliri olarak 4 trilyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 

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 ı 

1993 — 2.057.256.2 — . 
J994 3.000.000.0 4.200.000.0 (*) +2.142.743.8 + 

(*). 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. ' 
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Gelirin Çeşidi : KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI 

Keşim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1994 yılında uygulanmış bulunan bir defaya mahsus vergilerden (Net Aktif Verg 

Taşıtlar Vergisi) taksit süreleri 1995 yılına sirayet eden tutarlar da dikkate alındığında, 
100 milyar lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL. 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre 

Yıl Bütçe tahmini Miktar 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

5.000.0 
25.000.0 
30.000.0 
30.000.0 
20.00Ö.O 
30.000.0 

18.415.1 
18.288.3 
6.845.0 

19.843.6 
288.757.8 
30.000.0 

F a r k 

+ 11.614.0 
— 126.8 
— • 11.443.3 
+ 12.998.6 
+ 268.914.2 
— ' 258.757.8 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : RESMÎ BASIMEVLERİ, OKULLAR VE 
DİĞER KURUMLAR HÂSILATI 

Kesim : 1 

' . TAHMİN GEREKÇESİ : 
Geçmiş yıllar tahsilat sonuçları ve 1994 yılı tahsilat tahmini göz önünde bulundurularak, 

lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 
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 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

40.100.0 
95.000.0 

880.0 
950.0. 

1.100.0 
4.700.0 

241.3 
-. 447.5 

374.3 
934.1 

5.869.9 
8.000.0 (*) 

+ 
+ 

: 
+ 

. . + 
JL 

191.7 
206.2 
73.2 

559.8 
4.935.8 
2.130.1 

+ 
4-

• — 

+ 
+ 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

Madde : ! 



— 26 — 
Gelirin Çeşidi : KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN GELİR ' 

FAZLALARI 
K e s i m : ! Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ > 
Bazı katma bütçeli kuruluşların 1995 Yılı Bütçe gelirlerinde fazlalık olacağı tahmin 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Miiyoa TL.) 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre d 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k . . 

1989 5.0 13.0 — 
1990 5.0 1.4 — " 11.6 
1991 20.0 , — — 1.4 
1992 5.0 6.3 + 6.3 
1993 "lO.O . 2.863.4 . + 2.857.1 
1994 10.0 3.700.0 (*) + 836.6 

f*j 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : MÜKERRER SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN '. 
ALINAN 

Kesim : 2 Madde:! 

- : 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Millî Reasürans T.A.Ş.'den. alman bilgiye göre, bu kaynaktan İ995 yılında 7 milyar lira g 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon-TL.) • 

Yıl 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Bütçe tahmini 

700.0 
900.0 
550.0 
725.0 

1.500.0 
2.000.0 

G 

Miktar 

593.6 
559.7 
510.4 
336.4 
433.9 

E R Ç E K L 

Bir önceki yıla gör 

F a r k 

+• . 427.7 
— .- 33.9 
— 49.3 

.— 174.0 
• ' • • + ' 9 7 . 5 

4.000.0 (*). - + 3.566.1 

E-

5 d 

Ş M 

îğişme 

O r 

+ 
— 
— 
— 
+ 

. + 

f*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : PETROLDEN DEVLET HAKKİ 
Kesim : 2 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alman bilgilerle, 1994 yılı tahsilat tahm 

lemi için, 1995 yılında 17 milyar lira gelir öngörülmektedir. ... • 
•\ ' • ' ' . " . TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1989 
1990 
1991, 
1992 
1993 
1994 

Bütçe tahmini 

600.0 
950.0 
400.0 -
550.0 

3.000.0 
8.000.0 

G E 

Miktar 

1.790.8 
291.1 
436.8 

1.793.2 
6.930.2 

10.000.0'(*) 

R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre d 

F a 

+ 
— 
•'+ 

"T 

+ 
+ 

r k 

1.303.7 
1.499.7 

145.7 . 
1.356.4 
5.137.0 
3.069.8 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : PETROLDEN DEVLET HİSSESİ 
Kesim : 2 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilerle geçmiş yılların tahsilat gerçekl 

1995 yılında 4 trilyon 570 milyar' lira gelir elde edileceği tahmin edilmektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER - (Milyon TL.) = 

Yıl 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Bütçe tahmini 

80.500.0 
200.000.0 
265.000.0 
650.000.0 
650.000.0 

1.084.000.0' 

G 

Miktar 

92.685.8 
175.431.1 
285.105.0 
491.828.2 
448.598.5 

E R Ç E K L 

Bir önceki yıla görs 

• 

.+ 
-'•• + 

+ 
+ 
— 

1.370.000.0 (*) + 

F a r k 

51.347.9 
82.745.3 

109.673.9 
206.723.2 
43.229.7 

921.401.5 

E Ş M 

i değişm 

0 

;+ 
+ 
.+ 
+ 
— 
•+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : MADENLERDEN DEVLET HAKKI 
• • • • • • - • K e s i m : 2 Madde : 4 

.TAHMİN GEREKÇESİ .:' . 
1994 yılında 100 milyar lira tahsilat beklenen bu gelirin, 1995 yıimda 180 milyar lira 

• ; TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1989 
1990 
1991 
Î992 
1993 
1994 

Bütçe tahmini 

24.500.0 
65,000,0 
55.000.0 
60.000.0 
50.0:0.0 

,100.000.0 

G 

Miktar 

15.268.8 
28.764.2 
31.133.4 
40.517.6 
61.011.7 

E R Ç E. K L E 

• Bir önceki yıla göre de 

4-
-f 

1 

"T" 

1 

100.000.0 (*) -f 

F a r k 

5.803.2 
13.495.4 

. 2.369.2 . 
9.384.2 

20.494.1 
38.988.3 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : OYUN KÂĞIDI GELİRLERİ 
Kesim : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ" : 
1994 yılı tahsilat tahmini göz önünde bulundurularak, 1995 yılında bu kaynaktan 3 mi 

tahmin edilmektedir. 
. • TAHMİNE SSAS BİLGİLER. (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M 

Bir önceki yıla göre değişm 

Yıl Bütçe tahmini Miktar 

1989 
1990 
1991 
1992 . 
1993 
1994 

5.0 
' 5,000.0 

15.0 
65.0 

1.200.0 
: 1.CCG.0 

, 1.0. 
20.2 
54.2 '. 
206.8 
649.0 

2.G00.0 (*) 

+ 
+ 
+• 

+ 
+ 

(*•) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

Madde : 5 

F a r k O 

19.2 .+ 
34,0 + 

152.6 -!-
442.2 + 

1.351.0 . + 



. — 32 — -

Gelirin Çeşidi : KAMBİYO MURAKABESİ MUKABİLİNDE 
CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN 

.-. ALINAN 
Kesim : 3 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ. : • " -
Bu. kaynaktan, 1995 yılında 300 milyon lira gelir sağlanacağı öngörülmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre de 

Yıl Bütçe tahmini 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

65.0 
100.0 
130.0 
200.0 
50.0 

270.0 

Miktar 

77.6 
134.3 
20.9 
76.5 

144.8 
200.0 (*) 

F a 

' . + • ' . 

+ 
—. 
+ 
_1_ 

+ 

r k 

63.8 
56.7 

113.4 
55.6 
68.3 
55.2 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : TEFTİŞ MUKABİLİ ŞİRKETLERDEN 
ALINAN 

Kesim : 3 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1995 bütçe yılında bu kaynaktan, 200 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TJL.) 

G E R Ç E K L E Ş M 

Bir önceki yıla göre değişm 

Yıl Bütçe tahmini 

1989 25.0 
1990 45.0 
1991 5.0 
1992 5.0 
1993 10.0 
1994 10.0 

Miktar F a r k O 

100.0 (*) 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : T. C. MERKEZ BANKASI SAFİ HÂSILAT! 
Kesim : 4 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
14.1.1970 gün ve Î2Î1 sayılı T. C. Merkez Bankası Kanununun 60 mcı maddesine g 

ve temettü hisseleri düşüldükten sonra kalan kısmı Hazineye devredilmektedir. 1995 yılı 
cağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K. • L " E 

Bir önceki yıla göre d 

Yıl 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Bütçe tahmini 

13.500.0 
13.000.0 

5.000.0 
500.0 
130.0 •> 

10.0 

Miktar 

14.7 
• — • 

• — . 

— . 
• — • ' • 

1.590.000.0 (*) 

F a r k 

— İ 1.162.0 
— 

— • 

— 
• . • — 

— 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 35 — 

Gelirin Çeşidi : TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ BEDELİ 
Kesim : 1 M a d d e : ! 

' TAHMÎN GEREKÇESİ : 

Geçmiş yıllardaki tahsilat seyri ile alınacak idarî tedbirler dikkate alınarak bu kaynak 
lanacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Bütçe taîımini 

35.000.0 
2.000.000.0 

880.000.0 
300.000.0 

1.300.000.0 
3X00.000.0 

G E 

Miktar 

30.660.5 
987.001.7 

98.171.7 
151.805.0 
468.362.7 

2.CO0.000.0 <*) 

R Ç E K L E Ş M 

Bir önceki yıla göre değişm 

F a r k 

+ 12.979.8 
+ 956.341.2 
— 888.830.0 
+ 53.633.3 
+ 316.557.7 

. + 1.531.637.3 

O 

+ 
+ 
— 
;+ 
+ 
+ 

'(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ, 

Kesim : 1 Madde : 2 

r . • ' • 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Geçmiş yıllar tahsilat sonuçlan dikkate alınarak 1995 yılında bu kaynaktan, 4 trily 

edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER .(Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre de 

Yıl Bütçe taihmini Miktar F a r k 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

80.0OO.O 
100.000.0 . 
300.000.0 
600.000.0 
600.000.0 

2.000.000.0 

70.039.7 
179.409.8 
304.570.4 
402.374.2 
978.844.3 

2.500.000.0 (*) 

..+• 
+ 
+ı 
+• 

' + 
+ ' 

27.443.4 
109.370.1 
125.160.6 
97.803.8 

576.470.1; 
1.521.155.7 

(*)' 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin. Çeşidi : TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ 
Kesim : 2 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : , 
Bu kaynaktan, 1995 bütçe yılında 250 milyar lira gelir sağlanacağı tahmin olunmaktadır. 

TAHMİNE ESAS SİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Bütçe tahmini 

4.500.0 
10.000.0 
17.000.0. 
28.000.0 
25.000.0 

120.000.0 

G E 

Miktar 

5.357.0 
6.635.0 

11.991.3 
16.336.1 
58.916.2 

200.000.0 (*) 

R ç E K L E Ş M 

Bir önceki yıla göre değişme 

+• 
+ 
+ 
+' 
+ 
4-

F a r l 

2.380.7 
1.278.0 
5.356.3 
4.344.8 

42.580.1 
141.083.8 

O r 

+ 
+ 
+• 
+ 

• + . 

+ 

{*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : DEĞERLİ KÂĞITLAR SATIŞ GELİRLERİ 

Kesim : 2 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1995 yılında bu kaynaktan, 1 trilyon 200 milyar lira hâsılat beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre d 

Yıl Bütçe talimini Miktar F a r k 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

70.000.0 
90.000.O 
140.000.0 
250.000.0 
360.000,0 
700.000.0 

61.938.3 
89.231.0 
132.472.0 
233.067.0 
433.426.3 
700.000.0 (*) 

+ 
"T* 
"T™ 

+ 
, + 

+ 

32.406.0 
27.292.7 
43.241.0 
100.595.0 
200.359.3 
266.573.7 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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-Gelirin Çeşidi : İKTİSADÎ DEVLET. TEŞEKKÜLLERİNDEN 
GELİRLER 

. ._• . Kesim : 3 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : -
Bu kaynaktan yürürlüğe konulması düşünülen kararların getireceği hâsılat da dikkate alına 

tahmin edilmektedir. 
- ' TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) .. 

G E R Ç E K L E Ş M 
Bir önceki yıla göre değişme 

Yıl 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Bütçe tahminî 

10.000.0 
300.000.0 

3.515.000.0 
5.350.000.0 
8.900.000.0 

30.700.000.0 

Miktar 

İ27.222.İ 
356.437.3 

20.000,0 
4.5 • 

1.807.951.7 
19.650.000.0 (*) 

+ 
+ 
— 
— 
+ 

F a r k 

57.222.1 
229.215.2 
336.437.3 

19.995.5 
1.807.947.2 

+ 17.842.048.3 

O r 

.+. 
+ 
— 
— 

_I_ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : İŞTİRAK GELİRLERİ 
Kesim : 3 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : -
Devletin iştiraki bulunan kurumlardan Hazineye düşecek hisse dikkate alınarak, 19 

silat yapılacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyoa TL. 

Yıl 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Bütçe tahmini 

80.000.0 
95.000.0 
35.000.0 
80.000.0 

160.000.0 
400.000.0 

G 

Miktar 

18.651.7 
32.337.0 
59.992.8 

212.765.2 
131.845.7 

E 

350.000.0 (*) 

R Ç E K L 

Bir önceki yıla göre 

F a r k 

+ 9.340.8 
+ 13.685.3 
+ 27.655.8 
+ 152.772.4" 
—' 80.919.5 
+ 218.154.3 

'(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : DÖNER SERMAYELERDEN GELİRLER 
Kesim : 3 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ': 
Bütçe Kanun Tasarısına konulan bir hükümle döner sermayeli müesseselerden genel bütçe 

200 milyar lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. . 
TAHMİNE ESAS. BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M 

BÜr önceki yıla göre değişirle 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k O r 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

190.000.0 
300.000.0 
350.000.0 
620.000.0 
630.000.0 

1.770.000.0 

137.490.1 
174.541.4 
236.419.2 
348.472.5 
653.648.8 

3,110.000.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
_L 

•,+ 
_!_ 

64.703.6 
37.051.3 
61.877.8 
112.053.3 
305.176.3 

2.456.351.2 

.+: 
J_ 

+ 
+ 
i 

+ ' 

{*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelirin Çeşidi : DİĞER CÜZDAN GELİRLERİ 
Kesim : 3 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
T. C. Merkez Bankasınca muhafaza edilen Hazine Portföyündeki kıymetlerden 199 

edilmektedir. , 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

Bütçe tahmini 

500.0 
5.000.0 
3.000.0 

12.000.0 
10.0O0.O 

G 

Miktar 

2,495.8 
2.421. i 
5.785.4 
1.811.5 
1.813.7 

E R Ç E K L 

Bir önceki yıla gön 

F a r k 

. +• ' 2.238.5 
— 74.7 
+ 3.364.3 
— 3.973.9 

'•+•' 2.2 

E 

i d 

1994 10.000.0 2.000.0 (*) +' 186.3 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : FAİZLER 
Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN- GEREKÇESİ : 
Hazine hesaplarına bankalarca yürütülecek faizler ile Hazine tarafından kanunî imkânla 

çeden verilen borçların ve vergi tecillerinin faizlerinden meydana gelen bu kalemden, 1995 y 
tahmin edilmektedir* 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) . , 

G E R Ç E K L E § M 

Bir önceki yıla göre değişm 

Yıi Bütçe tahmini 

1989 304.000.0 
1990 590.000.0 
1991 610.000.0 
1992 650.000.0 
1993 520.000.0 
1994 2.360.000.0 

Miktar 

343.077.4 + 
241.591.1 — 
245.272.2 ' + 
371.279.2 +• 

1.203.329.1 + 
2.200.000.0 (*) ;+ 

a r k O 

241.115.6 -•:+ 

101.486.3 — 

3.681.1 + 
126.007.0 + 
832.049.9 + 
996.670.9 .+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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• — 4 5 — 

Gelirin Çeşidi : İKRAZLARDAN GERÎ ALINANLAR . 
Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Kanunî imkânlara dayanılarak muhtelif kuruluşlara geçmiş yıllarda verilen ve verilecek 

kuruluşların ödeyecekleri taksitlerden 1 trilyon 980 milyar lira tutarında gelir sağlanacağı ön 
. • 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 

3.681.1 — 2.122.8 — 
3.002.4 — 678.7 '. — 

20.980.2 + 17.977.8 .+ 
32.412.5 + 11.432.3 + 
15.674.0 — 16.738.5 — 

3.390.000.0 (*) '••+ 3.374.326.0 + 

1989 15.000.0 
1990 18.500.0 
1991 23.000.0 
1992 25.500.0 
1993 6.516.500.0 
1994 38.000.0 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 46 — • 

Gelirin Çeşidi : PARA CEZALARI 
Kesim : 1 Madde : O 

" TAHMİN .GEREKÇESİ : ' 
Geçmiş yıllardaki tahsilat seyri dikkate alınmak suretiyle 1995 yılında 1 trilyon 250 m 

tedir. ; ' 

: TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç . E K L E 

Bir önceki yıla göre de 

Yıl 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Bütçe tahmini 

35.000.0 
60.000.0 

145.000.0 
220.000.0 
300.000.0 
520.000.0 

Miktar 

35.493.9 
71.678.8 

113.108.4 
200.678.5 
295.801.2 
50O.C00.O(*) 

F a r k 

+ 14.071.0 
'.+ 36.184.9 
+ 41.429.6 
+ 87.570.1 
.+• 95.122.7 

• .+ • 204.198.8 

(*)' 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 47 — 

Gelirin Çeşidi : VERGİ VE ZAM CEZALARI 
Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu kaynaktan, 1994 yılında 6 trilyon 500 milyar lira tahsilat tahmin edilmektedir. 1995 

hâsılat sağlanacağı beklenmektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş • 

Bir önceki yıla göre değişm 

Yıl 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Bütçe tahminî 

635.000.0 
,1.180.000.0' 

760.000.0 
3.100.000.0 
2.600.000.0 
6.300.000.0 

Miktar 

458.985.1 
579.092.2 
680.722.5 

2.256.381.9 
2.975.722.5 

• 6.500.000.0 •(*) 

F a r k 

+ 158.031.8 
+ ' 120.107.1-
+ 101.630.3 
+ î.575.659.4 
+ 719.340.6 
+ 3.524.277.5 

G 

:+ 
+ 
4 
+ 
+ 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelirin Çeşidi : TRAFİK CEZALARİ 
Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : •_ 
Geçen yıllar tahsilat seyri göz önünde bulundurularak, 1995 yılında 450 milyar lira 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E 

OEtör önceki yıla göre değ 

Yıl Bütçe tahmini - Miktar F a r k - _ 

'. 1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

30.000.0 
50.000.0 
90.000.0 
İ 00.000.0 
100.000.0 
280.000.0 

27.603.3 
47.758.9 
59.305.9 
76.053.2 
138.203.2 
200.CO0.O(*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
! 

•. -f 

21.599.0 
20.155;6 
1K547.0 

• 16.747.3 
62.150.0 
61.796.8 

. 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelîrîn Çeşidi : ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN-GEREKÇESİ : 
Çeşitli kaynaklardan sağlanan gelirlerin toplandığı bu kalemin, geçmiş yıllardaki tahsilat 

kate alınarak, bu kaynaktan 1995 yılında 32 trilyon 700 milyar lira gelir sağlanacağı tahmin ed 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyoa TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bîr önceki yıla göre değişm 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k O 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

966.276.0 
1.920.0O0.O 
2.683.000.0 
4.150.000.0 
3.770.000.0 
8.100.000.0 

1.004.219.1 
1.289.003.4 
1.619.271.2 
2.808.800.7 
7.942.441.5 
14.800.000.0 (*) 

+ 
•-• + 

'.+•• 

+•• 

+ 
+ 

520.796.5 
284.7843 
330.267.8 

1.189.529.5 
5.133.640.8 
6.857.558.5 

+ 
+ 
+ 
;+ 
+ 
-+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 50 — 

Gelirin Çeşidi : HİBE VE YARDIMLAR 

Kesim : 1 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1995 yılında hibe . ve dış yardımlardan 3 trilyon lira hâsılat. beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yâ. 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Bütçe tahmini 

115.000.0 
160.000.0 

5.941.000.0 
1.650.000.0 

900.000.0 
1.500.000.0 

G 

Miktar 

114.710.3. 
1.635.528.7 
8.434.315.5 
1.699.653.3 
1.597.230.5 

E 

3.000.000.0 (*) 

R 

Bir 

Ç E K L E 

önceki yıla göre d 

F a r k 

+ '• 73.990.3 
+ 1.520.818.4 
+ 6.798.786.8 
— 6.734.662.2 
— 102.422.8 
+ 1.402.769.5 

• 

' 

•(*).' 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 51 — 

Gelirin Çeşidi : MERKEZ BANKASINDAKİ 34 NO. LU 
NATO HESABINDAN HAZİNEYE DEVRO-
LUNACAK MİKTAR 

Kesim : 3 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1995 yılında bu kalemden Hazineye 20 milyar lira devrolunacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M 

Bir Öncdki yda göre değişm 

Yıl 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Bütçe tahmini 

7.450.0 
12.400,0 
19.900.0 
14.950.0 
10.000.0 
50.000.0 

Miktar 

9.456.6 
33.247.1 
23.525,9 
89.186.3 
82.355.3 
15.0C0.0 (*) 

F 

+ 
. + 

— 
+ 
— 
— 

a r k 

9.236.4 
23.790.5 
9.721.2 

65.660.4 
6.831.0 

67.355.3 

O 

+ 
+ 
— 
.+ 
— 
— 

'(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 52 — 

GelirİB Çeşidi : BÜTÇELEŞİÎRİLEN FON GELİRLERİ 

Kesim : 5 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bütçeleştirilen fonların tüm gelirlerinden 1995 yılında 153 trilyon lira sağlanacağı tah 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E 

Bir öncdki yıla göre de 

Yâ Bütçe tahmini Miktar F a r k 

1993 -68.790.000.0 56.553.205.1 — 
1994 89.000.000.0 98.000.000.0 (*) +41.446.794.9 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



• — 53 — 
ş i i r i n Çeşidi : FONLARDAN AKTARMALAR 

Kesim : 6 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bütçe kanunlarında yer alan hüküm gereğince, kanunlarla veya kanunların verdiği,yetkiye 

1995 yılında bütçeye aktarılacak miktarın 16 trilyon 980 milyar lira olacağı tahmin edilmektedir 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E § M 

Bir önceki yıla göre değişme 

Yıî 

1989 
1990 
1991 
1992, 
1993 
1994 

Bütçe tahmini 

1.895.000.0 
2.212.000.0 

10.760.000.0 
17.035.000.0 
3.000.000.0 
2.950.000.0 

Miktar 

1.417.282.1 .';. 
2.670.176.9 
4.450.030.8 

20.969.243.9 
6.857.607.2 

11.985.000.0 (*) 

F a r k 

+ 316.999.7 
+ 1.252.894.8 
+ 1.779.853.9-

;. +16.519.213.1 
—14.111.636.7 
+ 5.127.392.8 

O r 

.+• 
+' 
+ 
+ 
— 

•:+' 
C*J S aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 





(Devlet Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler) 



Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Tarihi Numarası 

— .C/2 — 

Ö 2 

1925 VE DAHA EVVELK 
27.11.1336 66 İstiklal Madalyası Kanunu. 
14. 4.1341 618 Limanlar Kanunu. 

1926 YILINA 
17. 2.1926 743 Türk Kanunu Medenisi. (Değişiklik: 
22,. 2.1926 748 Envali Milliye ve Metrukeden veya 

lediyelere Satılabilecek Arazi ve Arsalar H 
1. 3.1926 765 Türk Ceza Kanunu. (Değişiklikler: 

2305; 22.1.1983-2787; 22.9.1983-2891; 
3369; 26.5.1988-3445; 14.2,1988-3506; 
3756). ,'-. 

20. 4.1926 . 815 Kabotaj Kanununun 5 inci maddesi 
20. 5.1926 867 Ziraat Vekâletine Merbut Bazı Mek 

Kanun. (Değişik : 6.5.1960-7473) 
7 . 6.1926 904 Islahı Hayvanat Kanunu. (Değişik : 1 

10. 6. 1926 927 Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İ 
nun. (Değişiklikler : 28.11.1933-2376; 14 

1927 YILINA 
27. 1.1927 968 Millî Matbaa Tahsisatının-Mütedav 
26 , 5 .1927 1050 Muhasebei Umûmiye Kanunu. (De 

5.11.1988-3483) 



— C/3 — . 

Vergi, Resim ye Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T 

Kamın 21 . 6.1927 1111 Askerlik Kanunu. (Değişiklikler: 20.3.1980 
3031; 1.12.1984 - 3081; 28.4.1987 - 3358; 25.10. 

> 21 , 6.1927 1117 Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Ka 
26.5.1988-3445) 

> 25. 6.1927 1160 Mükerrer Sigorta Hakkında Kanun. 

1930 YILINA AİT M 
» 22. 2.1930 1567 Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 

(Değişiklikler: 15.2.1954-6258; 8.3.1966-753; 

1932 YILINA AİT M 
*' » 7 . 1,1932 1918 Kaçaklığın Men ve Takibine Dair Kanun. 

17.1.1940-3777; 29.8.1956-6829; 1.9.1956-684 
11.6.1985-3217) 

- > 9 . 6.1932 2004 İcra ve İflas Kanunu. (Değişiklikler: 3.7.1 

1933 YILINA AİT M 
» 12. 6. 1933 2308 Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupo 

nin Hazineye İntikali Hakkında Kanun. 

1934 YILINA AİT M 
s» 14. 6.1934 2510 İskân Kanunu. 



— C/4 — 

Vergîg Resim ye Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Nizamname 
Kanun 

5. 

22. 

20. 

11 

10 
5 
2. 
24 

20 

7.1934 

12.1934 

4.1936 

12.1936 

2.1937 
5.1937 
6.1937 
12.1937 

6.1938 

2582 

2644 

2950 

3078 

3122 
3167 

2/6738 
3290 

3468 

Ö Z 

Kanun 
» 

10. 7.1940 
30.12.1940 

3894 
3959 

Merinos, Koyunları Yetiştirilmesi v 
Hakkında Kanun. 

Tapu Kanunu. 

1936 YILINA 
Vakıf Mallarının Taksitle Satılması 

lanılması ve Emanetten İdare Edilen M 
Alınması Hakkında Kanun. 

Tuz Kanunu. (Değişiklikler : 13,2.195 

1937 YILINA 
Öğretici ve Teknik Filmler Hakkında 
Kara Avcılığı Kanunu. 

, Orman Nizamnamesi. 
Devlet Hesaplarında Liranın Esas İtti 

1938 YILINA 
Pul ve Kıymetli Kâğıtların Bayiler 

lara Satış Aidatı Verilmesine Dair Kanun 

1940 YILINA 
Denizde Zapt ve Müsadere Kanunu. 
T. C. Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 



Vergi, Resim ye Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşîdâ Tarihi Numarası Ö Z E T 

1942 YILINA AİT 
Kanun 8. 6.1942 4250 İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanun 

9.4.1955 - 6552; 9.4.1955 - 6553; .22.6.1984 - 3023) 
1946 YILINA AİT 

» 10. 6.1946 4922 Denizde Gan ve Mal Korunma Hakkında K 

1948 YILINA AİT 
» 25 . 5 .1948 5202 Deniz ve Kıyılarda Görülecek Başıboş Ma 

lerin Yok Edilmeleri Hakkında Kanun. 
» 8 . 7.1948 5254 Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilm 

(Değişiklik : 10.7.1981 - 2488). 
1949 YILINA AİT 

ı> 3 . 6.1949 5422 Kurumlar Vergisi Kanunu. (Değişiklikler 
27.12.1980-2362; 5.1.1982-2573; 14.1.1984-29 
31.3.1987 - 3332; 24.6.1987-3380; 5.11.1988-34 
20.6.1989 - 3571; 20.12.1990 - 3689; 11.7.1992 -

» 10. 6.1949 544i Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kan 

1950 YILINA AİT 
Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde 
Posta Kanunu. 
Basın Kanunu. (Değişiklikler : 15.5.1979-2 
Pasaport Kanunu, (Değişiklikler : 27.2.198 

» 
»: 
» 
» 

18. 
2. 
15. 
15. 

1 .1950 
3.1950 
7.1950 
7.1950 

5516 
5584 
5680 
5682 



— C/6 — 
Vergi, Resim ye Diğer Gelirlerin 

Dayanakları 
Çeşidii Tarihi Numarası 

Kanun 2 3 . 5.1951 

10. 7.1953 

21 1953 

5775 

6136 

6183 

18. 
21. 

11. 
27. 
10. 
7. 

12 
12 

1 
1 
2 
i a 

1953 
1953 

1954 
1954 
1954 
1954 

6200 
.6207 

6219 
6237 

• 6245 
6326 

18 . 5.1955 

22 :, 6.1956 

6570 

6747 

O Z 

. 1951 YILINA 
Limanların İnşa, Tevsi, Islah ve Teçh 

1953 YILINA 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer A 

(DeğişikUkler: 22.6.1979-2249; 29.9.198 
26.5.1988 - 3488; 7.12.İ9S0-36S4) 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü H 
19.6.1963 - 251; 28.11.1980 - 2347; 8.2.19 
10.12.1988 - 3505; 30.12.1993-.3946; 7.5.19 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 
Avukatlar Yardımlaşma Kanunu. 

• 1954 YILINA 
Türkiye Vakıflar Bankası TAO. Kanu 
Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun. 
Harcırah Kanunu. (Değişiklikler: 2 
Petrol Kanunu. (Değişiklikler: 13.5.1 

11.7.1992 - 3824) 
1955 YILINA 

Gayrimenkul Kiralan Hakkmda Ka 
22.1.1985-3151). 

1956 YILINA 
Şeker Kanunu. (Değişiklik: 24.11.196 



C/7 

Vergi, Resim ye Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi 

13 . 7.1956 

31. '8.1956 

Numarası 

6802 

6831 

» 

nun 
» 

» 

» 

» 

» 

9.6 1958 

11 . 2.1959 
8. 6.1959 

21 .12.1959 

6.5.1960 

10. 9.1960 

18. H . 1960 

7126 

7201 
7338 

7397 

7471 

79 

. 132 

Ö Z E 

Gider Vergileri Kanunu. (Değişiklikler: 9 
19.4.1981 - 2447; 11.12.1985 - 3239; 6.7.1994 - 40 

Orman Kanunu. (Değişiklikler : 27.9.1983 
11.11.1988-3493) 

1958 YILMA AİT 
Sivil Müdafaa Kanunu. (Değişiklik : 12.1.1 

1959 YILINA AİT 
Tebligat Kanunu. (Değişiklik : 15.6.1985 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu. (Deği 

11.12.1980-2353; 27.1.1982-2591; 27.4.1984-
5.11.1988 - 3482; 6.7.1994 - 4008) 

Sigorta Murakabe Kanunu. (Değişiklikler 

1960 YILINA AİT 
T. C. Ordusu, Subay, Asker, Memur ve 

Dair Kanun. 
Millî Koruma Suçlarının Affına, Millî Ko 

larının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına 
(Değişiklikler: 27.5.1983-2831; 20.6.1989-357 

Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanun 



— C/8 — 
Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 

Dayanandan 
Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

kararname 

Kanun 

2 . 1.1961 

6 1.1961 

10. .1.1961 

12 . 1 .1961 

6v 8.1962 

23 2.1963 

2 8 . 2 .1963 

193 

213 

•224 

6/763 

197 

210 

Ö Z 

1961 YILINA 
Millî Savunma Bakanlığı İskân İhtiy 

Kullanılan Gayrimenkullerin Lüzumu Ka 
Hakkında Kanun. 

Gelir Vergisi Kanunu. (Değişiklikler : 
484; 28.12.1967 - 980; 12.7.1975 -1922; 23 
2454; 5.1.1982 - 2574; 31.12.1988 - 2772; 1 
3239; 11.11.1986 - 3319; 30.6.1987 - 3393; 1 
3689; 11.7.1992 - 3824; 30.12.1993 - 3946; 7 

Vergi Usul Kanunu.: (Değişiklikler: 
2365; 5.5.1981-2455; 29.6.İ982 - 2686; 22 
3094; 17.4.1985 - 3181; 4.6.1985 - 3210; 11 
3505; 20.12.1990 - 3689; 7.9.1991 - 3762; 
4008) 

Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi 
1962 YILINA 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkı 
1963 YILINA 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu. (De 
10.12.1988 - 3505; 27.12.1992-3858; 30.12. 

Değerli Kâğıtlar Kanunu. (Değişiklik 
lİ.10.1985-3239) . 



— C/9 
Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 

Dayanakları 
Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 5 . 7,1963 

1 1 . 7.1963 

1 . 7 . 1 9 6 4 

2 . 7 . 1964 

14. 7.1964 

17 . 7.1964 

14, 7.1965 

261 

269 

4S8 

492 

500 

506 

657 

Ö Z E 

İhracatı Geliştirmek Amacıyla Vergilerle 
birlere Dair Kanun. 

Tahsis Edildikleri Gayelerde Kullanılma 
Harp Sefinelerinin Satılmasına Yetki Verilmesi H 
(Değişiklikler : 10.9.1977 - 2107; 3.10.1983-294 

1964 YİLİNA AİT 
Damga Vergisi Kanunu. (Değişiklikler : 

25.1.1981-2367; 18.10.1981-2535; 7.1.1982-2 
' 5.11.1988 - 3482; 10.12.1988-3505; 20.12.1990 

Harçlar Kanunu. (Değişiklikler: 1.6.1979 
2366; 22.3.1981-2430; 27.1.1982-2588; 13.4.19 
3505; 20.12.1990 - 3689; 16.5.1991 - 3717; 11.7 
4008) ' 

Kıbrıs'a Gönderilecek, Türk Askerî Birli 
Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri H 
(Değişiklikler : 10.6.1975 -1908; 25.8.1977 - 210 

Sosyal Sigortalar Kanunu. (Değişiklikler : 
9.7.1987-3395) 

1965 YILINA AİT 
Devlet Memurları Kanunu. (Değişiklikler: 

, 29.11.1984-KHK/243; 24.12.1986-KHK/265; 
328; 10.4.1989-KHK/366) 



Vergi, Resim ye Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeş«îi Tarihi Numarası 

— C/10 — 

Ö Z 

Kanun 
» 

».. 

» 

20 . ı .1966 
29 .12 .1966 

20 . 4 .1967 

27 7.1967 

717 
818 

854. 

926 

23 . 1 .1968 

31 
29 

3.1969 
4.1969 

30 5.1969 

992 

1137 
1164 

1177 

1966 YILINA A 

1965 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kan 
1966 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kan 

1967 YILINA A 

Deniz İş Kanunu. (Değişiklikler: 23.1 
11.12.1982-2762) 

Türk Süahlı Kuvvetleri Personel Ka 
29.11.1984 - KHK/243; 24.12.1986 - KHK/26 
10.4.1989 - KHK/3 66) 

1968 YILINA A 

1967 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kan 

1969 YHJNA A 

Çeşitli Vergi Kanunlarında.Değişiklik Y 
Arsa Ofisi Kanunu. (Değişiklikler: 

30.6.1994 - KHK/542) 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu. (Değ 

3.6.1986-3291) 



C/11 

Vergi, Resim ye Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Tarihi Çeşidi 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

» 

14 . 1 .1970 

29 
29 

1 .1970 
7 . 1.970 

29 . 7.1970 

10. 8.1970 

22 
13 
25 

3.1971 
5.1971 
8.1971 

Numarası 

1211 

1216 
1318 

1319 

7/1101 

1380 
1402 
1475 

5;. 
9. 

19. 

2 
1 

7 

19.72 
1972 

1972 

1512 
1571 

İ615 

Ö Z E 

1970 YELINA AİT 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ka 

3.6.1986-3291) 
1969 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun. 
Finansman Kanunu. (Taşıt Alım Vergisi) 

26.3.1981 - 2433; 6.12.1984 - 3089; 31.3.1988 - 3 

Emlak Vergisi Kanunu. (Değişiklikler : 2 
10.9.1977-2104; 11.12.1980-2350; 18,10.1981 

' 11.12.1985-3239; 7.5.1994-3986) 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 1 

1971 YILINA AİT 
Su Ürünleri Kanunu. (Değişik : 28.5.1986 -
Sıkıyönetim.Kanunu. (Değişik : 19.9.1980-
İş Kanunu. (Değişiklikler: 12.7.1975 -192 

11.11.1988-3493) 

3972 YILINA AİT 
Noterlik Kanunu. 
Bazı Tekel. Maddeleri Fiyatlarma Yapılan 

Merkez Bankasında Açılacak Bir Deprem Fon 
Gümrük Kanunu. (Değişiklikler: 27.2.1981 



'•— C/12 

Vergi, Resim ye Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

K.H.K. 

18 5.1973 

1 . 10 . 1973 

19 . 1 .1974 

1 . 3.1974 

2 9 . 8.1974 

7 . 7 . 1975 

Ö Z 

10. 9.1977 

2 8 , 9 1979 

1973 YILINA 
1719 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya C 

lerinden Çifte Vergilendirmenin Önlenme 
sine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının U 

7/7202 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkı 

1974 YILINA 
7/7699 Türk Parası Kıymetini Koruma Ha 

Petrolle İlgili Faaliyetleri Düzenleme Fonu 
7/7877 Türk Parası Kıymetini Koruma Hak 

Destekleme Fonu Kurulması) 
7/8810 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkı 

1975 YILINA 
1917 Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Kr 

den Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine 
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 

2108 

31 

1977 YILINA 
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik 

- İ979 YILINA 
237 Sayılı Taşıt Kanununun Değişik 

rilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Karar 



Vergi, 

Çeşidi 

Kanun 

Kararname 
Kanun 

Resim ye Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Tarihi 

.7.11.1979 

21. 1.1980 
23. 9.1980 

Numarası 

2253 

8/167 
2302 

5 , 2 . 1981 

20. 3.1981 

1 4.1981 
26. 5.1981 

30 7.1981 
21 8.1981 
11 ,'9.1981 

16 , 1 0 . 1 9 8 1 
4 . 1 1 .1981 

6 .11 .1981 

— C/13 — 

Ö Z E 

Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev 
Kanun. 

1980 YILINA AİT 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 2 
Atatürk'ün Doğumunun 100 üncü Yılının 

Kurulması» Hakkında Kanun. 
1981 YILINA AİT 

2380 Belediyelere ve İl özel İdarelerine Genel B 
Hakkında Kanun. (Değişiklikler : 15.5.1984 - 3 
7.5.1994-3986) 

2431 Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kan 
5.1.1982-2571) 

2443 Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkı 
2464 Belediye Gelirleri Kanunu (Değişiklikler 

24.7.1993 - 3914) 
2499 Sermaye Piyasası Kanunu (Değişik: 13.5.19 
2514 Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti 
2521 Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Niş 

pımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair K 
2533 Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanun 
2547 Yükseköğretim Kanunu. (Değişiklikler : 

27.11.1992 - 3843) • 
2548 Gemi Sağlık Resmi Kanunu. (Değişiklik : 2 



. ••' — C / 1 4 — 

Vergi, Resim, ve Diğer Gelirlerin 
. Dayanandan 

Çeşidi Tarihi Numarası -" , Ö Z 

1982 YILINA 
K.H.K. 14. 1 . 1982 35 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Ban 

(Değişiklikler : 24.2.1982 - KHK/37; 21. 
13.5.1992 - 3794) 

Kanun 14. 1 1982 2581 Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilme 
kında Kanun.. 

Turizmi Teşvik Kanunu. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile B 

Eğitim ve Öğretim İşbirliği Anlaşmasmm 
Kanun. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap 
Menfaatlerinin Tazminine İlişkin 4 Hazira 
laşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğ 

Karasuları Kanunu. 
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonla 

1983 YILINA 
Bazı Kamu Alacaklarının Özel Uzlaş 
Telsiz Kanunu. 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Ku 

Kanun. 
Çevre Kanunu. (Değişiklikler : 19,6.19 
Millî Parklar Kanunu. 

s> 
» 

» 

» 
» 

» -
» 
» 

> 
» 

16. 
6 

16. 

20. 
11 • 

22. 
5. 
18. 

9. 
9. 

3.1982 
.3 .19S2 

3.1982 

5.1982 
8.1982 

2.1983 
4.1983 
6.1983 

8.1983 
8 .1983 

2634 
2636 

2637 

2674 
2698 

2801 
2813 
2845 

2872 
2873 



' Vergi, Resim ye Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi . Numarası 

Kanun 
T> 

K.H.K. 
» 

Kanun 
» 
» 

» 
s> 

» 
» 

- > 

1 1 . 8.1983 
8 . 9 . 1 9 8 3 
6 .10 .1983-
6 .10 .1983 

6 .10 .1983 
6. 10.1983 

13 .10 .1983 

14.10.1983 
17. 10.1983 

17.10.1983 
17 .10 .1983 

22 .10 .1983 

2876 
2886 

90 
91 

2908 
2911 
2918 

2920 
2924 

2925 
2926 

2930 

22. 
27 

3 . 
.8. 

,10 . 
10, 

:ıı. 
11 

, 1983 
. 1983 

.1983 . 

.1983 

':. .2432 
2935 

2937 
2941 

._. c/15 — 

Ö Z E T 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurum 
Devlet İhale Kanunu. 
Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun H 
Menkul Kıymetler, B orsalan Hakkında Kanu 
Dernekler Kanunu. (Değişiklik : 12.4.1991 -
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu. 
Karayolları Trafik Kanunu. (Değişiklikler 

330; 11.11.1988-3493; 28.4.1989-3538) 
Türk Sivil Havacılık Kanunu. 
Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Dest 

lik : 7.9.1991-3763). 
Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu. 
Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışa 

şiklik :" 11.11.1988 - 3493) 
Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap H 

30.12.1978 Tarihinde İmzalanan Türk - Libya 
Kurulmasına Dair Anlaşma ile Ortak Deniz Na 
Eklenmesine İlişkin Mektupların Uygun Bulunma 

Türkçeden Başka Dillerde Yapılacak Yayınla 
Olağanüstü Hal Kanunu. (Değişiklikler : 21 

16.12.1990-KHK/430). 
Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbar 
Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu. 



— ' C / 1 6 — ••• • 

Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin . ^ 
Dayanakian 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z 

Kanun 
» 
» 
» 

K.H.K. 

» 
» 
» 

» 

8 .11 .1983 
11 .11 .1983 
19 .11 .1983 
22 .11 .1983 

14.12.1983 

8 . 2 .1984 
15 . 2 .1984 

8. 2 .1984 

8 3.1984 

•'.. 2942 
2946 
2957 
2960 

178 

2974 
2976 
2978 

2981 

Kamulaştırma Kanunu. 
Kamu Konutları Kanunu. 
Bazı Askerî Hastanelere Döner Serma 
Boğaziçi Kanunu. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığının T 

münde Kararname (Değişiklik : 24.6.1994 
1984 YILINA 

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarım 
Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 
Ücretlilere Vergi İadesi Hakkında K 

11.12.1985-3239; 30.12.1993 - 3946) 
İmar ve Gecekondu Mevzuatına A 

6785 Sayılı imar Kanunun Bir Maddesin 
(Değişiklikler : 7.6.1986 - 3290; 26.5.1987 

1984 2982 , Konut İnşaatında ve Kalkınmada Ö 
Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkla 
(Değişiklikler : 30.6.1982-3393; 27.12.199 

Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yat 
(Değişiklik : 3.6.1986-3291) 

» 17. 3.1984 2985 Toplu Konut Kanunu. (Değişiklikler 
> 24 5.1984 3007 Gümrük Mevzuatına Göre Tasfiye Ed 
s> 20 6.1984 3016 20.7.1966 Tarihli ve 775 Saydı Gece 

tirilmesine Dair Kanun. 

17. 

17 . 
24 -
20 

3 

3 
5 
6 

1984 

1984 
1984 
1984 

2983 

2985 
3007 
3016 



Diğer Gelirlerin 
akları 
Tarihi Numarası 

— C/17 — 

Ö Z E T 

7.1984 3030 Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakk 
nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun. 

7.1984 3032 22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Part 
Bent ve Aynı Kanuna Bir Ek Madde ile Bir G 

7. 1984 3035 8.6.1965 Tarihli ve 625 Sayılı özel öğretim 
lerinin Değiştirilmesi, Geçici Bir Maddesinin K 
Hakkında Kânun. 

7.1984 3040 29.4.1959 Tarihli ve 7258 Sayılı Futbol M 
tibi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin D 
Madde Eklenmesine Dair Kanun. 

10.1984 3046 Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Ha 
10.1984 3053 Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ö 
10.1984 3054 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı v 

ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını 
netçi Üyenin Ödeneği Hakkında Kanun. 

10.1984 3055 Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenekleri 
- nek ve Yollukları Hakkında Kanun.; 

10.1984 3060 Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyet 
lak ve Emlak Haklarına Dair Sözleşmenin On 
kında Kanun. 

11.1984 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu. (Değişiklik 
11.11.1986 - 3316; 31.3.1987 - 3336; 30.6.1987 - 3 
27.12.1992 - 3858; 30.12.1993 - 3946; 7.5.1994 - 3 



— C/18 — 
Vergi, Resim ye Diğer Gelirlerin 

• Dayanakları 
Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 6 .11 .1984 

20 .11 .1984 

1 .12 .1984 

15 .12 .1984 

27 . 3.1985 

11 . 4 .1985 

5066 

3074 

1 
15. 
19 
15. 
19 
19 

12 
12 
12 
12. 
12 
.12 

1984 
. 1984 
. 1984 
1984 
. 1984 
. 1984 

3083 
3091 
3092 
3093 
3095 
3096 

3100 

172 

3177 

Ö Z 

19.2.1947 Tarihli ve 5016 Sayılı M 
ve1 Kalkmma Bankasına Katılmak için 
Değişik 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi H 

Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu 
357!; 7.5.1994-3986) 

Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı H 
Teşebbüslerin Devletleştirilmesi Usul ye E 

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlen 
Taşınma Mal Zilyetliğine Yapılan T 
Çay Kanunu. 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurum 
Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İliş 
Türkiye Elektrik Kurumu Dışındak 

Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi 
Katma Değer Vergisi Mükelleflerin 

Mecburiyeti Hakkmda Kanun (Değişik 
7.9.1991 - 3762; 6.7.1994 - 4008) 

1985 Y I O N A 
Uluslararası Demiryolu Taşımaların 

nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun. 
15.5.1959 Tarihli ve 7269 Sayılı Um 

nacak Tedbirler ile Yapılan Yardımlara 
mesi ve Bu Kanuna 4 Geçici Madde Ekle 



C/19 

Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T 

Kanun 
» 

» 
» 

» 

> 
. > • 

» 
» 

» 
2> 

25., 
8, 

9. 
22. 

7. 

15. 

11 • 

15. 
25. 

•' - 28 . 
25. 

4.1985 
5.1985 

5.1985 
5.1985 

6.1985 

6.1985 

6.1985 

6.1985 

6.1985 

6.1985 
6.1985 

3182 
3186 

3194 
3202 

3212 

3213 

3215 

3218 

3225 

3226 
3228 

Bankalar Kanunu. (Değişiklikler: 3.6.1986-
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin 

de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair K 
İmar Kanunu. 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teş 

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulün 
Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve H 

Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurtdışı ve 
tim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanun. 

Maden Kanunu. 

2 Temmuz 1953 Tarih ve 6095 Sayılı Kuz 
terek Enfrastrüktür Programı Gereğince Türki 
Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesin 

Serbest Bölgeler Kanunu. 

Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz 
Bağlı Kurumlarda Genel Sermaye Teşkili ve İşlet 

Finansal Kiralama Kanunu. 
Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriye 

lığından Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilendiril 
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun. 



— C/20 — 

Vergi, Resim ye Diğer Gelirlerin 
'. Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö Z 

Kanun 25. 6.1985 3229 Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cum 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğ 

.' .•> ,28 . 6.1985 3230 Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 
ne Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir B 

» 13.11 .1985 3238 Savunma Sanayii Geliştirme ve De 
l î Temmuz 1939 Tarih ve 3670 Sayılı 
Maddesi ile 25 Ekim 1984 Tarih ve 3065 
Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakk 
20.6.1989-3571,- 11.7.1992 - 3824) 

1986 YILINA 

» 7. 2.1986 3257 Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kan 
» 23. 2.1986 3259 İslam Kalkınma Bankasına Vergi M 
» 26. 2.1986 3263 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile H 

vet Üzerinden Alman Vergilerden Çifte 
susları Düzenleme Anlaşmasının Onayla 

- » 4 . 3 . 1 9 8 6 3264 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Al 
Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Ver 
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 



C/21 — 

Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları . 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 8 3.1986 

25 . 3.1986 

1 3 . 5.1986 

16. 5.1986 
3 , 6.1986 

14. 6.1986 

2 0 . 6 .1986 

3265 

3269 

3283 

19 6.1986 

19. -6.^986 
19. 6.1986 

Ö Z E T 

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyet 
Tarihli Hampetrol Boru Hattı Anlaşmasına E 
Bulunduğuna Dair Kanun. 

Uzman Erbaş Kanunu. 

Bazı Kanunlarla Tanınmış Olan Gümrük 
Kanun. 

3285 Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu. 
3292 Vatanî Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanm 
3294 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşv 

20.6.1989 - 3571; 11.7.1992 - 3824) 

3297 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 
nunun, 1606 Sayıh Türkiye Kızılay Derneği, 
Esirgeme Kurumunun Bazı Vergilerden, Bütün 
sına Dair Kanunun, 2767 Sayıh Sıtma ve Fre 
lerinde Değişiklik Yapılması ile 1118 Sayıh O 
nun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun 

3298 Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun. 

3303 Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Mallar 
3308 Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu. (Değiş 



— C/22 — 

Vergi i Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanaklan 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 31 . 3.1987 

9 . 4.1987 

26. 5.1987 

28. 
17. 

24. 

5 
6 

6 

1987 
1987 

1987 

25. 6.1987 

3332 

3346 

» 
» 

15. 
18. 

5.1987 
5.1987 

3359 
3361 

Ö Z 

1987 YILINA 
Sermaye Piyasasınm Teşviki, Sermay 

yi Düzenlemede Alınacak Tedbirler ile 5 
Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3182 Sayılı 
Hakkında Kanun. (Değişiklik : 9.10.1991 -

Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonla 
lenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu. 
7.11,1982 Tarih ve 2709 Sayılı Türkiy 

Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici 4 
Hakkında Kanun. 

3364 Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumh 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi 
gun Bulunduğuna Dair Kanun. 

3376 Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna S 
3378 Doğalgazın Kullanımı Hakkında Baz 

Kanun. 

3380 Tarımın Teşviki ve Çiftçinin Destekl 
5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda 

3385 Küçük Sanayi Bölgeleri İçinde Devle 
lerinin Mülkiyetinin Devredilmesi Hakkınd 



— C/23 

Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayamakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

» 
» 

K.H.K. 

K.H.K. 

Kanun 

24 

25. 
9. 
14. 

23 

6.1987 

6.1987 
7.1987 
7 1987 

10 1987 

3386 

3388 
3402 
285 

293 

3 2.1988 
18, 3.1988 

31 1988 

3406 
3417 

3418 

1. 6.1988 3456 

Ö Z E T 

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ekle 

• Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vak 
Kadastro Kanunu. 
Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hak 

(Değişiklik : 27.7.1978 - KHK/287) 
29.3.1984 Tarihli ve 2992 Sayılı, 13.5.1981 

rihli ve 2247 Sayılı Kanunların Bazı Madde 
Kümünde Kararname. 

1938 YILINA AİT 
Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Sili 
Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi v 

Dair Kanun. (Değişiklik : 5.9.1992 - 3838) 
Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetler 

yakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 197 Saydı Mo 
yılı Finansman Kanunu, 193 Sayılı Gelir Verg 
nunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması ve B 
sine Dair Kanun. (Değişik : 24.5.1989 -3558) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Sosyal 
vet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergil 
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun. 



— C/24 

Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Kanun 

Ö Z 

1> 6.1988 

1 .6 .1988 

> 

» 
K.HJC. 

Kanun 
K.H.K. 

1 , 

4 . 
6. 

7. 
12. 

6.1988 

6.1988 
6.1988 

6.1988 
9.1988 

16.10.1988 

3457 

3458 

Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İs 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulu 

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Brita 
sında Gelir ve Sermaye Değer Artış Ka 
Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının 
Kanun. 

3459 Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Kr 
gilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve 
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

3454 Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonu 
320 Millî Piyango İdaresi Genel Müdürl 

Hükmünde Kararname. 

3461 Türkiye Futbol Federasyonunun Ku 
342 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri P 

Eğitim ve Öğretim Tazminatı Ödenmesi 
tüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri 
rarnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Ka 

3480 "Malulİer ile Şehit Dul ve Yetimleri 
lerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun. 



Resim ve Diğer Gelirlerin — C/25 — 
Dayanakları 

Tarihi Numarası Ö Z E 

17.11 .1988 3498 Türkiye Cumhuriyeti ile Filandiya Cumhu 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme An 
lunduğuna Dair Kanun. 

17. 11 .1988 3499 Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı 
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşm 

/ ria Dair Kanun. 
17.11.1988 3500 / Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Tü 

den Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi v 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanu 

17.11'. 1988 3505 ' 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı 
rumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma De 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu v 
şiklikler Yapılması Hakkında Kanun. 

14.12.1988 3509 Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhur 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anla 
duğuna Dair Kanun. 

1989 YILINA AİT 
21 . 1.1989 3516 Ölçüler ve Ayar Kanunu. 
21 . 1.1989 3517 Radyo ve Televizyon Verici' İstasyonların 

Genel Müdürlüğü Tarafından Kurulması ve 
lik Yapılması Hakkında Kanun. 

28. 2.1989 - 3523 852 Sayılı Başbakanlık Basımevi Döner 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine D 



— C/26 
Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin . 

Dayanakları 
Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 
» 

27 
13 

17 
20. 

1989 
1989 

1989 

1990 
1990 

1 . 5.1990 

3561 
3568 

3577 

3621 
3624 

3627 

4. 
8. 

13. 
28 

12 
21 

5 . 
5. 

10 
ıo 

4 
5 

1990 
1990 

1990 
. 1990 

.1991 

. 1991 

3628 
3633 

3669 
3671 

3713 
3740 

Ö Z 

Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilm 
Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhas 

şavirlik Kanunu. . 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi H 

1990 YİLİNA A 
Kıyı Kanunu. 
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelişt 

rulması Hakkında Kanun. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arab 

Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliy 
lıklı Muafiyet Anlaşmasının Onaylanmasın 

Mal Büdiriminde Bulunulması, Rüşve 
Türkiye Cumhuriyeti ile isveç Krallığ 

lerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anla 
ğuna Dair Kanun. 

Nüfus Kanununun Bazı Maddelerind 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeler 

Kanun. (Değişiklik : 12.12.1992 - 3855) 
1991 YILINA 

Terörle Mücadele Kanunu. (Değişiklik 
Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cum 

Vergilerde Çifte Vergüendirmeyi önleme 
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 



C/27 — 

Ö Z E T 

1992 YILINA AİT 
Kanun 3 .4 .1992 3787 Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hı 

kında Kanun. ' 
» 11 .7.1992 3824 Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılm 

Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 
492 Sayılı Harçlar Kanunu ile 474 Sayılı Ka 
velinde Değişiklik Yapılması; Gelir ve Kuruml 
Birleştirilmesi; Gümrük Vergisi Hasılatı İle F 
Tarihli ve 827 Sayılı Kanun ile 31.10.1990 Tar 
tarihli ve 193 Sayılı, 2.2.1981 Tarihli ve 2380 
29.5.1986 Tarihli ve 3294 Sayılı Kanunların B 
ması Hakkında Kanun) 

» 11 .7 .1992 3833 Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef 
Gelecek Yıllara Sari Taahhüdlere Girişme Ye 

» 11 .7.1992 3835 Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İs 
s 11 .7 .1992 3836 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirleri 

Kanun. 
» 5.9.1992 " 3838 Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde 

Çukurca'da Meydana Gelen Hasar ve Tahriba 
,' . • kında Kanun. 

Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 



— C/28 

Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

K.H.K. 

Kanun 

1.12.1992 

21.3.1993 

9.9.1993 

30.12.1993 

30.12.1993 

1842 

3884 

504 

3946 

3959 

Ö Z 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 
ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunu 
Dair Kanun. 

1993 YILINA 

Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Ku 
name. ,. 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 61 
Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergi 
nunu, 1318 Sayılı Finansman Kanunu, 
3505 Sayılı Kanun ve 2978 Sayılı Vergi İ 
Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapı 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçm 
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiy 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunun 
Kanun 



C/29 
Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 

Dayanakları 
Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 7.5.1994 

13.6.1994 

6.7.1994 

3986 

3996 

4008 

22.9.1994 

29.9.1994 

29.9.1994 
1.10.1994 

4012 

4031 

4033 
' 4040 

Ö Z E T 

1994 YILINA AİT 
Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhd 

2.7.1964 Tarihli ve 492 Sayılı, 7.11.1984 Tarih 
3065 Sayıh, 31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayıh, 2 
Tarihli ve 2380 Sayılı 15.7.1963 Tarihli ve 27 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-De 
Hakkında Kanun 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı 
rumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayıh Katma V 
gisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu, 680 
Sayıh Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ve 6. 
Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun 

Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasın 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaç 
Protokol ve Notaların Onaylanmasının Uygun 

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cum 
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

1996 Türkiye Europolia Festivaline İlişkin K 
Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Em 

rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirme 
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 



Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin . 
Dayanıkları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z 

. DİĞE 
a) Tevziattan istirdat : 
Tevzien verilecek mebaliğden istirda 

Ziraat Kanunları ve diğer hususî kanunl 
istirdat, irade ve kanunlara müsteniden v 
naen akdolunan her nevi imtiyaz mukave 
data mütealik hükümleri. 

b) Kaldırılmış Vergiler Artıkları : 
Muhtelif tarihlerde lağvedilmiş veya 

melerin mer'i bulundukları senelerde taha 
lere tevkif an yeniden tahakkuk edecek bü 
bedelleri ve Zamları ve Cezaları bakayası. 

c) Para Cezaları : 
Umumî ve Hususî Bilcümle Kanunla 

me ve sair mevzuatın para cezası alınmasın 

d) Tazminatlar : 
Umumî ve Hususî Bilcümle Kanun 

cezası alınmasına tazammum eden hüküm 
nameler gereğince Devlet namına okutul 
memeleri sebebiyle alınacak tazminata dair 



— C/31 — 

Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanıkları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

e) Faizler : 

Hazine portfüyü geliri ile bankalar nezdi 
ne tahakkuk eden faizler ve akçe farkları v 
hâsıl olan gelirler. 

f) Bu cetvellerde herhangi bir şekilde b 
Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Kara 
vesair mevzuat ile ikili ve çok taraflı her tür 
tahsiline ilişkin hükümleri. 
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Ç — CETVELİ 

(Vatanî Hizmet Aylıkîan) 
A) 15.12.1948 taribli ve 5269 sayılı, 18.7.1951 taribli ve 5814 

sayılı Kanunlar Gereğince Vatanî Eüzmet Tertibinden Aylık Bağla
nan Sivas Kongresince Seçilen Temsil Heyeti Üyeleriyle T. B. M. 
Meclisi Birinci Dönem Milletvekilleri. 

Aylık sahiplerirıin isimleri Gösterse 

950 Kastamonu Milletvekili Sabri Dura Kızı Reyhan Oko 
Kastamonu Milletvekili Sabri Duraı Kızı F. Eniss Çam
lıca 950 
Ankara Milletvekili Hilmi Çayırlıoğlu Kızı E, Fahriye 
Özaka 950 
Burdur Milletvekili Veli Saltıkgil Kızı İnci Saltıkğil 
Gaziantep Milletvekili Mehmet Yasin Kutluğ Kızı S. Mu
zaffer Gökçe 950 
Gaziantep Milletvekili Mehmet Yasin Kutluğ Kızı Ülker 
Kutluğ 950 
Lazistan Milletvekili Osman Nuri özgen Kızı Saadet 
Tonak 950 
Adana Milletvekili Eşref Akman Kızı Enise Roynuk (Kaynak) 950 
Erzincan Milletvekili Hüseyin Aksu Eşi Zehra Aksu 950 
Erzincan Milletvekili Hüseyin Aksu Kızı Saime Aksu 1300 
Siverek Milletvekili Abdulgani Ensari (Yardımcı) Kızı 
B. Sâadet Ensari 950 
Kayseri Milletvekili Osman Uçaklı Kızı Sabiha Çmgılhoğlu 950 

Aylık sahiplerinin 

Osman Nuri Özpay Kı 
Canik Milletvekili Emin 
Elazığ Milletvekili Hüse 
Menteşe Milletvekili Et 
Arslanh 
Menteşe Milletvekili Et 
Arslanh .-
Sinop Milletvekili Hakk 
Ulukan 
Gümüşhane Milletvekili 
Darman 
Kayseri Milletvekili R 
kimseli 
Adana Milletvekili Dam 
Adana Milletvekili Dam 
Şarkikarahisar Milletvek 
Şarkikarahisar Milletve 
Mersin Milletvekili Te 
ceoğlu 
Muş Milletvekili İlyas S 
Aydın Milletvekili Sadık 
Aydın Milletvekili Sadık 
Kütahya Milletvekili R 



Aylık sahiplerinin isimleri Gösterge 

Bingöl (Genç) Milletvekili Hamdi Yılmaz Kızı Suphiye 
Erdemli 950 

Bingöl (Genç) Milletvekili Hamdi Yılmaz Kızı Azize Boz-
gen (Yılmaz) 950 

Bingöl (Genç) Milletvekili Hamdi Yılmaz Kızı Fikriye 
Akay 
Ankara Milletvekili Şakir Kinci Kızı Nadiye Çubukçu 950 

Sivas Milletvekih Emir Paşa Eşi Fatma Maraşan 1300 
Malarya Milletvekili Hacı Bedir Kızı Bedriye Turanlı 950 
Malatya Milletvekili Hacı Bedir Kızı Fidan Turanlı 950 

Sinop Milletvekili Abdullah Karabina Kızı Ziynet Kula 950 
Cebelibereket Milletvekili Faik öztrak Kızı Handan İnan 950 
Sürt Milletvekili Necmettin Bilgin Kızı İsmet Bedük 950 
İzmit Milletvekili Hafız Ahmet Tezemir Eşi Makbule . 
Tezemir 1300 
Saruhan Milletvekili İbrahim Süreyya Yiğit Kızı Candan 
Yiğit 950 

Diyarbakır Milletvekili Abdülkadir Kürkçü Kızı Sevim 
Kürkçü 950 

Diyarbakır Milletvekili Abdülkadir Kürkçü Kızı Adalet 
Tüçtüre 950 

C / 4 -

Aylık sahiplerin 

Mersin Milletvekili Fa 
nisa İnsel 
Erzurum Milletvekili 
Yeşiloğlu 
Van Milletvekili H. H 
Van Milletvekili H. H 
Antalya Milletvekili H 
Sürenkök 

İsparta Milletvekili İ. 
Gümüşhane Milletveki 
lahat Üçüncü 

Canik Milletvekili Me 
Özalp 
Ergani Milletvekili İb 
Akgün 
Niğde Milletvekili Ha 
Niğde Milletvekili Ha 
Niğde Milletvekili Ha 
ragülle 

Niğde Milletvekili Mu 

Niğde Milletvekili Mu 
henk 



Aylık sahiplerinin isimleri Gösterge 

Saruhan Milletvekili Avni Paşa Kazı F. Bedia Vardar 950 
Balıkesir Milletvekili Mehmet Vehbi Bolak Kızı H. Edi
be Alpan 950 

Siirt Milletvekili Kadri Oktay Kızı Bahriye Soydan 950 
Siirt Milletvekili Kadri Oktay Kızı Cavide Yasa 950 
Siirt Milletvekili Kadri Oktay Kızı Beşire Kalkan 950 
Erzincan Milletvekili Mehmet Tevfik Kütükbaşı Kızı 
Makbule Şehsuvar 950 

Amasya Milletvekili Mehmet Ragıp Topala Kızı A. Saime 
Gün 950 

İsparta Milletvekili İbrahim Demiralay Kızı R. Muazzez 
Aydemir 950 

Lazistan Milletvekili Mehmet Necati Memişoğlu Kızı 
Mesure Memişoğlu 950 

Siirt Milletvekili Nuri Bayram Kızı Mediha Helvacıoğlu 950 
Kayseri Milletvekili Mehmet Alim Çınar Kızı Nadire 
Bıçakçı 950 
Muş Milletvekili Rıza Kotan Kızı Türkân Kotan 950 
Raif Dinç Kızı Nebile Dinç 950 
Raif Dinç Kızı H. İffet Dinç 950 

Burdur Milletvekili Şevket Cananer Kızı Nezihe Tanyolaç 950 

Ayhk sahiplerini 

Bolu Milletvekili Cevat 
Bolu Milletvekili Cevat 
Siirt Milletvekili Mustaf 
Siirt Milletvekili Mustaf 
Siirt Milletvekili Mustaf 

Cebelibereket Milletvek 
M. Azize Turgay , 

Cebelibereket Milletvek 
F. Azize Öztekin 
İsparta Milletvekili Tab 

İsparta Milletvekili Tah 
İsparta Milletvekili Tah 

Yozgat Milletvekili Yu 
Tatlıoğlu 

Karesi Milletvekili İbra 

Sinop Milletvekili Mehm 
han 

Gaziantep Milletvekili 

Şarkikarahisar Milletve 
Hatice Erberk 



Aylık sahiplerinin isimleri Gösterge 

Şarkikarahisar Milletvekili Memduh Necdet Erberk Kızı 
Ülker Kılıç 950 

Şarkikarahisar Milletvekili Memduh Necdet Erberk Kızı 
Suna Kor 950 

Kozan Milletvekili Hüseyin Çelik Kızı Nebahat Türktan. 950 
Siirt Milletvekili Salih Atalay Kızı Şükriye Ekin 950 
Bursa Milletvekili Necati Kumla Kızı Vasfiye Kumla 950 
Bursa Milletvekili Servet Akdağ Eşi Emine Akdağ 1300 
îzmir Milletvekili Tahir Eşi Gamide Barlas . ' 1300 

Sivas Milletvekili Yusuf Ziyaettin Basara Kızı Emine Lüt-
fiye Basara 950 

Kırşehir Milletvekili M. Sadık Sevtekin Kızı Semiha Sev-
tekin 950 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Hulusi Erdemir Eşi Ayşe 
Erdemir 1300 
Diyarbakır Milletvekili Lütfi Tiğrel Kızı İclaliye Altuğ 950 

Gümüşhane Milletvekili Veysel Rıza Kızı Saadet Kantek 950 
İçel Milletvekili Haydar Arslan Kızı Suzan Arslan 950 
Niğde Milletvekili Mustafa Vehbi Kızı Duriye Alkoç 950 
istanbul Milletvekili Hüseyin Hüsnü Işık Kızı S. Fikriye 
Kuya§ 950 

Aylık sahiplerin 

İstanbul Milletvekili 
Davran 

İzmir Milletvekili Rafe 

Gümüşhane Milletvek 
Safiye Murathan 

Gümüşhane Milletveki 
Saadet Mısırhoğlu 

Bolu Milletvekili Fuat 

Mardin Milletvekili M 
Beşkardeş 

Mardin Milletvekili M 
Mutlu 

Burdur Milletvekili H 

Bitlis Milletvekili Şab 
beloğlu 

Adana Milletvekili Ze 

Erzincan Milletvekili 
laike Özkutlu 



Aylık sahiplerinin isimleri Gösterge 

Erzincan Milletvekili Mehmet Emin Lekili Kızı M. Tül-
mülk Lekili 950 
Van Milletvekili Hakkı Ungan Kızı Ayten Ungan 950 
Van Milletvekili Hakkı Ungan Kızı Zühtüye Ungan - 950 
Van Milletvekili Hakkı Ungan Kızı Selçuk Karaduman 950 
Bitlis Milletvekili Arif Hikmet Özdemir Kızı Saliha Öz-
demir 950 
Saruhan Milletvekili Reşat Aybar Kızı Samime Kalkan 950' 
İstanbul Milletvekili Ali Fethi Okyar Kızı F. Nermin Ok-
yar " - 950 
Muş Milletvekili Osman Kadri Bingöl Kızı Fahriye Bingöl 950 
Sivas Milletvekili Mehmet Vasfi Kızı Aytekin Karakul 950 
Sivas Milletvekili Mehmet Vasfi Kızı E. Türkân Karakul 950 
İçel Milletvekili Ali Sabri Güney Kızı Türkân Güney 950 
Kayseri Milletvekili Ahmet Hilmi Kalaç Kızı Türkân 
Nebile Canka 950 
İhsan Hamıt Tiğrel (Diyarbakır Üyesi) Kızı Melek Öktem 950 
Afyon .Milletvekili Şükrü Çelikay Kızı Şadiye Sarısoy 950 
Burdur Milletvekili İsmail Suphi Soysalhoğlu Kızı E. Gö
nül Soysallıoğlu 950 
Yozgat Milletvekili Süleyman Sırrı İçöz Kızı Kadriye Aksoj 950 
Aydın Milletvekili Mazhar German Kızı Türkân Pirinç-
cioğlu 950 
Mardin Milletvekili İbrahim Turhan Kızı Nermin Turhan 950 

Aylık saMplerinin 

Mardin Milletvekili İbrah 
Karesi Milletvekili Hüsey 
Çorum Milletvekili A. Du 
Çorum Milletvekili A. D 
Oltu Milletvekili Rüstern H 
aslan 
İstanbul Milletvekili Ahm 
lem Akifoğlu 
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 
Çetmkaya 

Bursa Milletvekili Musta 
Yazgan 



Aylık sahiplerinin isimleri Gösterge 

Kırşehir Milletvekili Ahmet Cemalettin Kızı Cemile Ulusoy 950 
izmir Milletvekili Hasan Tahsin Üzer Kızı H. Nimet Ta-
rakçıoğlu 950 : 

Ergani Milletvekili Mahmut Sığmak Kızı Saadet öztürk 950 
Gümüşane Milletvekili Ziya Tuğlu Kızı Ya'digâr Savaşeri 950 
Rüştü Bulduk Kızı Kadriye Kulualp - 950 
Çankırı Milletvekili Mehmet Tevfik Durlanık Kızı Ha
tice Çivitçioğlu 950 
Çankırı Milletvekili Mehmet Tevfik Durlanık Kızı K. 
Emine Sipahi 950 
Ömer Mümtaz İmamoğlu Kızı İnayet İmamoğlu 950 
Canik Milletvekili Şükrü Fırat Kızı H. Hatice Karamuk 950 
Sivas Milletvekili Rasim Basara Kızı Türkân Kınacı 950 
Ankara Valisi Mehmet Reşit Şahingiray Kızı İsmet 
Şahingiray 950 
Şanlıurfa Milletvekili Salih Hayali Kızı Gülendam Sayın 950 
Şemsettin Bayramoğlu Kızı İffet Çağlar • 950 
Sıddık Mumcu Kızı Muzaffer Mumcu 950 
Çanakkale Milletvekili Ahmet Hamdi Dumlu Kızı Meli
ha Sarıkaya 950 
Mustafa Kızı Perihan Atsan 950 

Siverek Milletvekili M. İhsan Sağlam Kızı Meracil Zaimoğlu 950 
Siverek Milletvekili M. İhsan Sağlam Kızı F. Faize Gümüş 950 

Aylık saMpler 

Ergani Milletvekili M 
I. Dönem Milletveki 
I. Dönem Milletvek 
I. Dönem Milletvek 
1̂  Dönem Milletveki 

B) 15.10.1338 
481 sayılı, 11.11,134 
275 sayılı, 20.5.1955 
6856, 6857 sayıh, 15 
41 sayılı, 7.9.1961 ta 
15.7.1965 tarihü ve 6 
tarihü ve 1062 sayıh 
rihü ve 1936 sayıh, 
tarihli ve 2378 sayıh 
ve 2883, 2884 sayılı, 
ve 3187 sayıh, 11.2. 
3275 saydı özel kanu 
lananlar. 
Yahya Kaptan Kızı 
Yunus Karlıova Eşi 
Harun Atay Kızı F 
Haül İbrahim Kızı N 
Adil Kızı/İffet Mera 
Şevket Kurt 



Aylık sahiplerinin isimleri Gösterge 

Hüseyin Onur 1700 
Halit Akmansu Kızı Nermin Akmansu 950 
Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Kızı Müşerref Güren 950 
Yakup Örgü Eşi Hanife Örgü 1300 
Yusuf Çelik Eşi Katıma Makbule Çelik 1300 
Rezak Altun Eşi Esma Altun 1300 
Rıza Hacıöğulları Eşi Gülzade Hacıoğulları 1300 
İsa Güneş Eşi Gülçiçek Güneş 1300 
Hacı Altmer 1700 
Mehmet Akman Eşi Satı Akman 1300 
Nurettin Yeniay Kızı Fethiye Yeniay 950 
Nurettin'Yeniay Kızı Munise Yeniay 950 
Mevlüt Meriç Eşi Fatma Şahin 1300 
Mevlüt Meriç Kızı Meryem Meriç 950 
Kemal Bahadır Demir Eşi Melek Sina Baydür 1300 
Mehmet Şamlı Baydar Eşi N. Güner Bay dar 1300 
Mehmet Şamlı Baydar Kızı A. Safiye Baydar 950 
Mehmet Şamlı Baydar Kızı Asuman Baydar 950 
Talip Yener Babası Sabri Yener 950 
Talip Yener Eşi Saniye Yener 1300 
Talip Yener Kızı Nuriye Yener 950 
Oktay Cirit Eşi F. Gülen Cirit 1300 
Oktay Cirit Kızı M. Ece Cirit 950 

Aylık sahiplerinin 

İsmail Şevket Erez Eşi F. 
Hüseyin Daniş Tunaliğil 
Hüseyin Daniş Tunaliğil K 
Methi Kurşun 
Gülâli Gül 
Mirza Gürler Eşi Zülfiye 
Mehmet Kıran Kızı Telli 
Mülazım Deniz 

Cemal Kaçar Eşi Şehri K 
Kaşir Kaşar Kızı Çeşmi Ç 
Ali Tabak Eşi Zülfiya T 
Ali Tabak Kızı Melek Ta 

Remzi Gürkan Eşi Saffet 
Hakkı Şenhür 
Embiye Çavuş 

C) 11.10.1983 tarihl 
Hizmet Tertibinden Aylı 
şampiyonluğu kazanan sp 

Rıza Doğan 
Nasuh Akar Eşi Ayşe Ak 



Aylık sahiplerinin isimleri Gösterge 

Muharrem Candaş 1700 
Mehmet Esenceli 1700 
Hasan Sevinç . 1700 
Hasan Gemici 1700 
A. Nihat Kabamı ıl700 
Mustafa Dağıstanlı . 1700 
Ahmet Bilek Kızı Sevil Bilek 950 
Sefer Baygın 1700 
Adil Atan , 1700 
Ömer Topuz 1700 
Nurettin Zafer Eşi Kıymet Zafer 1300 
Müzahir Sille , 1700 
Hasan Güngör 1700 
Tevfik Kış 1700 
Ahmet Ayık 1700 
Mahmut Atalay 1700 
Haydar Zafer , 1700 
S. Sırrı Acar 1700 
Servet Meriç 1700 
îsmet Atlı 1700 
Gazanfer Bilge 1700 
Cemal Yenilmez 1700 

Aylık sahiple 

İsmail Oğan 
M. Cavit Oktav 
Celâl Atik Eşi Nadi 
Bayram Şit 
Yaşar Yılmaz 
D. Ali Erbaş 
İbrahim Zengin 
Mehmet Kartal 
Kâzım Ayvaz 
Ahmet Mersinli Eşi 
H. İlyas Alakoç 

A. Rıza Alan 
Ahmet Enünlü 
M. Tsvfîk Ulusoğm 

D) 28.5.1986 t 
Kurulu kararıyla V 
Abdülkerim Zırhlı E 
Mehmet Nuri Ateşoğ 
Sezai Sanver Eşi Sa 
Sezai Sanver Kızı M 
Veysel Şatıroğlu KJZ 



Aylık sahiplerinin isimleri Gösterge 

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 
Hüsnü Kahveci 
Yakup Yıldırımtürkan 
Hüseyin Gazi 
Arif Şentürk 
M. Fuat Giray 
Nuri Turgut Adalı 
Ramadan Tunah 
Eşref Özgür 
Mehmet Karasulu Eşi Ayşe Karasulu 
Selim Savaş 
Mehmet Karaali 
Ali Mutlutürk 
îsmail Şimşek 
Remzi Doğru 

1300 
1700 
1300 
1700 
1700 
1700 
1300 
950 
950 

1700 
1700 
1700 
1700 
1700 
1700 
1700 
1700 
1700 
1300 
1700 
1700 
1700 
1700 
1700 

Aylık sahiplerinin 

Sabit Hafızoğlu Eşi Hu 
Sabit Hafızoğlu Kızı H 
Sabit Hafızoğlu Kızı D 
Orhan Pandur 
Hanifi Aktaş 
Necdet Güçyener 
Ali Şengüler 
Nazım Başaran 
Mümin Kaşmeroğlu 
Meliha Engin 
Refik Şevket İnci Kızı 
Ahmet Kızılkaya 
Mahmut Önal 
Şaban Güler 
Hüsniye Atasoy 
Sütçü İmam Kızı Dura 
Saffet Recep Eşi Zehra 
Saffet Recep Oğlu Ruş 
Saffet Recep Kızı Sevd 
Şaban Ergül 
Halil Şükrüev Eşi Feriz 
Remzi Uçan 
Saadettin Bilen 
Nazmi Ömer Eşi Hace 
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G — C E T V E L İ 
(Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişmeye îzîn Veren Kan 

Kanun 
No. 

222 
297 

351 
527 

1050 

1219 

2082 

2510 
3202 

3212 

İlköğretim ve Eğitim Kanunu. 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünce Girişilecek Sari 
Taahhüt İşlerinde Kullanılmak Üzere Bono İhracına 
Yetki Verilmesi Hakkında Kanun 
Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu. 
Gelecek yıllara geçici yüklenmelere dair Kanun. 
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. 
İstanbul, Kayseri, Bursa Kapalıçarşılaanın Onarımı ve 
İmarı Hakkında Kanun. 
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. 
Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Sa
tış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adı
na Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim 
Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanun'un 5 inci mad
desi. 

Kanun 
No. 

3402 
3833 

5368 
5539 

5977 

6200 

6237 

Kadastro Ka 
Türk Silahlı 
leştirilmesi M 
Girişme Yetk 
Diğer Kanun 
meye izin ver 
Verem savaşı 
Karayolları 
kında Kanun 
Seyhan Bara 
Kalkınma iB 
Onanması H 
Devlet Su İş 
landa Kanun 
Limanlar İnş 

Diğer kanun 
rişmeye izin 



(6245 Sayıh Harcırah Kanununun 33 ve 50 nci Maddeleri Uyarınc 
Gündelik ve Tazminatları Gösterir Cetvel) 
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H — C E I Y E L î 

(6245 Sayılı Harcırah Kanununun 33 ve 50 nci Maddeleri Uyarın 
Gündelik ve Tazminatları Gösterir Cetvel) 

î — iYnrt îçinde Verilecek Gündelikler 
(Madde : 33) 

A — (Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam 
— Başbakan 
— Anayasa Mahkemesi Başkanı 
— Genelkurmay Başkanı 
— Bakanlar 
— Milletvekilleri 
— Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutam 
— Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük M 

Meclisi Genel Sekreteri ile Orgeneraller ve Oramiraller, 
— Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Cum 

yet ve Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başka 

B — Memur ve Hizmetlilerden 

—. Ek göstergesi 8.000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar 
(6245 sayılı Harcırah Kanununun değişik 33 üncü maddesinin (b) fıkra-
sına göre gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.) ' 



Ek göstergesi 5.800 - 7.950 olan kadrolarda bulunanlar {37171 sayılı Ka
nuna göre adlî personel ile Devlet davalarım takip edenlere verilecek yol 
tazmünatının hesabında bu tutar esas alınır.) 
Ek göstergesi 4.000 - 5.750 olan kadrolarda bulunanlar^ 
Aylık/kadro derecesi V - 4 olanlar 
Aylık/kadro derecesi 5 -15 olanlar 
Ancak TRT program ve haber hizmetlerinde çalışanların gündelikleri de
rece veya ek göstergelerine göre miktarın iki katı ödenir. 

Kadro Derecesi 

1 - 2 olanlar 
3 - 4 olanlar 
5 - 6 olanlar 
7 -15 olanlar 

H — Arazî Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tasmmafî&r 
(Madde : 50) 

ö SAYILI CETVEL) 
(50 nci maddenin 1, 2, 4 ve 5 inci fıkralarında yer alan person 

Bu cetvelden yararlananlardan arazide, şantiye veya gemilerde geceleyenîere, yukarıda gö 
nsı ek olarak ödenir. 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca, Orman Kadastro ve Orman Amen 
retle bulunacak miktarın yarısı ilâve olarak ayrıca ödenir. 
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(n SAYILI CETVEL) 

(50 nci maddenin 3 üncü fıkrasında yer alan Tapu ve Kad 
Müdürlüğü Personeli) 

Görev Unvanı 

a) Bölge Müdürü, Kadastro Müdürü, Kontrol Mühendisi 
b) Bölge Müdür Yardımcısı, Kadastro Müdür Yardımcısı, Kadastro Şefi, Mü

hendis, Kadastro Üyesi, Kontrol Memuru 
c) Fen Memuru, Kadastro Teknisyeni, Teknisyen 
d) Sicil Memuru, Sicil Kâtibi, Daktilograf, Şoför, Yardımcı Hizmetler Sınıfı 

Personeli ve diğer hizmetliler 

Bu cetvelden yararlananlardan müdürlük merkezi dışında ilçe, kasaba ve 
köylerdeki çalışma alamnda hizmet görenlerle 8.3.1984 gün ve 2981 sayılı Ka
nunun ek ve tadilleri uygulamasında çalışanlara yukarıda yazdı miktarların ya
rısı ek olarak ödenir. Bunlardan çalışma alamnda geceleyenlere bu suretle bu
lunacak miktarın yarısı ilave olarak ayrıca ödenir. 



(2886 Sayıh Devlet İhale Kanunu ile 5.11.1988 Gün ve 3484 Sayıh Kanuna Göre 
Bütçe Kanununda Gösterilmesi Gereken Limitlerin Sınırlarım Göster 



Kanun 
No. 

— İ/2 — 

I — C E T V E L İ 
(Çeşitli Kanunlara Göre Bütçe Kanununda Gösterilmesi Gereken IP 

Ait Cetvel) 
Kanunun Adı Madde Rkra 

a) 1050 Muhasebei Umumiye Kanunu 24 
64 A) 

a) 

b) 



Kanun 
No. Kanunun Ads . Madde 

83 

— t/3 — 

Fıkra 

B) GE 
KU 
Ge 
ma 
rek 
rıla 

a) Mi 
ola 
şın 

b) Mi 
10 
da 

— Ku 
ku 
M 

— Di 
biz 
cek 

c) Mi 
M 

- a — İllerde, kuruluş merkezlerind 
sınırları içindeki ilçeler ve nüfu 

— Diğer ilçelerde 
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Kanua 
No. . Kanunun Adı Madde Fıkra Par 

— Yabancı konuk ve heyetle 
görevlendirilecek mihmand 

— Mahkeme harç ve giderler 

b) 2S86 Devlet îhak Kanunu 17 2 
17 3 
45 — 
51 a) — ÎUerde, kuruluş merkezleri 

kuruluşlarda, büyükşehir b 
lerde ve nüfusu 50 OOO'i geç 

— Diğer ilçelerde 
(Maliye Bakanlığınca tespit ed 
kadar olan alımlar için ihale 
fatura ve benzeri belgeler (ko 

55 — 

76 — — Ankara, İstanbul ve İzmir il 
— İllerde, kuruluş merkezler 

sınırları içindeki ilçeler ve n 
— Diğer ilçelerde 

8f a) . — İllerde,. kuruluş merkezler 
sınırları içindeki ilçeler ve n 

- — Diğer ilçelerde 
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Kanun 
No. 

c) 4353 

Kanunun Adı 

Maliye Bakanlığı Başhukuk 
Müşavirliği ve Muhakemat Ge
nel Müdürlüğünün Vazifeleri
ne, Devlet Davalarının Takibi 
Usullerine Dair Kanun. 

d) 5539 Karayolları Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun 

Madde Fıkra Parasa 

27 

28 
29 
30 
31' 
34 

32 

(Taşınmazın aynma yönelik 
(Taşınmazın aynına yönelik 

— (Taşınmazın aynına yönelik 
davalarda 27 inci madde ile 
sınırlı olmak üzere) 

C) 1 000 liralık limit 
1 001 liralık limit 
10 000 liralık limit 
10 001 liralık limit 



î/6 

Kanun 
No. 

e) 6200 

f) 6760 

Kanunun Adı 

Devlet Su îşleri Genel Müdür
lüğü Teşkilat ve Vazifeleri 
Hakkında Kanun, 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 
Vazife ve Teşkilatı Hakkında 
Kanun 

Madde 

35 

14 

Fıkra 

1 
2 • 

— 1 000 liralık limit 
10 000 liralık limit 

g) 3202 Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek 
Kafeulüne Dair Kanun 

fa) 3234 Orman Genel Müdürlüğü Teş
kilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulü Hak
kında Kanun 

39 — 1 503 000 liralık limit 
10 000 000 liralık limit 

— 100 000 liralık limit 
200 000 liralık limit 
1 5O0 000 liralık limit 
1.0 000 000 liralık limit 



Kanun 
No. Kanunun Adı 

i) 2942 Kamulaştırma Kanunu 
j) 3082 «Kamu Yararının Zorunlu 

Kıîdığı Hallerde» Kamu Hiz-
, meti Niteliği Taşıyan Özel Te

şebbüslerin Devletleştirilebilmesi 
Usul ve Esasları Hakkında 
Kanun. 

k) 3213 Maden Kanunu 

1) 3289 Gençlik ve Spor Genel Mü
dürlüğünün Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanun. 

İ/7 -

Fıkra 

11 
— 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 
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(EK DERS KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE MUHTELİF ÜCRET 
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K — CETVELÎ 
(Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerini 

I. — E k Ders Ücreti 
A) Polis Akademisinde ve «Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları ile 

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği»ne göre ek 
ders vermekle görevlendirilen; 

a) öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanlara, 

b) öğretmenlere ve öğretmen olarak görevlendirilenlere, 
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 başına ödenecek ek ders ücreti; 

1. Harp Akademileri, Gülhane Askerî Tıp Akademisi, sınıf okulları, (Astsubay 
Sınıf Okulları hariç) özeİ ihtisas okulları, NBC, İstihbarat ve Dil Okulu, yabancı dil 
okulları ve benzerleri ile harp okullarında ders görevi verilenlerden; 

a) Öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanlara, 

b) Öğretmenlere ve öğretmen olarak görevlendirilenlere 
2. Ortaokul ve ortaöğrenim yapan askerî okullarda ve kurslarda ders görevi ve

rilenlere, 
C) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve (c) 

bendi hükümlerine göre çalışan sözleşmeli personelden, kuruma eleman yetiştirilmek 
üzere açılan meslekî okullarda ve kurumun hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görevlen
dirilenlere, 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 176 ncı maddesine görebelir-

2914 
na gör 
Okutm 

2914 
nuna g 
Okutm 
657 S 
176 nc 
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lenen miktarları aşmayacak şekilde teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurulları ta
rafından tespit edilecek miktarda ders ücreti ödenir. 

- D) Hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde, yönetici ve kursiyer olarak görevlen
dirilenlere, yukarıdaki bentlere göre veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 
ncı maddesine göre, bu görevleri karşılığında hiç bir şekilde ek ders ücreti ödenmez. 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda görevli öğretmen ve yöneti
cilere 25.1.1986 tarih ve 86/10340 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine göre 
ve hizmetin niteliği uyarınca birden fazla görev için öngörülen «Ders Niteliğinde Eg
zersiz Görevi» karşılığı ek ders ücretlerinden fazla olan ödenir. Toplam ödenecek ders 
niteliğinde egzersiz görevi ücreti haftada 15 saati geçemez. 

O. — Konferans Ücreti 

Her bir konferans için (100.000) lirayı aşmamak üzere; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesine göre ve yükseköğre
tim kurumlarında yönetim kurullarınca belirlenen öğretim programı dışında, 

b) 24.5.1989 tarihli ve 3563 sayılı Harp Akademileri Kanununun 16 ncı maddesi 
uyarınca harp akademilerinde ve diğer yüksek dereceli askerî okullarda (Harp Okulla
rı, Sınıf Okulları, Özel İhtisas Okulları/İstihbarat ve Dil Okulu, NBC okulu gibi), 

c) Cezaevlerinde mahkûm ve tutuklulara ders müfredatı dışındaki konularda 
Bakanlık onayı île, 

Konferans verenlere kurumlarca belirlenecek tutarda konferans ücreti ödenir. 
Hizmetiçi eğitim ve kurslarda konferans ücreti ödenmez. 
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IB. — Fazla Çalışma Ücreti , 

A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti 

1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178 inci maddesi uyarınca 
fazla çalışma karşılığında yapılacak ödeme; 

2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele, anılan Kanunun 
178 inci maddesinde yer alan kısıtlamalara bağlı olmaksızın; 

a) Bakanlıklar özel kalem müdürlüklerinde çalışan personel ile makam şoför
lerine, her bir makam için dört kişiyi geçmemek üzere Kurul Başkanı (Bakanlıklar), 
Genel Müdür ve daha üst birim yöneticileri, Vali, Rektör, Büyükşehir ve îl Belediye 
Başkanları ile birlikte çalışan personele makam onayına istinaden ayda 90 saati, ba
kanlıkların merkez teşkilatına ait kadrolarda görev yapan şoförlere ise ayda 60 saati 
aşmamak üzere fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında yapılacak ödeme. 

Her ne suretle olursa olsun, özel kanunlarına göıe fazla çalışma ücreti alanlara, 
bu bende göre aynca fazla çalışma ücreti ödenmez. 

b) Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtların kadrolarında 
görev yapau personelden, gerçekleştirdikleri fazla mesai karşılığında kendilerine izin 
verilme imkâm bulunamayanlara, yıllık olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilecek 
azami fazla mesai saatleri içerisinde kalınmak şartıyla ve her bir personel için ayda 
50 saati aşmamak üzere yapılacak ödeme, 
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3. — 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30/a maddesine göre, sözkonu-
su Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca çalıştırı
lan sözleşmeli personele saat başına ödenecek fazla çalışma ücreti bu bölümde belir
lenen miktarları aşmayacak şekilde unvanlar itibariyle teşebbüs veya bağlı ortaklık yö
netim kurulları tarafından tespit edilir. 

4. — Millî Eğitim Bakanlığı. 
a) Bakanlığa bağlı her dereceli okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde 

döner sermaye işleri üzerinde işin gereği olarak, olağan çalışma saatleri dışında fiilen 
çalışanlara (şoförler ve yardımcı hizmetler sınıfı personeli hariç) öğretim günlerinde 
günde 3 saati, millî ve dini bayram günleri haricindeki tatillerde günde 8 saati geç-
memek kaydıyla okul ve kurum döner sermaye hasılatından, beher iş saati için öde
necek fazla çalışma ücretleri bu bölümde belirlenen azami tutan geçmemek üzere 
okul ve kurum müdürlerince, personelin üretime katkıları ve işçilik payı gözönünde 
bulundurularak tespit edilir. 

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 düzenlemede ve fiilen çalışmak üzerede 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 verilmez, ve ek ders ücreti ödenmez. 
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b) Döner sermaye işlerinde görevli şoförlerle yardımcı hizmetler sınıfı persone
line fiilen mesai saatleri dışında yaptıkları çalışmalar karşılığında ayda 90 saate ka
dar okul veya kurum döner sermaye hâsılatından ödenmek üzere saat başına; 

5. Yapılan denetim ve inceleme sonucunda, fiilen razla mesai yapmayan
lara yukarıda yer alan hükümlere göre ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde, il
gililer hakkmda gerekli kanuni takibat yapılmakla birlikte, ödenen fazla çalışma üc
reti \% 100 fazlası ile birlikte geri alınır. Bu tutarın, cezaya ilişkin bölümünün yarısı 
ödeme yapılan personelden, diğer yarısı ise mesai çizelgesini onaylayandan tahsil edilir. 

B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti. " 
1. — Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü; 
a) Orman Muhafaza 'Memurlarına, 

b) Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında telsiz teknisyenliği, telsiz ope
ratörlüğü, telsiz santralcılıgı, dağ telsiz santralcılıgı, telsiz ve telefon hat bakıcıhğı 
görevini yürüten teknisyen, haberleşme memuru ve santral memurlarına (1 500 kişiyi 
geçmemek üzere) yalnız Haziran - Ekim ayları için (5 ay), 

2. — Sağlık Bakanlığı : 

a) Sıtma Eradikasyonu Teşkilatında çalışan sağlık savaş memurlarına 
b) Sıtma eradikasyonu hizmetlerinde görevlendirilen sağlık memurlarına (300 

kişiyi geçmemek üzere) 
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3. Belediyeler; 
Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren zabıta ve İtfai

ye hizmetlerinde çalışan personele, (destek hizmeti yürüten personel hariç), Bakanlar 
Kurulu Karan aranmaksızın belediye meclisi kararı ile tespit edilen miktar, fazla ça
lışma ücreti olarak maktuen ödenir. 

4 . — Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara her ne ad altında olursa olsun ay
rıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz. 

5. — l/a sırasına göre ödenecek fazla çalışma ücretleri; bir yılda toplamı 30 günü 
geçmeyen hastalık izni, görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma, 
yaralanma ve sakatlanma, yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici 
görevli olarak bulunma durumlarında, sürekli görevle atamalardaki mehil süreleri 
içerisinde, 

3 üncü sıraya göre ödenecek fazla ücretleri de görevin yapılması sırasında ve
ya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde, tedavileri süre
since, 

dahi ödenmeye devam olunur. 
Diğer hallerde ise maktu fazla çalışma ücretleri fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre 

ile orantılı olarak ödenir. 
IV. Edebî Kurul Toplantı ödeneği -
5441 saydı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun değişik 2 nci mad-

desi uyarınca devlet tiyatrolarında oynanacak eserleri seçen edebi kurulun tiyatro dı
şından katılan üyelerine her toplantı için özel kanunlarında değişiklik yapılıncaya kadar 
ödenecek toplantı ücreti {Her toplantı için 3 kişiyi geçmemek ve bir yılda 6 toplan
tıyı aşmamak üzere) -



(Lojman ve Sosyal Tesisler) 



GENEL I5ÜTÇELİ KURULUŞLARIN 30.6.1994 TARİHİ İTİBARİYLE .. 
• LOJMAN VE SOSYAL TESİSLERİ • Sosyal 

Daireler Lojman tesis 

1 Türldyle Büyük Millet Meclisi 
2 Cumhurbaşkanlığı 
3 Sayıştay 
4 Anayasa Mahkemesi 
5 Başbakanlık 
6 Devlet 'Planlama Teşkilatı Müsteşarlığa 
7 Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
8 Danıştay 
9 Yargıtay 

10 Devlet İstatistik Enstitüsü 
11 Diyanet İşleri Başkanlığı 
12 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
13 Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 
14 Adalet Bakanlığı 
15 Millî Savunma Bakanlığı 
16 İçişleri Bakanlığı 
17 Emniyet Genel Müdürlüğü 
18 Jandarma Genel Komutanlığı 
19 Sahil Güvenlik Komutanlığı . 
20 Dışişleri Bakanlığı -
21 Maliye Bakanlığı 
22 Millî Eğitim Bakanlığı 
23 Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
24 Sağlık Bakanlığı 
25 Ulaştırma Bakanlığı 
26 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
27 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
28 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
29 Enerji ve. Talbiî Kaynaklar Bakanlığı 
30 Kültür Bakanlığı 
31 Turizm Bakanlığı 
32 Orman Bakanlığı 
33 Çevre Bakanlığı 
34 Denizcilik Müsteşarlığı 
35 Gümrük Müsteşarlığı 

TOPLAM 

85i 

476 
26 
523 
20 
326 
93 
178 
25' 
255 
488 
877 

5 611 
44 147 
1 414 

35 412 
10 281 
.175 
363 

8 421 
57 793 
1 625 
15 677 

290 
5 507 

23 
10 
31 
312 
83 
22 

135 
1 55,7 

193 027 

1 
1 

, 2 
3 
4 
1 
1 

225 

54 
" 4 

159 
689 
64 
5 
13 
8 

3 

l 237 

(.*) Lojman sayılarına henüz inşa halinde olanlar ile kiralanan konutlar dahildir. 
94 Bütçesi/Lbjman 



(PANSİYON ÜCRETLERİ) 

I. — MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

H. — SAĞLIK BAKANLIĞI 
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M — CETVELİ 

(PANSİYON ÜCRETLERİ) 
- MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Okul Türü ve Kademesi 

İlkokullar 
(Yatık İlköğretim Bölge Okulları ile 
Özel Eğitim Okulları I. Kademe) 

Ortaöğretim Okulları 
(Yatılı ilköğretim Bölge Okulları ve Özel 
Eğitim Okulları II. Kademe, Ortaokullar, 
Genel ve Meslekî Teknik Liseler, Çok Programlı Liseler) 

Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezleri, Çuraklık 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) 
Tatbikattı Anadolu Meslek Liseleri 

(3308 Sayılı Kanun Kapsamında olan okullar) 
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II. — SAĞLIK BAKANLIĞI 

Okulun Adı 

Sağlık Meslek Liseleri 
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MOTORLU TAŞITLARIN ORTALAMA ALIM DEĞERLERİ VE SEFERBERLİK TATBİK 
GÜNLÜK KİRA BEDELLERİ 
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' • • • ' • ' P — CETVELİ 

MOTORLU TAŞITLARIN ORTALAMA ALIM DEĞERLERİ VE 
SEFERBERLİK TATBİKATINA KATILACAK ARAÇLARIN 

GÜNLÜK KİRA BEDELLER! 

Seferberlik tatbikatına 
katılacak araçların tahmini 

Aracın cinsi ve tonajı Alım değeri (TL.) günlük kira bedeli (TL.) 

10 ton idarî araç 
5 ton idarî araç 

1/2 ton idarî araç 
1/5 ton taktik araç 
1/2 ton taktik araç 

5 ton taktik araç 
2,5 ton taktik araç 

10 ton çekici 
Kar üstü aracı 

Kamyonet 500 - 1 000 Kg. 
Kamyonet 1 001 - 2 000 Kg. 
Kamyonet 2 001 - 3 000 Kg. 
Kamyon 3 001 - 4 000 Kg. , 
Kamyon 4 001 - 5 000 Kg. 
Kamyon 5 001 - 6 000 Kg; 
Kamyon 6 001 - 7 000 Kg. 
Kamyon 7 001 - 8 000 Kg. 
Kamyon 8 001 - 9 000 Kg. 
Kamyon 9 001 •-10 000 Kg. ; 
Kamyon 10 001 -11 000 Kg. 
Kamyon 11 001 -12 000 Kg. 

Kamyon 12 001 -13 000 Kg. 
Kamyon 13 001-14 000 Kg. 
Çekici 5 Q00 Kg. 
Çekici 10 000 Kg. 
Akaryakıt tankeri 5 000 Kg. 
Akaryakıt tankeri 10 000 Kg. 
Su tankeri 
Otobüs (40 kişilik) 
Loder yükleyici 

Silindir (Lastik tekerlekli çekici) 
Motorsiklet 
Kar üstü aracı 

1 800 000 000 
,800 000 000 
300 000 000 
200, ıGOO 000 
300 000 000 

2 500 000 000 
2 000 000 000 
7 000 000 000 
5 000 000 000 
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1 .000 000 
1 300 000 . 
1 400 000 
1 500 000 
1 800 000 
1800 000 
1 800 000 

. 2 000 000 
2 000 000 
2 000 000 ' 
•2 000 000 
2 200 000 

2 200 000 
2 200 000 
2 500'000 
3 000000 
1-800 000 
2 000 000 

. 2 000 000 
5 000 000 
3 000 0C0 

3 000 0C0 
500 000 

3 600 000 
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R — CETVELİ 

(HARCAMALARA İLİŞKİN FORMÜL) 

Harcama kalemlerinden yapılacak giderler ve bunların kayde
dileceği ayrıntı kodlan aşağıda gösterilmiştir. 

1<K> — 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; 

«lı20 — SözleşmeH 

a) Sözleşme ile ç 
vesinde ödenecek ücret 
temsilciliklerimizde çalı 
sözleşmeler ve yerel m 
her türlü ödemeler ve 
(ilgili mevzuatına göre 

b) NATO proje 
uygun görüşüne daya 
bit edilecek sayıda pers 
lıştırılacak sözleşmeli te 
ğince yapılacak her tür 
rece), 

c) Yabancı uzma 
ödenecek ücretler ve üc 

d) Mevzuatı gere 
prim ve kesenek karşılık 

Ancak, sözleşme 
man ve yardımcıların 
leri ve , her türlü is 



üye Bakanlığının olumlu görüşü alınarak Bakanlar Kurulun
ca tespit edilir. MİT'in sözleşmeli olarak çalıştıracağı personelin üc
retleri ve her türlü istihkakları Başbakan tarafından tespit edilir. 

e) 9.3.1988 tarih ve 3417 sayılı Kanun gereği yapılacak öde
meler. , 

f) 26.3.1985 tarih ve 3175 sayılı Kanun gereğince geçici köy 
korucuları için yapılacak ödemeler, (375 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 28 inci maddesinin «B» fıkrası uyarınca yapılacak 
ek ödemeler) 

€İ30 — İşçi Ücretleri» ayrıntı kodn 
İş Kanunu kapsamına giren işlerde kadrolu veya 30 iş gü

nünden fazla süreli olarak Maliye Bakanlığının vizesi alın
mak 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 il.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 Yar 
c) Ölüm Yardı 
d) Giyecek yar 
e) 11.11.1986 t 

dirme yardımı ile il 
f) 9.3.1988 tari 

meler, 
g) Diğer yardım 

«150 — Ek Çalış 
a) Huzur ücr 

netmelik ve kararnam 
memur olmayan üye 
ödenecek huzur hakl 

b) Fazla Çalışm 
Yönetmeliği» ile kan 
olan fazla çalışma üc 

c) 3.9.1974 gü 
yenileme işleminde 
ödenecek ücretler, 

d) Konferans Ü 
göre ödenecek konfe 

e) Ek Ders G 
edilen saat başına ek 

f) Ek dersle g 
Sigortalar Kurumuna 



g) 86/10340 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ders 
saati ücreti ile çalıştırılan kadrosuz usta öğreticilere yapılacak öde
meler ile bunların sigorta primleri karşılıkları Millî Eğitim Bak.anığı 
bütçesinin 113.02.1.092.100 tertibinden ödenir. Söz konusu tertip 
dışında diğer tertiplerden hiçbir şekilde ödeme yapılamaz. 

«160 — Tazminatlar ve Ödüller» ayrmtı koda 
a) îş riski, iş güçlüğü ve teminindeki güçlük zammı; İlgili 

mevzuatına göre ödenecek iş riski, is 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-
feri, 

d) Özel kanunlar gereğince ödenecek tazminatlar: 13.5.1971 
tarih ve 1402 sayılı kanun uyarınca ödenecek sıkıyönetim tazmi
natı ve uçuş tazminatı iîe kurbağa adam ve dalış tazminatı; 31.12.1980 
tarih ve 2368 sayılı kanun gereğince ödenecek tazminatlar ile diğer 
özel kanunlarına göre verilen tazminatlar, 

e) Ek görev tazminatları, 
f) Mevzuatı gereğince ödenmesi gereken diğer tazminatlar, 
g) 10.3.1983 ıtarilı ve 2803 sayılı kanunun 21 inci ve 9.7.1982 

tarih ve 2692 sayılı 'kanunun 16 ncı maddesi gereğince yapılacak 
ödemeler, 

h) Gâül: 657 Sayılı 
123 üncü 'maddesi ile Bütç 
926 sayılı kanunun 202 ve 
zükler gereğince yapılacak ö 

i) Diğer ödüller, 
«170 — Ödenekler» ay 
Kanun ve kanuna day 

gereğince ödenecek ödenek 

«180. — Tedavi Yardı 
a) İlgili yönetmeliğe 

mevzuatı gerektirdiği takd 
gereç giderleri; 2886 sayılı 
sine istinaden anlaşma yap 
sayılı Kanun gereğince şeh 
zar yaptırma giderleri, yur 
losluklarımızda görevli olu 
ülkemizde yaptırılan mezarl 

• b) Özel kanun ve yön 
ödenecek olan tedavi yollu 

«190. — Biğer Personel 
a) Harçlıklar : Asker 

Eğitim Bakanlığına bağlı 
larda okutulan parasız y 
83/7166 karar sayılı «M 
ortaokul, lise ve dengi okul 



dımlar» Yönetmeliği hükümlerine göre ödenecek harçlıklar ile Po
lis Koleji ve diğer sivil okullardaki parasız yatılı öğrencilere Maliye 
Bakanlığınca tespit edilecek aylık harçlık ödemeleri ile, yükseköğre
tim kurumlarında araştırma ve incelemelerle ilgili olarak düzenle
nen her türlü sosyal, bilimsel, teknik ve kültürel toplantı ve gezilere 
katılacak öğrencilerin yol ve oturma giderleri, (öğrencilere ödenecek 
gündelik 15 000 lirayı geçmemek üzere), toplantıya katılmanın zo
runlu kıldığı kayıt, harç ve aidat giderleri, 

b) Er ve erbaş harçlıkları : Yurt içi ve yurt dışı er ve erbaş 
harçlıkları île (munzam harçlıkları, 

c) Yurt içi ve yurt dışı staj ve öğretim giderleri, staj ve öğre
nimle iîl'gili teknik ve diğer yardımlar, 657 sayılı Kanunun 78 ve 79 
uncu maddelerine ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 
33 üncü maddesi ile 39 uncu maddesinin 2 nci fıkrasına göre yurt 
dışına gönderilenlere yapılacak yurt dışı ödemeleri ile lisansüstü 
eğitim amacıyla yurt dışına gönderilenlerin 2 ayı (3837) Sayılı Ka : 

nunla 2809 Sayılı Kanuna eklenen geçici 24 üncü madde uyarınca 
gönderilenlerin yurt dışında katıldıkları zorunlu yabancı dil kursu 
giderlerinin sömestri esasma göre olan kurslar için bir sömestri, 
sömestri esasına göre olmayan kurslar için en fazla 3 aya kadar 
olan) yabancı dil kurs giderleri, 

Millî Savunma Bakanlığının aym nitelikteki giderleri, stajla il
gili kayıt ve diğer öğrenim giderleri, bakanlıklara bağlı ve bakan
lıklarla ilgili kurumlarda öğrencilerin yapacakları Staj Çalışmaları 
Düzenleme Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi gereğince öğren

cilere yapılacak ödem 
(yükseköğretim kurum 
tedavi giderleri, 

200. — YOLLU 

«210. — Yurt İç 
a) Yurt içi geç 

çeşit gezi ve konaklam 
kanun, çeşitli kararna 
meler, mahkûm veya 
fakat görevi ile 'bağl 
verilecek gündelikler, 

b) Yurt içi turn 
Devlet Senfoni Orke 
Devlet Türk Halk M 
ğu, Oda Orkestrası v 
ve diğer görevlilerin ik 

«220. — Yurt î 
6245 sayılı Kan 

reğince geçici ve dai 
lunduğu yerden sağla 

«230. — Yolluk 
Fiilen arazi üz 

da gezici olarak gör 
tazminatlar, 



«240. — Yurt Dışı Geçici Görev Yollukları» ayrınü 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 veya yurt dışındaki atamalara 6245 sayılı Ka

nun, çeşitli kararname ve yönetmelikler gereğince yapılacak ödeme
ler, (Yurt dışı yolculuğunun zorunlu kıldığı 'belge ve işlemler gider
leri, çalışma ve toplantının gerektirdiği kaydiye, aidat ve gidere 
katılma gibi Ödemeler ilgisine göre 240 veya 250 ayrıntı koduna gi
der yazılır.) 

«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: 

rnaz.) 

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 zoru 
Devlet Planlama Teşk 
Uygulanması, Koordina 
rulu Kararının ilgili.' m 
ları yeniden düzenleme 
Hükümet Programına g 
murları dışından katıla 
tespit edilecek tutarlar ü 

c) Bilirkişi, ekspe 
tirdiği bilirkişi ve eksp 
kararlarına ilişkin gide 
mallar ile Hazineye int 
laboratuvar tahlil giderle 

d) Harita yaptırılm 
ler, 

e) İhale yoluyla y 
ile yapılan tarımsal mü 

f) Hastaneler (ara 
tılı okullarda yemek ve 
retiyle teminine ilişkin h 

g) Devlete ait dış 
mahallî örf ve âdetler 
takdirde, sözleşmeler ger 



. h) Devlete ait gemilerin müşavir firma ve kişilerce işletilmesi 
üe ilgili giderler, 

ı) 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, 

j) Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel tarafından yerine 
getirilmesi gereken 'hizmetlerden, hizmet yerlerinin ve tedavi kurum
larının temizlenmesi, asansör, kalorifer gibi tesisatın hakim ve iş
letilmesi ve benzeri işlerden kurumlarınca üçüncü şahıslara ihale yo
luyla gördürülmesi uygun görülenlere ilişkin giderler, 

k) 'Kuruluşların yaptıracakları araştırma, inceleme, etüt ve 
proje hizmetlerinin gerektirdiği her -türlü giderler, 

«320. — Ulaştırma ve Haberjeşme Giderleri» eyrmü koda 
a) Telefon, teleks, vb. ücret, tesis, bakım, nakil, hat kira

lama. ve abone giderleri, 
fc) Posta-telgraf ücretleri ve bunlara ilişkin giderler 
«330. — Taşıma "Giderleri» ayrıntı kcdo 
a) Diğer tertiplerin esas giderlerine ilişkin olarak ödenen 

taşıma giderleri dışındaki (taşıma öncesi ve taşıma sonrası giderler 
dahil) taşıma giderleri ile 'bunlara ilişkin giderler (konaklama, ba-

. rındırma, ardiye, kanal, geçiş ve liman giderleri dahil), 
b) Er ve erbaşlardan hava değişimi alanlarla, muayeneye sevk 

ve gerektiğinde tekrar memleketine gönderilenlere, celp ve terhis 
yapılanlara, kurye, kurs ve geçici görev ile görevlendirilenlere yerel 
rayice göre verilecek konaklama ve nakil ücretleri, askerî ceza ve 

tutukevlerinden pera 
talarına sevk edilme 
buna ilişkin konakla 
hayvanların taşıma, 
leri, geçiş ücretleri, y 
paraları, şehir içi oto 

«340. — Tarifeye 

a) İlan : Her t 

b) Sigorta gide 
lerine ilişkin olarak 
rının sigorta edilmem 

• Ancak , 
ba) Yamçı, pa 

yerlerinin sigorta gide 

hb) Dış ülkeler 
te ait eşyanın ve kir 
gorta zorunluluğu v 
veya kira ile tutulan 
zorunluluğu konulmu 

be) Dış kurulu 
uygun gördüğü haller 

bd) Belgelerine 
navlun giderleri, 



c) Komisyon, 

d) Kovuşturma' giderleri; sucustu.ls.re gidecek adalet memur
ları ile doktorların yol giderleri, yol tazminatı ve 'bilirkişi ve ta-
%-nıklarm ücret ve yol giderleri; ekspertiz gider ve ücretleri; ilk iyi
leştirme ve otopsi giderleri; suçun açığa çıkarılması ve ihzarlı sa
nıkların bir yerden diğer 'bir yere yollanma giderleri; mahkeme ilan 
bedelleri; ecnebiler istinabe giderleri, adlî müzaheret giderleri; Me
denî Kanunla, Nüfus Kanunu gereğince savcılar tarafından, açıla
cak davalar giderleri; Medenî Kanunla ve başka kanunlar gere
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 kiraları; Amerikan Askeri Heyeti 

Başkanı ile Kara, Hava 
Millî Savunma Bakanlığ 
lanacak binalar ve bunl 
giderleri, ' *' 

9.11.1983 tarih ve 2 
inci maddesi uyarınca çı 
netmeliği hükümleri çerç 

Ev sahibi tarafında 
rım bedelleri, tutulacak 
ve belediye vergi, resimle 

Dış kuruluşlar için 
re devir, tazminat ve ga 

İlgili kanunlarda de 
let Memurları Kanunu i 
nel Kanununa tabi olup 
personel tarafından, tem 
lığın teklifi üzerine kiral 
telefon, garaj ve genel g 
memurun emsal katsayıl 
aşması halinde aşan kıs 
miktarı, 

b) Taşınır mal, m 
makine, alet ve taşıt k 
diğer giderler ve anten dir 

http://sucustu.ls.re


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 koda 

a) Taşıtların bakım ve onarımı için verilecek işçilik ücretleri 
ile onarını malzemeleri yedek parçaları ile ilgili giderler, 

b) Makine, teçhizat ve demirbaşların 30 000 000 liraya kcdar 
bakım, onarım, malzeme ve yedek parçaları; gerektiğinde sözleşme 
ile teknik müesseselerine ödenecek yıllık bakım ve onarım giderleri; 
bunlara ilişkin diğer giderler, 

«370. — Bina Küçük Onanını» ayrıntı koda 
Mülkiyeti veya tintifaı bedelsiz olarak Devlete ait olan taşınmaz 

mallarla (Mazbut vakıflara ait akar ve hayrat binalar dahil) 
Devlet dairelerince kiralanan binalar ve taşınmaz mallarda hizmetin 
gerektirdiği ve kiralayan tarafından karşılanması mutat olmayan za
rurî ve 15 000 000 liraya kadar küçük onarımları, 

Sözü edilen taşınmaz malların 300 000 000 liraya kadar ayrı ve-̂  
ya birlikte yapılacak kanalizasyon, boya ve badana, çatı ve asansör 
onarımları, mevcut elektrik, su ve ısıtma tesisatımn tevsii, bakım 
ve onarımları ve telefon, havalandırma ve klima gibi tesislerin (tele
fon santralı hariç) tevsiktin gerektirdiği bina tadil ve onarımları, 

noter senedi ile kullan 
şınmaz malların getire 
ları ve Jandarma Gene 
liraya kadar yeni yapım 
rmama ilişkin her türl 
içi ve yurt, dışındaki 
tertip ve tanzimi üe sai 

Bu fıkrada öngör 
alan Olağanüstü Hal 

• uygulanabilir. 

«380. — 1050 Sa 
nntı kodu 

Sadece Bütçe Kan 
Yasanın 48 inci mad 

•rak :, 

a) Beyiye aidatı, 

b) Oram Kanun 

c) Mahkeme har 
dolayısıyla yapılacak 
ödenecek harç ve ver 
icra kovuşturmâlarıyi 
ödeme külfeti yüklene 
meleri Kanununun 41 



kümler gereğince mahkemelerce doğrudan 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 satın alma ve kiralama ücretleri, patent hakları 
ve fikir, sanat, teknik yapıtları tercüme bedellerinin ödenmesi (Subay 
ve astsubaylara da ödenir) 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, hasılı 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) Hizmetin gerektirdiği hallerde, zaman ve yer aciliyeti dola
yısıyla mahallen temin olunan; 

ca) Gelenekleri ve 
luk duyulan çevirmen, m 
bedel veya hakedişleri v 
rışmaların yapılacağı yer 
personele bu müsabakal 
yurt içinde ve yurt dışı 
yarışmalar ve bunların 
lacak hakem, antrenör, 
yöneticiler ile bunların 
Bakanlar Kurulu Karar 
ödemeler, 

cb) Devlet sınır iş 
elektrik ve su tesisatı ya 
mek pişirme, kalaylama 
ra, bağ, bahçe, meyveli 
çeşitli hizmet alımları, 

d) 5.7.1967 tarih v 
yürürlüğe konulan «Ceza 
timine ve Cezaların İnfa 
deleri gereğince cezaevl 
lerin ücretleri, 

e) Aidatlar : Özel 
losluklar aidat ve giderler 

f) Kurslara katılma 
meslek teşekkülleri, der 
bilimsel nitelikli toplant 



lenierin katılma giderleri; kamu kurum ve 'kuruluşlarınca, açılan 
kurs masraflarına katılma giderleri; 'kurumların üst yönetim görev
lileri ile 'ilgili mevzuatına göre mesleğe özel yarışma sınavına tabi 
tutulmak suretiyle alınanlardan normal çalışma saatleri dışında veya 
tatil günlerinde yabancı dil kursuna katılmaları ilgili veya bağlı bu
lunulan Bakanın onayı ile uygun görülenlerin yurt İçinde yerli veya 
yabancı dernek, vakıf veya kuruluşlarca açılan ve yeterlilikleri Millî 
Eğitim Bakanlığınca kabul edilen dil kursları için ödenecek ders 
ücretleri (ücretin % 40'ı memur tarafından ödenir. Daha önceki yıl
lardaki kurs süreleri de dahil olmak üzere en çok dokuz aya kadar 
ödeme yapılabilir.) Kurumlarca hizmet satın alımı suretiyle yürütülen 
yabancı dil kurs ücretleri hakkında da aynı esaslar uygulanır. 

g) Haber alma giderleri, 
h) Hazineye intikal eden değerlerin, intikalle ögîl'i, Kanunlar-

ca ödenmesi gerekli olduğu halde diğer harcama kalemlerinden 
karşılanamayan giderleri, 

ı) Özel Kanunları uyarınca ödenecek avukatlık ücretleri, 
j) 11.11.1983 tarih ve 2954 sayılı Kanunun 19" uncu maddesi 

uyarınca Hükümet uygulamalarının • tanıtılması amacıyla hazırîaî-
tırılan radyo ve televizyon programlarının hazırlatılma ve yayın
lanması için gerekli her nevi giderler, 

k) Tıbbî atıkların bertarafı ile ilgili olarak belediyelere yapıla
cak ödemeler. 

1) Dış kuruluşlarca yerel servis personeline teamüle göre ya
pılacak ücret dışı ödemeler, 

m) Geçici hizmet karşılığı yapılacak ödemeler, 

iBütçe kanunlarına 
met Karşılığı Yapılaca 

ma) Kuruluşların 
teki işleri ile sınırlı o 
Maliye Bakanlığından 
lacak ödemeler (Bir m 
sinden farklı program 
ödeme yapılabilir.) 

mb) Kurumlarda 
karşılığında yapılacak 

mc) 3308 sayılı K 
cilere, kurumlarda öğr 
timi yapabilecekleri iş 

md) 657 sayılı K 
ğince çalıştırılan geçic 
tüsünce sayım, propag 

400. —TÜKETİM 
HARCAMA KALEMİ 

<c41ö. — Kırtasiye 
a) Kırtasiye, ba 

leri : Hizmetin gerekt 
mal ve malzemelerin 
her çeşit tüketim malz 
ve yapımı ile bunlara il 



b) Yayın alımları : Hizmete ilişkin yaymalar ile 21.6.1934 ta
rih ve 2527 sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanununda 
sayılan basma yazı ve resimlerle yabancı ülkelerden yurda sokulan 
aynı nitelikteki basma yazı.ve resimleri satın almaya ilişkin diğer 
giderler, 

c) Baskı ve cilt giderleri : Hizmetin gerektirdiği her nevi bas
kı isleri ile cilt giderleri, 

«420. — Yakacak Alımları» ayrıntı kodu 
Isıtma, işletme ve pişirme ile ilgili her türlü madde, mal

zeme ve yakıtların satın alına 'bedelleri ile bunlara ilişkin (Depola
ma, bakım, koruma, dağıtım dahil) giderleri, 

«430. — Akaryakıt ve Yağ Giderleri» ayrıntı kcüu 
Makine ve taşıtların işletilmesi ile ilgili madde alımları (işletme 

ile ilgili kimyevi maddeler dahil), 
«44Q. — Elektrik, Su ve Havagazı Giderleri» ayrıntı koda 
Her türlü aydınlatma, soğutma bedelleri ile aydınlatmaya, 

ışıklandırmaya ve havalandırmaya zorunlu ve yararlı her türlü mad
de, eşya, malzeme alımları ile su temizleme kimyevi maddeleri, iç
me ve kullarıma su 'bedelleri, çalıştırıcı kuvvet olarak elektrik be
delleri ve bunlara ilişkin giderleri, 

«450. — Yiyecek ve Yeis 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 

dağıtım ve pişirme dah 
mutfak ve j^emekhane 
nelerde yemeğe ilişkin 
edilmesi halinde müteah 

Türk Silahlı Kuvve 
mümkün olmayan er, e 
muayene kaydı ile üç 
değişimi alan er ve erb 
değişimli er ve erbaşın 
leketlerine gönderilmesi 
cek istihkakları; celp ve 
leri; (657 sayılı Kanunu 
netmelik hükümleri sakl 

• «46Q. — Özel Mal 

a) Giyim - kuşam 
na dayanan tüzük, yön 
rin giyim ve kuşam v 
ikmal madde ve vasıta 
leri ile bunlara ilişkin 
ruma ve dağjtım dahil) 
maşır ve çamaşır kurut 
bulunan birlik, kurum, 
benzeri teşkillerin giyim 
mal madde ve vasıtala 
derleri ile bunlara iliş 



koruma ve dağıtım dahil) giderler, sağlığı bozucu ve aynı zaman
da zehirleyici olduğu doktor raporu ile belirlenen yatırım dışında
ki işlerden bakanlığınca ka'bul edilen görevlerde 'bilfiil çalışanlara 
verilecek giyecek ve koruyucu malzemeler; 

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 nedeniyle 

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 misafirhanderinin hizmete.girişlerine ilişkin her 
türlü harcamaları ile halen hizmet veren polisevleri, moral eğitim 
merkezleri ve mülteci misafirhanelerinin her türlü giderleri, 

«470. — Savun 
Sadece Bütçe 

vunma araç, gereç 
a) Savaş gere 

yapım ve giderleri, 

aa) Silahlı Ku 
zeye çıkartılmasını 
türlü harp ve deste 
link sistemleri dahi 
rüstü ye yeraltı ma 
cek bina ve iskân t 
inşa edilecek lojm 
her türlü ikmal m 
kım ve dağıtımı ile 
imkânların, yerel k 
bunlara ilişkin her 
şınmaz (silah, genii 
ları, arazi ve tesis g 
destekleyecek malla 
leri, 

ab) Çeşitli k 
hizmetler karşılığı ö 

ac) Bütün sav 
cekleri zararlar için 
cekleri zararlar dahi 



ad) Savaş stoklarının gerektirdiği her türlü ikmal maddelerinin 
alımı ile "bunlara ilişkin bütün giderler, 

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 ve gerekse 
dış yardımlardan sağlanan TOW güdümlü tanksavar silah sistemi
nin yurt içinde yapılamayan beşinci kademe fabrika bakım ve re
vizyonlarının yurt dışında sözleşmeleri gereğince NAMSA (North At
lantic Military Supply Ağency) 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 (Foreing Mi
litary Sales), YAS (Yabancı Askerî Satışlar) kredilerine ait anapara 
ve faiz ödemeleri, 

237 sayılı Kanuna g 
ile binek, otobüs ve ma 
kalemden alınmaz. 

b) Ani hareket, ye 
zırlıkların gerektirdiği al 
yim, kuşam, savaş gereçl 
ve haberleşme giderleri; 

c) Manevra ve tatjb 
katla ilgili alım ve giderle 

d) 17.1.1938 tarih v 
gerektirdiği giderler, 712 
züğün 119 uncu madde 

e) 9.6.1958 tarih v 
ve 6/3150 sayılı Tüzüğün 
konulan giderler, aynı K 
derler, sığınak, bakım, k 

f) 11.8.1982 gün 26 
gerektirdiği giderler, 

«480. — Temsil, Ağ 
ayrıntı kodu 

a) Temsil Giderle 
amirlerin takdiri esas olm 
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 konutlanmalarımn ve bu 
işlerle ilgili hazırlıkların gerektirdiği giderlerle, verilecek ziyafet, he
diye» Çiçek, bahşiş, taşıma giderleri ile ziyafetlerin gerektirdiği gi
derler, 

bb) Dışişlerinde icabında, yetkililerin eşleri tarafından gelecek 
resmî yabancı konuklara verilecek ziyafet giderleri; Protokol Genel 
Müdürlüğünce yabancı konuklar için hazırlanan programlar gere
ğince yapılan törenin gerektirdiği giderler ve bunlarda görev alan
lara verilecek kumanyalar; konukların yurdumuzda hizmetlerine 
verilenlerle, korunmaları için görevlendirilenlere yapılacak giderler, 

ibc) Devlet ricalinin dış ülkelere götürecekleri ve gönderecek
leri hediyeler ile bunların yollanması ile ilgili giderler, 

c) Konut giderleri : Konukların ikametlerine ayrılacak köşk 
ve sarayların gerekli görülecek onarım, döşeme ve diğer giderleri 
ile yabancı konukların oturma ve ağırlanmasına ayrılacak köşk ve 
bunların kira (bedelleri, 

d) Tören Gider 
olan 'benzeri törenler 
fer Bayramı ve 'benz 
versiteler açılış törenle 

e) Organizasyon 
lama, tören giderleri 
reli kongre, konferan 
ağırlama ve organizas 

f) Fuarların Di 
kalemlerinden karşıla 
giderler, 

g) Tanıtma Gid 
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, ba 
fotoğraf, vesair araç, g 



«490. — Diğer Tüketim Mallan ve Malzeme Alımları» ayrıntı 
koda 

a) Temizlik malzemeleri alımları : Her türlü temizlik ve te
mizlik malzemesiyle bunlara ilişkin giderler, 

h) Bahçe malzemeleri alımları : Bahçe yapım ve bakımında 
kullanılan her türlü madde, malzeme ve hizmetlerin satın alma ve 
bunlara ilişkin her türlü giderler, 

c) Sağlık araç, gereç ve ilaç alımları : Sağlıkla ilgili olarak 
kullanılacak her türlü sağlık, araç, gereç ve ilaç alımları ve bunlara 
ilişkin giderler 

500. — DEMİRBAŞ ALIMLARI HARCAMA KALEMİ 

«510. — Büro Malzemeleri Alımları» ayrıntı kodu 

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 
200 000 000 lirayı aşmamak üzere bilgisayar gibi çalışmaya ilişkin 
makine alımına ait her türlü giderler, 

«530. — Yangında 
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 v 
alımlarına ilişkin gider 

600. — MAKÎNE-
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 pariiarı ve müşterek gayretle oluş
turulan makine parkları, tabiî afetler ve olağanüstü haller ihtiyacı 
olan makine stoklarının oluşturulma ve kurulma giderleri, Dışişleri 
Bakanlığınca, tehlikeli bölge olarak tespit edilen yerlerde hizmet 
veren 'başkonsolosluklara tahsis edilecek zırhlı taşıtların satın alın
masına ilişkin giderler, 

«620. — Makine, Teçhizat Alımları ve Büyük Onaranları» 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 'âe ilgili kuruluşların teknik bakımdan teçhizi için hizmetine gö
re gerekli makine, alet, cihaz ve sabit tesis giderleri, 

d) Yeni hizmet 
rek yeni hizmete gir 
nızca büro ihtiyacı d 
ve cihaz koruması iç 
tahtası, soba, yatak, 
gerekli teçhiz giderle 

Geçmiş yıllarda 
araştırma yerlerinin 
demirbaş alımları» a 

Sanat modelleri 
nek, el sanatlarının g 
ret Bakanlıklarınca 
Türkiye Halk Banka 

«630. — Dışalım 
ayrıntı kodu 

Gerektiğinde yıl 
yetlerle ilgili «Dışalı 
faaliyeti ile ilgili olar 

1050 saydı Muh 
tarih ve 3483 sayılı 
rasının (d) bendinin 
kredileri artıkları iç 
tutulamaz. 



700. — YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 
HARCAMA KALEMİ : 

«710. — Yapı, Tesis ve Büyük Onanm 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 
ilgih' (130-işçi ücretleri ayrıntı kodunda sayılanlar dışındaki) öde
meler, malzeme satın alınması, geçici şantiye tesislerinin yapımı ve 
prefabrik şantiyelerin satın alınmasına ilişkin giderler, 

«720. — NATO Enfrastrüktürün İnşa ve Tesisleriyle İlgili Gi
derler» ayrıntı kodu 

Sadece Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde «NATO Alt 
Yapı Hizmetleri» faaliyeti ile 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 saydı Muhase 
tarih ve 3483 sayılı Ka 
rasının (d) bendinin 3 ü 
artıkları karşılığı olarak 
lık tutulamaz. 

800. — DİĞER ÖD 

«810. — Vergi Resim 
Diğer tertiplerin e 

gi, resim ve harçlar dı 
işletmeye ilişkin vergi, r 
Hazineye ödenecek diğ 
ları ve giderleri formül 
arazi vergileri hariç.) 

«820. — Diğer Öd 
kodu 

Kanun ve Kanuna 
nameler gereğince Dev 
çeşitli ödül, ikramiye, m 
meler, 

«830. — Gizli Hizm 

Sadece Bütçe Kanu 
Yasanın 77 nci maddes 
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 kodu 

2 0 . 5 . 1 9 4 6 tarih ve 4895 sayılı Kanun gereğince onanan 
sözleşme ve benzeri kültür anlaşmalarının gerektirdiği giderler, ya
yın giderleri; uluslararası kültür kurumlarının heyet ve temsilcile
rinin ağırlama giderleri, Devletçe öğrenimleri üstlenilen veya müba
dele dolayısıyla yurt dışından gelen öğrencilerle diğer elemanların 
Türkiye'deki giderleri karşılığı ikamet ve iaşeleri için yapılacak 
ödeme ve yardımlarla, inceleme gezileri giderleri, bu öğrencilerin 
her türlü öğrenim giderleri, yurt dışına gönderilen elemanların zo
runlu giderleri karşılığı yapılacak ödemeler, (öğrencilerin yollukları 
dahil), 

«850. — Karantinaya Alınma ve Emniyet Nezaretinde 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 
polis gözetiminde ka 

«860. — NATO 
Sadece Bütçe K 

metleri» faaliyeti ile i 
a) Güney - Doğ 

Hava Kuvvetleri K 
olarak kiralanan bi 
deki askerî temsilcili 
Türk teş'kilatı tarafın 
hizmet ve temsil gi 
ifa edilen geçici gö 
mat) Karargâh pers 
lerinde görevlendiril 
döşeme, demirbaş v 
delleri ve diğer ula 
Kanunla onaylanan 

b) NATO ask 
yaretlerinde makam 
hizmetinin gerektird 

Söz konusu iht 
pılmış olan giderlerd 
nemeyerek borca bır 



«870. — Tablo, Heykel ve Eski Eser Alımları ile Arkeolojik 
'Kazı Giderleri» ayrıntı kodu 

a) 21 .7.1983 tarih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Var
lıklarını Koruma Kanunu gereğince oranı belirtilen ikramiye, ih-
-bariye ve mükâfatlar ile müzelere ahnacak her türlü eski eser satın 
alma giderleri, 

b) Kültür Bakanlığının izni ve arkeolojik kazı ruhsatna
mesi hükümlerine göre ilmî bir heyetle, arkeolojik kazı yer
lerinde yapılan 'kazılarda, yeraltında bulunan eski eserlerin ilmî 
metotlarla açığa çıkarılmasında, mimarî kalıntıların yerinde korun
masında, taşınır eski eserlerin kazı evlerinde ve kamp yerlerinde 
koruma -tedbirleri alınarak müzelere malediknesinde lüzumlu her 
türlü araç ve gereç giderleri ile bunların işletme, bakım ve onarım 
giderleri, kamp yeri ve kazı evlerinin her türlü ihtiyaç, araç, gereç 
-giderleri ile bunların işletme, bakım ve onarım giderleri, kazıda 
kullanılan her türlü araç ve gereçlerin alım, işletme, bakım ve ona
rım giderleri; resim, film çekme ve bunlara 'ilişkin alet ve malze
menin alım, işletme ve onarım giderleri; plan, harita, röleve, hava 
fotoğrafı, maket, tanıtma ve işaret levhaları yaptırılması giderleri 
ile tadat ve numaralama giderleri; arkeolojik sahalar ile müze ve 
ören yerlerinin iç ve dışlarının düzenleme giderleri; taşınır ve taşın
maz eski eserlerin onarım ve korunmaları açin gerekli her türlü 
-araç ve gereçlerle, kimyevî maddelerin alım giderleri; 

Yurt dışı ve yurt iç 
şındaki millî anıtlarla m 
giderler, 

c) Devlet resim-he 
rulan jüri tarafından se 
ve heykeller ile Bakanl 
ruluşlardan satın alınaca 
olan her türlü resim, tabl 

900. — TRANSFE 

«910. — Kamulaştı 

Aşağıda ayrıntılı o 
bu harcama kaleminden 
faaliyetlerle ilgili; 

a) Arazi, arsa, bi 
taşınmaz malların satın 
ve.katma bütçeli daire v 
bunlara bağlı döner se 
leri ve diğer kamu kur 
nılabilir sahası 100 met 
dikkate alınarak bu sını 
izni gereklidir.) 

b) Üzerinde Meden 
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) Teferruğ ve vergi borçlarının tasfiyesi ve mahsubu ama
cıyla borçlu ber çeşit tüzelkişilerden taraflarca mutabık kalınacak 
bedel üzerinden Hazineye intikal edecek taşınmaz mal bedelleri ve 
aynî hakların tesisi ve bunlara ilişkin giderler, 

«920. — Kurumlara Katılma Paylan ve Sermaye Teşkilleri» 
ayrıntı kodu 

001-100 Kodlu faaliyetlerle ilgili; 
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 a 
rarları, 

d) Müdahale al 
ödemeler, 

e) Diğer İktisad 
f) Kaynak açığ 

İşletmesine geçmiş ve 
Bankası ve Türk Ha 
mahallî idarelerin 
18.6.1947 tarih ve 5 
reler Fonundan karşı 
lacak yardımlara ili 
meler, 

«940. — Malî Tra 
201 - 400, Kodlu 
a) Katma bütç 

ilişkin ödemeler, 
b) Yükseköğret 

cak Devlet katkısı, 

c) Makam onay 
cak ödemeler, (100 -



•cak transferler, bu harcama kaleminin ilgili ayrıntı koduna gider 
kaydedilir.) 

d) Özel idarelere yapılacak yardımlar ve ödemeler, 
e) Belediyelere yapılacak yardımlar ve ödemeler, 
£) Karma teşebbüslere katılma paylarına ilişkin ödemeler, 
g) Uluslararası kuruluşlara yapılacak ödemeler, 
h) İkraz ye 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 
mühasefbe sistemi üzerinde yapılacak çalışmalarda istihdam edile

cek personelin hizmet iç 
ma Değer Vergisi ve V 
Almanya İktisadî İşbirli 
liği Fonuna yapılacak ö 
reği uluslararası kurulu 
Ödemeler, 

n) Köy Hizmetler 
Müdürlüğü ve Karayo 
ile ihbar ve kıdem tazmi 

«950. — Sosyal Tra 

401-500 Kodlu faal 

a) T.C. Emekli Sa 
Emekli Sandığı Kanunu 
2 nci maddesi ile eklene 
ikramiyeleri, yönetim g 
lahlı Kuvvetleri Person 
dine göre yapılacak öd 
ile 5434 sayılı Kanuna 
göre yapılacak ödemele 
yapılacak ödemeler, T.C 
netmelik ve kararname 
(yukarıda belirtilen öde 
kümleri gereğince taksi 
cikmenin vukubulduğu 



b) T.C. Emekli Sandığı dışında kalan emekli dul ve yetimlere 
özel Kanunları gereğince yapılan aylık ödemeleri, 

I 

c) Yurt içi eğitim kurumlarında okutulan öğrencilerin bursları 
Se 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 ye 
2684 sayılı, 21.8.1982 tarih ve 2698 sayılı Kanunlar gereğince indi
rimli ve parasız yatılı öğrencilerin pansiyon giderlerine ilişkin öde
meler, " 

h) 15.2.1956 tarih ve 6660 sayılı Kanun gereğince yurt içi ve 
yurt dışında yetiştirileceklerin tedavi, ders araç ve enstrüman gider
leri; bunlara ilişkin öğretmen, uzman ve yabancı uzman ücretleri; 
sanatları: ile ilgili olarak kendilerine yaptırılacak konser, resital ve 
sergi giderleri ile yapacakları sanat gösterilerinde kendilerine refa
kat edecek sanatkârlara ödenecek ücret, refakatindekilerle birlikte 

gidecekleri temsil, ko 
riş ücretleri; taltif 
diyeler, sanatları ile il 
refakatindekilere öde 
yurt içinde yetiştirilec 
cırah Kanunu hüküm 
ge rakamının memur 
miktar üzerinden öde 
rencilerle. refakatinde 
için tahsilde bulunaca 
nan öğrenci baremi ve 

i) Dernek, birlik 
şekküllere yapılacak 

j) 657 sayılı De 
dayanılarak hazırlana 
kanlar Kurulu Karar 
cek Yardımı Yönetm 

k) Türk kültür 

ka) Türk kültür 
kin faaliyetlerle ilgili 
yın giderleri ile fotoğ 
tın alma ve yollama 



yurt dışında yerli ve yabancı kurum, kuruluş ve kişilere yaptırılacak 
her türlü ve her türde film (konulu, belgesel vb. dahil), yazdırıla
cak senaryoların telif, inceleme vb. giderleri ile satın alınacak her 
türlü film, senaryo giderleri ve film yaptırılması, satın alınması ile 
ilgili tüm diğer giderler, yabancı ülke okullarında ilkokul çağındaki 
Türk öğrencilerine ayrılan sınıflarda meydana gelecek zarar ve zo
runlu sigorta hasar giderleri, 

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 bakım, 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 
giderler, 

— Türk soyundan y 
nim ve staj yapmalarına 
ilgili yapılacak diğer gid 

— Türk soyundan 
renimleri sırasında Mali 
müştereken tespit edilece 

kf) Dış memleketle 
ma konusu ile ilgili olar 
nın önceden yazılı uygu 
ve kurumlarca ülkemize 
derleri, 

kg) Türk kültür v 
feranslar, konserler, tem 
lunmak, Türk sanat eser 
oldukları ve ülkemizi yu 
bit olan kişi ve topluluk 
yabancı ülkelere gitmel 
profesör, öğretmen ve ç 
nın çağıranlar tarafından 

kh) Türk kültür v 
lerde düzenlenecek serg 
satın alınacak yayınlar, 
nıtıcı her türlü malzeme 
terileri için görevlendiril 



ki) Dış ülkelerdeki ırkdaşlarımızın dinî ve ahlakî bilgi ve gör
gülerinin geliştirilmesi ve anavatana olan bağlılıklarını 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, ilgin' 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 Bakanlığınca aktarılabilir.) 

Yukarıdaki (kâ), (kb), (kc), (kd), (kg) ve (ki) fıkralarında yer 
alan hususlar 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 haklarım 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 anca 
maddesi hükümleri d 
rilen paralar tahsil z 
edilir.) 

Çalışma ve Sosy 
Hizmetleri Faaliyetleri 
mizin haklarım korum 
retleri, yabancı ülkele 
ve aile fertlerinin cen 
rafları, 

m) Dış ülkelerd 
ülkelerde siyasî aland 
mesi veya etkisiz hal 
pılacak ödemeler, kita 
tın alınması, bastırılm 
lanması, film yaptırılm 
özel gazete nüshaları 
leri; (Bu tertibe konu 
Bakanlığının teklifi v 
Bütçesinin «830 - a ö 
tibine Maliye Bakanlığ 

Yapılacak anlaşm 
için gönderilecek uzm 
ve gidiş dönüş yolluk 
Seslenmeleri için yapıl 



n) «öğrencilere yapılacak sosyal transfer ve ücret ödemeleri 
ile üniversitenin her türlü cari giderleri» tertibinden yapılacak öde
meler. 

o) 4792 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi gereğince Sosyal Si
gortalar Kurumuna yapılacak yardım ve ödemeler, 

p) 1.479 sayılı Kanunun 15 inci maddesi gereğince Esnaf ve 
Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar. Sosyal Sigortalar Kuru
muna (İBağ - Kur'a) yapılacak yardım ve ödemeler. 

«960. — Borç Ödemeleri» ayrıntı kodu 
501 - 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 yapıldığı yıldan sonra ortaya çıkan ve yılı bütçe

linin «Geçen ve Eski Yıllar Borçları» tertibinden ödenemeyen borç
lar, 

— Bütçede tertibi bu 
ib) özel kanunlar 

mesine karar verilen hake 
ic) 6.6.1985 tarih v 

rınca yapılacak ödemeler 
j) Geri verilecek pa 
k) Faiz, acyo, para 

Hazine cari hesaplarının 
leri için "çeşitli kanunları 
bonoların faiz, komisyon 
nece bankaların yaptırıl 
misyonlar, 2974 sayılı T 
necek faizler, 

1) Diğer borç ödem 
«970. — Fon Ödemel 
77 Kodlu altprogram 
a) Fonlarda çalışan 

nunî ödemeleri, 
b) Personelin yolluk 
c) Hizmet alımları 
d) Tüketim malları 
e) Demirbaş alımla 
f) . Makine, teçhizat 
g) Yapı, tesis ve bü 
h) Gayrimenkul sat 
i) Kurumlara katılm 
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j) İktisadî, malî ve sosyal transferler, 

k) Borç ana para ve faiz ödemeleri, 

1) Fonlara katılma payları ve ödemeler (Merkez Bankası nez-
dinde açılacak Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu, kalkınma 
planı ve yıllık programlara uygun olarak kredilerin yönlendirilmesi 

maksadıyla öngörülen 
ve maden sektörlerine 
yılı Kanun Hükmünd 
lan fondan Tasarrufla 

m) 7/9245 sayıl 
Alma ile Tersane Kur 



>B 

(Kurumların Satm Alacakîan Taşıtlann Ortalama Satma 
Bedellerini Gösterir Cetvel) 
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T — CETVELİ 

(Kurumların Satınalacaklan Taşıtların Satınalma Bedellerini Gösterir Ce 

Sıra No. 

1 - a (*) 
1 — b <**) 
2 — 
3 — 
4 — 
5 — 
6 — 
7 — 

8 — 

9 — 
10 — 
111 — 
12 — 

13 — 

Taşıtın Cinsi 

Binek Otomobil 
Binek Otomobil 
Binek Otomobil 
Station-Wagon 
Arazi-Binek (En az 4 en çok 8 kişilik) 
Kaptı-kaçtı (Minibüs) 
Kaptı-k£çtı £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 

Asgar 

1.00 
1.10 

15 
20 
70 
40 
40 

2 

4 
4 
60 

. 2.50 

5 

7 
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Taşıtın Cinsi 

Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en 
az 17.000 Kg, 
Ambulans (Tıbbî donanmalı) 
Ambulans arazi hizmetleri için 
Pick-up (kamyonet) cenaze arabası ya
pılmak üzere 
Motorsiklet en az 45-250 cc.'lik 
Motorsiklet en az 600 cc.'lik 
Bisiklet 

Diferansiyel 

6X2 - 6X4 
4X2 
4X4 

4X2 
— . 
— 
— 

Sıra No. 

14 — 

15 — 
16 — 
17 — 

19 — 
20 — 

21 — a Güvenlik önlemli binek otomobil (cinsi ve 
fiyatı Maliye Bakanlığınca belirlenir.) 

21 —• b Güvenlik önlemli servis taşıtı (cinsi ve fi
yatı Maliye Bakanlığınca belirlenir.) 

(*.) 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan Makamlar il 
kullanılmak üzere Dışişleri Bakanlığınca satın alınacak taşıtlar için, 

(**) 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan ilk üç sıradak 

NOT : 
Bu cetvelde gösterilen asgarî ve azamî fiyatlarda değişiklik yapmaya, bu 
metler için farklı miktarlarda tespit etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 



1995 YILINDA TAŞIT KANUNU UYA 
SATIN ALINACAK TAŞITLAR İ 

KURUMLARIN SAHİP OLDUKLA 
GÖSTERİR LİSTE 
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GENEL BÜTÇELİ DAİRELERCE 237 SAYILI TAŞ 
KANUNUNA GÖRE 1995 YILINDA SATINALINAC 

TAŞITLARI GÖSTERİR CETVEL 

Kuruluşun Adı 

Cumhurbaşkanlığı 
Başbakanlık 

T 
T 

T 

Sıra No. 

— 3 
2 

3 

Taşıtın 

Station - Wagon 
Binek otomobil 

Station - Wagon 

Cinsi Diferansi 

4X2 
4X2 

4X2 

Devlet Planlama Teşkilatı 
Millî Savunma Bakanlığı 

T — 6 

T — 2 

Kaptı - kaçtı (Arazi) 

Binek otomobil 

4X4 

4X2 

T — 2 
T — 3 
T — 5 
T — 6 

Binek otomobil 
Station - Wagon 
Kaptı - kaçtı (Minibüs) 
Kaptı - kaçtı (Arazi) 

4X2 
4X2 
4X2 
4X4 



ÎCunıluşun Adı 

Millî Savunma Bakanlığı 

(T) Cetveli 
Sıra No. 

T — 7 
T — 12 
T — 13 
T — 15 

.Emniyet Genel Müdürlüğü 
17 

Jandarma Genel Komutanlığı T — 7 
T — 10 
T — 12 

T — 13 

T — 15 
:Sahil Güvenlik Komutanlığı T —-2 

T — 4 
Millî Eğitim Bakanlığı T — 15 

— T/7 — 

Taşıtın Cinsi Diferansiy 

Pick - up (Kamyonet 
Kamyon (3.5 ton) 
Kamyon (12 ton) 
Ambulans 
Pick - up (Cenaze Aracı) 
Adedi ve cinsi Bakanlar Kurulun
ca belirlenecektir. 
Adedi ve cinsi Bakanlar Kurulun
ca belirlenecektir. 
Adedi ve cinsi Bakanlar Kurulun
ca belirlenecektir. 

Pick - up (Kamyonet) 
Otobüs (En az 20 kişilik) 
Kamyon (Şasi - kabin tam yüklü 
ağırlığı en az 3.501 Kg.) 
Kamyon (Şasi kabin tam yüklü 
ağırlığı en az 12.000 Kg.) 

Ambulans 
Binek otomobil 
Arazi binek 
Ambulans (Tıbbî donanımlı) 

4X2 
4X2 
4X2 
4X2 
4X2 

4X2 
4X2 

4X2 

4X2 

4X2 
4X2 
4X4 
4X2 
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Kuruluşun Adı 

Sağlık Bakanlığı 

(T) Cetveli 
Sıra No. 

T — 3 
T — 15 
T —- 4 

Taşıtın Cinsi Diferans 

Çevre Bakanlığı 

Devlet Meteoroloji Üsleri 
Genel Müdürlüğü 
Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü 

T — 

T -

T — 
T — 
T — 

T — 

T — 

. 4 

- 3 

2 
O 
D 

15 

3 

3 

Station - Wagon 4X2 
Ambulans 4X2 
Arazi - binek (En az 4 en çok 
8 kişilik) 4X4 

Arazi - binek (En az 4 en çok 
8 kişilik) 
Station - Wagon 

Binek otomobil 
Station - Wagon 
Ambulans (Tıbbî donanımlı) 

Station - Wagon 

Station - VVagon 

4X4 
4X2 

4X2 
4X2 
4X2 

4 X2 

4X2 
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Kuruluşun Adı 

Orman Bakanlığı 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Turizm Bakanlığı 
Denizcilik Müsteşarlığı 

(T) Cetveli 
Sıra No. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı T — 

T — 
T — 
T — 

T -
T -
T — 

- o 
5 
12 

- l/a 
- 2 
- 3 

Taşıtın Cinsi Diferansiyel 

Pick - up (Kamyonet, arazi hiz
metleri için şoför dahil 3 veya 
6 kişilik) 4X4 

Pick - up (Kamyonet, şoför dahi] 
3 veya 6 kişilik) 4X4 

Station - Wagon 4X2 
Kaptı - kaçtı (Minibüs) 4X2 
Kamyon (Şasi - kabin tam yüklü 
ağırlığı en az 3.501 Kg.) 4X2 
Binek otomobil 4X2 
Binek otomobil 4X2 
Station - Wagon 4X2 



Kuruluşun Adı 

Denizcilik Müsteşarlığı 

Sayıştay Başkanlığı 

Danıştay Başkanlığı 

Yargıtay Başkanlığı 

(T) Cetveli 
Sıra No. 

T — 5 
T• — 7 

T — 7 

T — l / a 

T — l / a 

— ı / ıu — 

Taşıtın Cinsi 

Kaptı - kaçtı (Minibüs) 
Pick - up (Kamyonet, şoför dahil 
3 veya 6 kişilik) 
Liman Kontrol Motoru (Özel Tip) 
Pick - up (Kamyonet, şoför dahil 
3 veya 6 kişilik) 
Binek otomobil 

Binek otomobil 

Diferan 

4X2 

4 X 2 
— 

4X2 
4X2 

4X2 

(*) Dışişleri Bakanlığı T — 21/a Güvenlik önemli makam taşıtı 
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Kuruluşun Adı 
(T) Cetveli 
Sıra No. Taşıtın Cinsi Diferansiye 

(*) 1. Dışişleri Bakanlığının 1995 yılında satın alınacak taşıtların ödeneği, yatırım ödeneğ 
içinde yer almaktadır. 

2. Önceden öngörülmeyen olağanüstü hallerde taşıt sayısı aynı kalmak üzere Maliye Ba 
retiyle 237. Sayılı Taşıt Kanunu gereğince satın alınacak taşıtlar listesindeki temsilcilik isimlerinde 
masına karar verilen temsilcilikler için taşıt satm almaya Dışişleri Bakanlığı yetkilidir. 
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Pick - up 

Panel 

Otobüs 

Kamyon 

Ambulans 
Cenaze Ar. 

M. Sıklet 

Bisiklet 

Deniz 
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2 o 
<3 rf 

«3 c/j > < PQ (U 

:p 
X) 
O 

O 

S 
«S 

21. Maliye Bakanbğı 
22. Millî Eğitim Bakanlığı 
23. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
24. Sağlık Bakanlığı 
25. Ulaştırma Bakanlığı 
26. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
27. Çalışma ve Sos. Güv. Bakanlığı 
28. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
29. Enerji ve Tabiî Kay. Bakanlığı 
30. Kültür Bakanlığı 
3.1. Turizm Bakanlığı 
32. Orman Bakanlığı 
33. Çevre Bakanlığı 
34. Denizcilik Müsteşarlığı 
35. Gümrük Müsteşarlığı 

Toplam 14.813 5.677 2.606 
(*) Makam ve güvenlik önlemli binek taşıtları dahildir. 

(**) Güvenlik önlemli servis taşıtları dahildir.: 
1994 Bütçesi Lojmanı 

353 
441 
169 
735 
37 
667 

;ı 15 
26 

ğı 19 
50 
17 
56 
15 
4 
99 

36 
255 
150 
890 
40 

1.298 
4 
5 

. 34 
33 
83 
26 
1 
14 

31 
61 

.105 
641 

455 

1 

79 

10 

885 
770 
103 
418 
73 
264 
10 
31 
4 
24 
17 
17 
1 

73 

204 
202 
73 
228 
26 

1.876 
1 
2 

32 
4 

269 
2 

14 
11 
5 
5 
32 

52 

6 
88 
46 
69 
12 
145 
1 

28 

12 

n J 

3 
12 
3 
9 
1 
28 

4 

6 

7.501 6.024 403 2.324 2.44 





Dönem: 19 Yasama Yılı: 4 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 750) 

1993 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarma 
Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 

ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/754, 3/1580) 

T.C. 
Sayıştay Başkanlığı 11.10.1994 
Sayı: 382187/2402 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Genci Bütçeli Dairelerin 1993 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısına ait genel uygun
luk bildiriminin ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

M. Vecdi Gönül 
Sayıştay Başkanı 

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 
Anayasa ve Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümleri uyarınca, ilgili bakanlıklarca düzenle

nip birer nüshası Sayıştay'a gönderilmiş bulunan 1993 bütçe yılı kesinhesapları, Sayıştay'ca yöne
tim dönemi hesapları ve Hazine Genel Hesabı ile karşılaştırılarak uygunluk derecesi bağlı cetvel
lerde gösterilmiştir. 

1. Kesinhesap Kanunu Tasarısının 7 nci maddesinde ve Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Baş
bakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Savunma 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Adalet Ba
kanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Sahil Güven
lik Komutanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Kültür Ba
kanlığı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Yargıtay, Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığı, Çevre Bakanlığı ve Orman Bakanlığının tasarıya ekli gider cetvellerinde toplam 11 942 
450 723 000 (Onbirtrilyon dokuzyüz kırkiki milyar dörtyüzelli milyon yediyüzyirmiüçbin) liralık 
ödenek dışı gider gösterilmiştir. 

Sayıştayca da, anılan dairelerin 1993 bütçe yılında ayrıntıları aşağıda gösterildiği üzere aynı 
miktarda ödenek dışı gideri bulunduğu tespit edilmiştir. 

Kesinhesap Kanun Tasarısının 7 nci maddesiyle söz konusu ödenek dışı gider için tamamlayı
cı ödenek istenilmiştir. 



ÖDENEK DIŞI GİDER 

Dairesi 

Danıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 

Devlet İstatistik Enstitüsü 

Tertibi 
101.02.1.001.100 
111.01.1.001.100 
101.01.1.001.100 
101.01.1.003.100 
101.02.1.001.100 
111.01.1.002.100 
111.01.1.002.400 
111.02.1.001.100 
113 01.3.528.900 
114.01.1.001.100 
114.01.3.528.900 
116.01.3.528.900 
118.01.1.001.100 
118 01.1.002.300 
118.01.1.002.400 
900.05.3.528.900 
101.02.1.003.100 
111.01.1.001.100 
900.05.3.528.900 
101.01.1.001.100 
101.02.1.002.100 
111.01.1.001.100 

Toplam 
miktarı 
1 894 279 
155 781 

37 655 773 
136 640 
598 357 

5 031 279 
18 537 

2 552 732 
2 794 

3 663 361 
1 697 
15 151 

195 714 
17 247 
9 045 

1268 331 
214 705 

7 337 171 
90 745 

360 501 
4 887 340 
6 489 299 

Yasal 
giderler 

2794 

1697 
15 151 

1268 331 

90 745 



Dairesi Tertibi 

Devlet istatistik Enstitüsü 111.01.1.006.100 
900.05.3.528.900 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 101.01.1.001.100 
101.01.1.002.100 

" 101.02.1.001.100 
111.01.1.001.100 
111.01.1.001.200 

" 111.01.1.002.100 
111.01.1.002.200 
111.02.1.001.100 
111.02.1.001.200 
111.02.1.001.400 

. " 900.05.3.528.900 
Diyanet İşleri Başkanlığı 101.01.1.002.200 

101.01.1.003.200 
101.02.1.001.100 
111.01.1.001.100 
111.01.1.001.200 
900.05.3.528.900 

Dışişleri Bakanlığı 112.01.1.001.100 
Maliye Bakanlığı 101.01.1.001.100 

101.01.1.002.100 
101.01.1.003.100 
101.01.1.004.100 
101.01.1.004.200 

Toplam 
miktarı 
228 837 
251 327 
118 309 
45 477 
975 101 

16 627 673 
1255 517 
3 194 533 
212 896 

15 763 017 
1 458 691 

92 515 
756 507 
290 954 
411 136 

4 241 839 
170 067 902 
13 015 895 
3 487 592 
94440 750 
2 172 385 
324 727 
808 758 
293448 
250 629 

Yasal 
giderler 

251 327 

1 255 517 

212896 

1458 691 

756 507 

411 136 

13 015 895 
3 487 592 

54 203 



Dairesi Tertibi 

Maliye Bakanlığı 101.01.1.005.100 
101.01.1.006.200 
101.01.1.006.200 
101.01.1.006.300 
101.01.1.006.400 
101.01.1.020.100 
101.02.1.002.100 
101.02.1.002.200 
101.02.1.002.300 
101.02.1.002.400 
101.02.1.002.500 
101.02.1.003.100 
101.02.1.004.100 
101.02.1.005.100 
101.02.1.007.100 
101.03.1.001.100 
101.03.1.002.100 
101.03.1.003.400 
101.03.1.004.100 
101.05.1.001.100 
111.01.1.001.100 
112.01.1.002.100 
112.01.1.002.200 

Toplam 
miktarı 
135 579 

7734670 
901 177 
952 339 
639 210 
133 682 

85 981 947 
1 490 225 
1 640 049 

50 445 590 
31 287 

445 281 
136 266 
773 931 
396 997 
378 753 
541 180 
4 378 

309 606 
263 279 

1 195 798 
406 169 611 

1578 445 

Yasal 
giderler 

550 910 

1 490 225 

1587 445 



Dairesi Tertibi 

Maliye Bakanlığı 112.01.1.002.300 
112.01.1.003.300 
113.01.1.001.100 
113.01.1.002.100 
113.01.1.002.200 
114.01.1.001.100 
114.01.1.002.100 
114.01.1.002.200 
114.01.1.002.300 
114.01.1.002.400 
114.01.1.003.300 
116.01.1.001.100 
116.01.1.002.100 
116.01.1.002.200 
116.01.1.002.400 
116.01.1.003.300 
117.01.1.001.100 
117.01.1.002.100 
117.01.1.002.200 
117.01.1.003.300 
118.01.1.001.100 
118 01.1.001.200 
119.01.1.001.100 

Toplam 
miktarı 
17 876.898 

107 689 958 
340 739 

115 436 525 
3 932 311 
312 872 

37 412 867 
2 234 524 
3 609 209 
8 188 656 

29 735 
290 116 

1321 112 
559 647 
45 518 

47 821 685 
4 765 131 
75 323 567 

909 638 
12 111 

11032 005 
2 018 337 
141 100 

Yasal 
giderler 

107 689 958 

3 932 31 

1 105.51 

^ 
486 78 

47 821 68 

909 63 
12 11 

2 018 33 
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Dairesi Tertibi 

İçişleri Bakanlığı 101.04.1.004.100 
101.04.1.004.400 
101.05.1.001.200 
112.01.1.001.100 
112.01.1.001.200 
113.01.1.001.100 
113.01.1.001.200 
900.05.3.528.900 

Emniyet Genel Müdürlüğü 101.01.1.001.100 
101.02.1.001.100 
101.02.1.001.200 
101.02.1.001.400 
101.04.1.001.100 
101.04.1.001.200 
101.05.3.419.900 

" 111.01.1.001.200 
111.01.1.001.200 
900.05.3.528.900 

Jandarma Genel Komutanlığı 111.01.1.001.100 
111.02.1.001.400 

Adalet Bakanlığı .101.01.1.001.100 
101.02.1.001.100 
101.02.1.004.100 

Toplam 
miktarı 

439 727 079 
5 000 

1 221 522 
54 380 016 

468911 
5 005 216 
339 253 
400 657 

9 352 860 
11684 240 

85 955 
124 344 

12 845 774 
1887 617 
41910 

686 025 259 
158 405 935 
5 858 558 

783 114 278 
19427 269 
2 189 876 
1 185 551 
919 510 

Yasal 
giderler 

468 9 

339 2 
400 6 

85 9 

1887 6 

158 405 9 
5 858 5 



Dairesi Tertibi 

Adalet Bakanlığı 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

111.01.1. 
111,01.1. 
112.01.1. 
112.01.1. 
112.02.1. 
112.02.1. 
112.02.1. 
113.01.1. 
114.01.1. 
114.01.1. 
101.01.1. 
101.01.1. 
101.01.1. 
101.01.1. 
101.01.1. 
101.04.1: 
101.04.1. 
101.04J. 
101.04.1. 
111.01.2. 
111.02.1. 
111.02.1. 
111.02.2. 

001.100 
001.200 
001.200 
001.400 
001.200 
001.300 
001.400 
001.200 
001.100 
001.200 
006.100 
006.200 
006.300 
006.400 
020.100 
001.100 
001.200 
002.100 
002.200 
001.300 
001.300 
001.400 
001.200 

Toplam 
miktarı 

112 571 110 
18 543 104 

23 845 
• 24 

14 134 344 
1 590 086 

31779 362 
48 452 

8 049 785 
324 897 

548 758 724 
20 627 139 
2 683 076 
2 900 534 
1 242 173 

22 490 111 
240 116 

2 501895 
10 998 

287 419 
36 286 
72 009 
912 004 

Yasal 
giderler 

18 543 1 
5 6 

• 117018 

48 4 

324 8 

16 012 2 
418 6 

240 1 

10 9 
2874 
23 9 

455 3 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 750) 



Dairesi Tertibi 

Ulaştırma Bakanlığı 111.03.1.001.100 
111.04.1.001.100 

" ' . - ' . ' 111.06.1.001.100 
112.01.1.001.100 

" 112.02.2.001.200 
112.02.2.002.100 
112.02.2.002.600 

Turizm Bakanlığı 101.01.1.001.100 
101.01.1.001.400 

" 101.02.1.001.100 
-101.03.1.001.100 

101.03.1.001.200 
111.01.1.001.100 

" 111.02.1.001.100 
111.02.1.001.200 

" . 111.02.1.002.100 
111.04.1.001.100 

" 111.04.1.001.200 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 113.01.1.001.100 

113 01.1.001.200 
Kültür Bakanlığı 101.01.1.001.100 

101 01.1.002.100 
10101.1.003.100 

Toplam 
miktarı 

76 834 
14 394 
15 547 

11257 261 
11859 

14 751794 
189 132 
490 346 

3 698 
207 205 

3 402 450 
4 666 

263 709 
422 591 

61 403 
1 283 955 

354 346 
393 481 

3 701 828 
435 747 

2 353 781 
101 346 

17 027 261 

Yasal 
giderler 

1160 

4 66 

61 40 

393 48 

435 74 



Dairesi Tertibi 

Kültür Bakanlığı 101.01.1.003.200 
101.02.1.002.100 
111.01.1.003.300 
111.01.1.004.200 
111.01.1.005.100 
111.03.1.001.200 
111.03.1.002.100 
111.04.1.001.100 
111.04.1.001.400 
111.04.1.002.200 
111.04.1.002.100 
111.05.1.001.100 
111.07.1.001.100 
111.07.1.001.200 
111.07.1.001.400 
111.07.1.002.100. 
111.07.1.002.200 
11.1.07.2.002.700 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 111.02.1.001.400 
111.02.2.026.400 

" 111.02.2.028.400 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 101.02.1.001.100 

111.02.1.001.100 

Toplam 
miktarı 
528 194 

1 997 439 
244 016 
6 831 

15 289 799 
724 174 

11 127 078 
2 866 241 

97 491 
1 337 436 
617 301 

3 317 180 
3 030 099 

80 347 
31064 

4793 335 
48 476 
338 993 

1 078 673 
27 106 
41099 
232 127 
12 248 

Yasal 
giderler 

528 19 

6 20 

719 98 

1 337 43 

80 34 

48 47 



Dairesi Tertibi 

Sağlık Bakanlığı 101.01.1.002.200 
101.01.1.020.100 
101.03.1.001.100 
101.03.1.001.200 
111.01.1.001.100 
111.01.1.001.200 
111.03.1.001.100 
111.05.1.001.200 
111.06.1.001.200 
113.01.1.001.100 
113.01.1.001.200 
113.01.1.002.300 
900.05.3.528.900 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 101.01.1.001.100 
" 101.02.1.001.100 

111.02.1.001.200 
111.03.1.002.100 
900.05.3.528.900 

Millî Eğitim Bakanlığı 101.01.1.003.100 
101.01.1.003.200 
101.01.2.003.700 
101.02.1.002.200 

" 101.02.1.003.200 

Toplam 
miktarı 
161 561 
32 639 

1 946 816 
3 636 711 

224976 383 
32 064 583 

119 566 
199 452 
76 922 

151005 320 
33 696 379 
58 091739 
29 493 250 

174 724 
417 525 
24 432 
384 274 
84478 

168 258 870 
5864317 
1 381 514 

82 140 
18 968 

Yasal 
giderler 

3 636 71 

32 064 58 

.199 45 
76 92 

33 696 37 

29 493 25 

- 2443 

8447 
..,. 
5 376 57 

82 14 
18 96 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 750) 



Dairesi Tertibi 

Yargıtay 111.02.1.001.100 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 101.01.1.002.100 

" 111.02.1.001.100 
111.04.1.001.300 

Çevre Bakanlığı 101.01.1.001.100 
101.02.1.001.100 

. 111.01.1.002.100 
Orman Bakanlığı 111.01.2.001.500 

111.01.2.002.100 
111.02.2.002.100 
111.02.2.005.100 
111.04.2.001.100 
111 04.2.002.100 

Toplam Yasal 
miktan giderler 

1336 212 
83631 

32 800 634 
3 731694 
854 636 
423 783 

1 206 177 
9 561 

10793 200 
1 102 996 
2 374 610 
1 013 827 
47 851 

11 942 450 723 4 293 066470 



- 1 5 -
2- A) 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 104 üncü maddesi hükmü uyarınca, ge

lir izahnamelerinin gelir kesinhcsabma bağlanması ve sözkonusu izahnamelerin, bütçe ile yapılan 
tahmine karşılık tahsilatta fark mevcutsa gerekli açıklamaları kapsayacak biçimde hazırlanması ge
rektiği hususu, önceki yılların kesinhesaplarına ilişkin uygunluk bildirimlerinde de belirtildiği hal-. 
de, aşağıda gösterilen gelir tertiplerine ilişkin gelir kesinhesaplarındaki açıklamalar, tahmin ile tah
silat arasındaki farklara ait bilgileri içermediğinden yetersiz bulunmuştur. 

Ge l i r Türü 

1230 Veraset ve İntikal Vergisi 
1320 Ek vergi 
1430 Diğer dış ticaret gelirleri 
2111 Resmî basımevleri, okullar 

ve kurumlar hasılatı 
2112 Katma bütçe idare gelir fazlaları 
2121 Mükerrer sigorta şirketlerinden 

alınan vergiler 
2122 Petrolden devlet hakkı 
2123 Petrolden devlet hissesi 
2125 Oyun kağıdı gelirleri 
2211 Taşınmaz mallar satış bedeli 
2330 İkrazlardan geri alınanlar 
2231 İktisadî devlet teşekkülleri gelirleri 
2234 Diğer cüzdan gelirleri 
2510 Çeşitli gelirler 

Tahmin 

300 000 000 
6 500 000 000 

— 

ı 
1 100 000 

10 000 

1 500 000 
3 000 000 

650 000 000 
1 200 000 

1 300 000 000 
6 516 500 000 
8 900 000 000 

10 000 000 
3 770 000 000 

tahsilat 

453 675 197 
388 203 141 

2 057 256 235 

5 869 891 
2 863 390 

433 920 
6 930 252 

448 598 443 
649 007 

468 362 747 
15 674 010 

1807 951702 
1 813 722 

7 942 441515 

(Bin TL.) 
Tahsilat-tahmin 

oranı % 

151.22 
5.96 

533.54 
28 633.90 

28.86 
231.00 
68.92 
54.00 
36.00 
0.24 

20.30 
18.13 

210.66 
B) 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 104 üncü maddesi hükmü uyarınca, gider 

izahnamelerinin Hazine Genel Hesabına bağlanması ve söz konusu izahnamelerinin özellikle prog
ram bütçe sisteminin uygulanmasına geçildiği 1973 yılından başlayarak bütçe gerekçelerindeki şe
kil ve esaslara mütenazır ve ayrıntılı olarak hizmetin önemini, gelişimini, hedeflerini, bu hedeflere 
ulaşıp ulaşılmadığını, ulaşılamamışsa bunun nedenlerini ve ödeneklerin kullanımını gösterecek bi
çimde hazırlanması gerektiği hususu önceki yılların kesinhesaplarına ilişkin uygunluk bildirimle
rinde de belirtildiği halde, aşağıda gösterilen dairelerin gider izahnameleri yeterli açıklamaları kap
samamaktadır. 

Bu bakımdan söz konusu dairelere ait gider izahnameleri aşağıda gösterilen tertipler itibariy
le yetersiz bulunmuştur. 

T e r t i b i 
Ulaştırma Bakanlığı 

101.02.2.002.700 
Adalet Bakanlığı 

113.01.2.002.700 
Sağlık Bakanlığı 

101.02.0.003.600 
111.01.2.001.600 
111.05.2.001.700 
111.06.2.001.600 

Ödenek 

4 850 000 

291 000 

10 393 550 
58 200 000 

8 730 000 
46 223 900 

Gider 

—• 

126 960 

5 774 054 
37 584 878 

764 581 
9 609 408 

İptal edilen 
ödenek 

4 850 000 

164 040 

4 619 496 
20 615 122 
7 965 419 

36 614492 

(Bin TL.) 
iptal 

oranı % 

100 

56.35 

44.44 
35.42 
91.23 
79.21 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 750) 
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3 - Hazinenin 31.12.1993 tarihi itibariyle iç borç tutarı, 134 908 982 934 000.- (yüzotuzdört 
trilyon dokuzyüzsekizmilyar dokuzyüzsekseniki milyon dokuzyüzotuzdörtbin) lira kısa, 221 645 
731 810 000.- (îkiyüzyirmibirtrilyon altıyüzkırkbeşmilyar yediyüzotuzbirmilyon sekizyüzonbin) 
lirası orta ve uzun vadeli olmak üzere toplam 356 554 714 744 000.- (Üçyüzellialtı trilyon beşyü-
zellidörtmilyar yediyüzondörtmilyon yediyüzkırkdörtbin) liradır. 

Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlara ait dış borç tutarı 443 683 701 206 000.- (dörtyüzkırküç 
trilyon altıyüzseksenüçmilyar yediyüzbirmilyon ikiyüzaltıbin) liradır. 

Hazine genel hesaplarına bağlı kesin mizanda da aynı miktarlar yazılıdır. Özel kanunlar gere
ğince hazinenin kefalet ettiği istikrazlarla ilgili kefalet bakiyelerini, hizmet karşılığı olmayarak çı
karılan hazine bonolarının bakiyelerini, Devletçe müessese ve fertlere ikraz olarak verilen paralar
la genel ve katına bütçeli kuruluşlarca yapılan istikrazlar ve alınan avansların miktar ve faizleri ile 
itfa bedellerini gösterir çizelgeler ekte sunulmuştur. 

Çizelgelerde adları yazılı kuruluşlara aiz Hazine kefaletinin kanunlarla verilen yetki ve borç
lanma limitleri içinde olduğu, dış ve iç borçlanma tutarlarının kayıtlara uygun bulunduğu, yine çi
zelgelerde adları yazılı banka ve kuruluşlarca satılan Hazine bonolarının kanunlarla verilen yetki^ 
lere dayanılarak çıkarıldığı ve bu tutarlarında kayıtlara uygun bulunduğu anlaşılmıştır. 

4 - 832 sayılı Sayıştay Kanununun 83 üncü maddesi hükmü uyarınca, Hazine Genel Hesabı
na Sayıştay ilamlarının yerine getirilme oranını gösterir cetvel bağlanmıştır. 

Bu cetvelde 31.12.1993 tarihine kadar kesinleşmiş ilamlarla, 9. 442 623 000.- (dokuzmilyar 
dörtyüzkırkikimilyon altıyüzyirmiüçbin) lira, 3.219.83 Dolar, 7.262.96 Avusturya Şilini 3 177.54 
Alman Markı ve 29.80 Sterlin tutarında tazmin hükmü verildiği, 4.252 912 000.- (dörtmilyar iki-
yüzelliikimilyon dokuzyUzonikibin) lira, 1.984.83 Dolar, 7.262.96 Avusturya Şilini, 553.66 Alman 
Markı, 29.80 Sterlinin silme ve düşme yoluyla düşüldüğü, 3 445 240 000.- (üçmilyar dörtyüzkırk-
beşmilyon ikiyUzkırkbin) lira, 2.623.88 Alman Markının tahsil edildi, 1.744.471.000.- (birmilyar 
yediyüzkırkdörtmilyon dörtyüzyetbişbirbin) lira ile 1.235 Doların 1994 yılına devrettiği görülmek
tedir. 

Silme ve düşme yoluyla düşülen miktar çıkarıldıktan sonra kalan tazmin hükmüne göre tahsi
lat oranı % 66.39'dur. 

5 - Kesinhesap Kanun Tasarısının Denge başlıklı 6 ncı maddesinde gider fazlası olarak 
133 255 857 158 000.-(yüzotuzüçtrilyon ikiyüzellibeşmilyar sekizyüzelliyedimilyon yüzellisekiz-
bin) lira yazılı bulunmaktadır. 

Sayıştayca yapılan inceleme sonucunda, sözkonusu gider fazlası 29 992 421 996 000.- (yi r-
midokuztrilyon dokuzyüzdoksanikimilyar dörtyüzyirmibirmüyon dokuzyüzdoksanaltıbin) lira faz
lası ile 163 248 279 154 000.- (Yüzaltmışüçtrilyon ikiyüzkırksekizmilyar ikiyüzyetmişdokuzmil-
yon yüzellidörtbin) lira olarak tespit edilmiştir. 

Anılan fark, 3836 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının 
Tahkimi Hakkında Kanun Hükümleri uyarınca gerçekleşen 30 026 580 549 000.- (otuztrilyon yir-
mialtımilyar beşyüzseksenmilyon beşyüzkırkdokuzbin) lira gider ile 34 158 533 000.- (otuzdört-
milyar yüzellisekizmilyon beşyüzelliüçbin) lira gelirin; Kesinhesap Kanun Tasarısının "Değen 
Başlıklı" 6 ncı maddesinde yazılı gider fazlasının tesbitinde dikkate alınmamasından kaynaklan
maktadır. 

Bu nedenle, Kesinhesap Kanun Tasarısının 6 ncı maddesinde gösterilen gider fazlasının 
hesabında, Saymanlık hesaplarında bütçe gideri ve geliri olarak yer alan sözkonusu miktarların da 
dikkate alınmak suretiyle madde metninin "Birinci ve ikinci maddelerde yazılı giderler ile üçüncü 
ve dördüncü maddelerde yazılı gelirler arasında (163 248 279 154 000) liralık gider fazlası mey
dana gelmiştir" şeklinde düzenlenmesinin uygun olacağı, 

6 - Bu bildirime bağlı gider cetvelinde ve yukarıdaki maddelerde yazılı açıklamalar 
gözönünde bulundurulmak suretiyle Hazine Genel Hesabı ve Kesinhesap Kanun Tasarısında gös
terilen miktarların kabulünün uygun olacağı, 

Arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 750) 



- 1 7 -

M. Vecdi Gönül 
Birinci Başkan 

Fikret Uludaınar 
7. Daire Başkanı 

A. İlhan Oğuz 
Üye 

Ertan Dalgıç 
Üye 

Necdet Güvenç 
Üye 

Mehmet Aydoğdu 
Üye 

Cavit Özkahraman 
Üye 

M. Eren Şenocak 
Üye 

Şemsettin Azizoğlu 
Üye 

Mehmet Sarıtaş 
Üye 

Ahmet Kartal 
Üye 

Erdoğan Kesim 
Üye 

/?«/» Salihoğlu 
Üye 

Mehmet Damar 
Üye 

Emin Kızılkaya 
Üye 

(Bulunamadı) 
Günaydın Ersoy 

Üye 

Fa/jn Yılmaz 
5. Daire Başkanı 

Cevdet Kıraç 
4. Daire Başkanı 

fea/ Ekinci 
Üye 

Turhan Kartal 
Üye 

Koyar Öz£e& 
Üye 

Mustafa Akyüz 
Üye 

Necdet Kesmez 
Üye 

(Bulunamadı) 

H. Hüseyin Türkmen 
Üye 

(Bulunamadı) 

Cengiz Alpay 
Üye 

Ahmet Mescioğlu 
Üye 

$. Tamer Gözde 
Üye 

Sefahattin Fettahlıoğlü 
Üye 

Ahmet Koç 
Üye 

///KZ/I Sözgen 
Üye 

yavMz Büyükkara 
Üye 

E. //arf/ Erdem 
Üye 

Ö. Faruk Çulhacı 
2. Daire Başkanı 

0/:toy Gökdeniz 
1. Daire Başkanı 

Tülay Demirkan 
Üye 

0. ZeA/ 7a«5i 
Üye 

Selahatün Giintaç 
Üye 

//. İbrahim Başaran 
Üye 

I. Hakkı Kaya 
Üye 

(Bulunamadı) 

Hasan Fidan 
Üye 

Afecf/? Pekçevik 
Üye 

Osman Akman 
Üye 

7. Mesut Yükseltürk 
Üye 

Ümran Saray 
Üye 

<9. Faruk Doğan 
Üye 

Af. Hikmet Büyükbozkırh 
Üye 

A/. Harun Erdoğan 
Üye 

Erdoğan Tartman 
Savcı Y. 
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Başbakanhk 29.7.1994 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 
' Sayı: B.02.0.KKG/101-58/04278 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 20.7.1994 

tarihinde kararlaştırılan "1993 Malî Yılı Kesin Hesap Kanun Tasarısı" ile eki cetveller 
ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

BAŞBAKAN 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 750) 



1993 MALI YILI KESİNHESAP KANUN TASARISI GEREKÇES 
I. - SUNUŞ : 
Muhasebe-i Umumiye Kanununun 101 inci maddesi uyannca hazırlanan 1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanu 

sa'da belirtilen süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuştur. 
II. - ÖDENEK DURUMU : t 

1993 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (398 710 000 000 000.-) lira ö 

A) a) Bütçe Kanununun 5 inci maddesi gereğince % 3 oranında kesilen ödenek (3 095 337 630 000.-) lir 
b) Aktarmalar ile düşülen ödenek (62 081 135 303 000.-) lira, 

c) Özel kanunlar gereğince yılı içinde iptal edilen ödenek (4 629 191 000.-) lira olmak üzere, toplam 
B) a) 3916 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince eklenen ek ödenek (85 000 000 000 000.-) lira, 

b) Muhasebe-i Umumiye Kanununun 48 ve 59 uncu maddesi gereğince eklenen ödenek (5 189 611 33 
c) Muhasebe-i Umumiye Kanununun 83 üncü maddesi gereğince eklenen ödenek (597 992 346 000.-
d) Bütçe Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak eklenen ödenek (28 820 430 03 
e) Aktarmalarla yılı içinde eklenen ödenek (41 551 190 524 000.-) lira, 

f) Özel kanunlar gereğince eklenen ödenek (4 859 992 681 000.-) lira olmak üzere, toplam (166 019 2 
genel ödenek toplamı (499 548 114 792 000.-) liraya erişmiş ve ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir. 

C) 3836 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlannın Birbirlerine Olan Borçlanmn Tahkimi Hakkında Kanun 
nek verilmiştir. 

Açıklama 

ÖDENEK'ÇİZELGESİ 

Cari(l) Yatının (2) Tr 
Bütçe Kanunu ile verilen ödenek 
Bütçe Kanununun 5 inci mad. ger. % 3 
oranında kes. ödenek (-) 

152 14İ 755 000 000 

205 300 650 000 

16 543 252 000 000 230 024 

408 961 260 000 2 48 



Açıklama Cari(l) Yatmm (2) T 

H 
e 

«<" 
o 
W 
es-

J/J 
P 

Aktarmalar ile düşülen ödenek (-) 
Özel kanunlar gereğince yılı içinde iptal edilen 
ödenek (-) 
Kalan ödenek 
3916 sayılı Kanunun 1 inci mad. ger. eklenen 
ek ödenek 
1050/48 ve 59 uncu mad. gereğince eklenen 
ödenek 
1050/83 üncü maddesi gereğince eklenen 
ödenek 
Bütçe Kanununun Maliye Bak. verdiği yet. 
eklenen ödenek 
Aktarmalar ile eklenen ödenek 
Özel kanunlar gereğince eklenen ödenek 
Toplam ödenek 
3836 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlan
mn Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi 
Hakkında Kanun ger. ek. ödenek 

2 167485 947 000 

1 677 871 000 
149767 290532000 

4352 279 831000 

166 652 919 000 

16 968 495 390 000 
9 249 369 528 000 
972 331990 000 

181476 420190 000 

3 772 477 712 000 56 14 

2 951320 000 
12 358 861708 000 171 40 

30 997 912 000 

387 217 715 000 

85 00 

80 

4 

1 776 830 600 000 10 07 
3 742 165 333 000 28 55 
3 134 588 800 000 75 
21 430 662 068 000 296 64 

30 18 

III. - GİDERLER 
A) Yukarıdaki çizelgede ayrıntıları belirtildiği üzere, yılı içinde (499 548 114 792 000.-) lira ödenek (ha 
Ayrıntıları ilgili cetvellerde belirtildiği üzere yılı içinde, (176 457 352 819 000.-) lira cari, (17 981 860 3 
(289 662 074 065 000.-) lira sermaye teşkili ve transfer ödenek türlerinden olmak üzere toplam (484 101 

B) Yukarıdaki çizelgede belirtildiği üzere, 3836 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlanmn Birbirlerine Olan 
ğince (30 185 161 344 000.-) lira ödenek verilmiş olup, yılı içinde sermaye teşkili ve transfer ödenek türünde 
tirilmiştir. 



IV. - GELİR DURUMU : 
Devlet gelirlerinin 1993 bütçe yılındaki gelişimi (B) işaretli cetvelde ayrıntılı bir biçimde gösterilmiş, bu 
A) Gelir Tahminleri ve Tahakkukları 
3859 sayılı 1993 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde belirtildiği üzere (265 200 000 000 000.-

lirası vergi dışı normal gelirierinden, (72 700 000 000 000.-) lirası da özel gelir ve fonlardan olmak üzere toplam (36 
pılmıştır. 

Bu tahmine karşılık, 
a) Vergi gelirlerinin yılı tahakkuku (293 281 684 411 000.-) lira olarak gerçekleşmiş gelir tutarı geçen yıl 

liranın eklenmesi ile tahakkuk toplamı (325 040 842 857 000.-) liraya, 
b) Vergi dışı normal gelirlerin yılı içinde gerçekleşen tahakkuk tutarı (20 413 287 507 000.-) liraya, 

liranın eklenmesi ile tahakkuk toplamı (24 009 005 666 000.-) liraya, 
c) Özel gelirler ve fonlann yılı içinde gerçekleşen tahakkuk tutarı (65 499 817 001 000.-) liraya, geçen y 

eklenmesi ile tahakkuk toplamı (65 876 128 646 000.-) liraya, 
d) Özel kanunlar uyarınca öngörülen hizmetlere harcanmak üzere yılı içinde tahsil edilen paralar karşılığı k 

liraya ulaşmış, böylece (364400 000 000 000.-) liralık tahmine karşılık yılı içinde (382 987 351 620 000.-) lir 
devreden tahakkuk artığı (35 731 188 250 000.-) liranın eklenmesi ile tahakkuk toplamı (418 718 539 870 0 

Gelirin türü 

GELİR TAHAKKUK ÇİZELGESİ 
Geçen yıl. dev. tahakkuk 1993 yılı tahakkuku 

Vergi dışı normal gelirler 
Vergi gelirleri 
Vergi dışı normal gelirler 
Özel gelir ve fonlar 
Özel kanun gelirleri 

TOPLAM 

3 595 718 159 000 
31759 158446 000 

3 595 718 159 000 
376 311645 000 

35 731188 250 000 

20 413 287 507 
293 281684411 
20 413 287 507 
65 499 817 001 
3 792 562701 

382 987 351 620 



B) Gelir Tahsilatı 

1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile (364 400 000 000 000.-) lira olarak tahmin edilen Genel Bütçe Geli 
belirtildiği ve ayrıntıları (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, toplam (350 845 430 068 000.-) lira olarak g 
çizelgede gösterilmiştir. 

GELİR TAHSİLAT ÇİZELGESİ 

Gelirin türü Tahsilat tuta 

264 272 936 382 
Vergi dışı normal gelir 17 636 112 464 
Özel gelir ve fonlar 65 143 818 521 
Özel kanun gelirleri 3 792 562 701 

TOPLAM 350 845 430 068 

ERTESİ YILA DEVROLUNAN TAHAKKUK ÇİZELGE 

Gelirin türü 1994 yıl. dev. tah. a 

Vergi gelirleri 60 767 906 475 
Vergi dışı normal gelir 6 372 893 202 
Özel gelir ve fonlar 732 310 125 

TOPLAM 67 873109 802 



c) 3836 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun g 
maddesinde belirtilen ve aynntılan (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, toplam (34 158 553 000) lira olarak 
ğıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

3836 SAYILI KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BİRBİRLERİNE OLAN BORÇLA 

KANUN GEREĞİNCE YAPILAN GELİR TAHAKKUK VE TAHSİLAT 
Gelirin Türü Tahakkuk Tutan Tahsilat Tuta 
Vergi Gelirleri 33 741606 000 33 741606 00 
Vergi Dışı Normal Gelir 47 145 000 47 145 00 
Özel Gelir ve Fonlar 369 802 000 369 802 00 

TOPLAM 34158 553 000 34158 553 00 
V. - NAZIM GELİR VE GİDER 
A) Nazım Gelir 
Mahallî İdareler payı geliri (65 314 749 086 000) lira, okul pansiyon geliri (517 863 640 000) lira olmak 

zım gelir tahsil edilmiştir. 
B) Nazım Gider 
Mahallî İdareler payı tahsilatından ödemeler (65 314 749 086 000) lira, okul pansiyon gelirlerinden ödem 

lam (65 832 612 726 000) lira nazım gider yapılmıştır. 

VI. - BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 
A) Gider Gelir Dengesi 

Tasarımn 1 inci maddesinde açıklandığı üzere 1993 Bütçe Yılında (484 101 287 226 000) liralık gidere ka 
sil edilmiş ve sonuçta 1993 yılı bütçesi (133 255 857 158 000) lira açık vermiştir. 

B) Ödenek Üstü Harcamalar 

1993 malî yılında zorunlu sebeplerle yapılan ödenek üstü giderleri karşılamak amacıyla 7 nci maddede ya 
cı ödenek verilmesi öngörülmüştür. 



C) Devredilen Ödenekler 

Kanunlar uyarınca, ertesi yıllara devredilmesi gereken (1 041 565 329 000) liralık ödeneğin iptal edil 
maddesi ile teklif edilmiştir. -

D) İptal Edilen Ödenekler .. ' 

a) 1993 Bütçe yılında alman ödeneklerden kullanılanlar ile ertesi yıla devredilmek üzere saklı tutulanlar 
nek tasanmn 9 uncu maddesinde belirtildiği üzere iptal edilmiş ve aynntısı (A) işaretli cetvelde, Özeti ise aş 

İPTAL EDİLEN ÖDENEK ÇİZELGESİ 
A ç ı k l a m a Cari (1) Yatınm (2) 
Genel ödenek 181476 420 190 000 21430 662 068 000 296 6 
Genel gider 176 457 352 819 000 17 981 860 342 000 289 6 
Kalan 5 019 067 371000 3 448 801726 000 6 9 
Özel Kanunlar Ger. 1993 yılına dev. 252 614 485 000 629 725 840 000 
Kalan 4 766452 886 000 2819 075 886 000 6 8 
Ödenek üstü gider 8 284 451 130 000 36 924 306 000 3 6 
İptal edilen ödenek 13 050 904 016 000 2 856 000 192 000 10 4 
b) 3836 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlannın Birbirlerine Olan Borçlanmn Tahkimi Hakkında Kanun 

şında kalan (158 580 795 000) liralık ödenek tasanmn 10 uncu maddesinde belirtildiği üzere iptal edilmiş v 
VII. - DEVLET BORÇLARI 
Devlet Borç yönetimi uygulama sonuçlan kesinhesap cetvellerinde aynntısı gösterildiği üzere; 
A) İç Borç 
1992 yılından 1993 yılma (181 782 043 000 000) lira iç borç devretmiş ve 1993 yılında alman (590 964 

(772 746 505 000 000) liraya ulaşmış, yılı içinde bunun (416 191 790 000 000) liralık kısmı ödenmiş ve 1994 
B) Dış Borç 
Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşların 1992 yılı sonundaki kurlar üzerinden yapılan hesaplamaya göre 199 

000) lira borç devretmiştir. Bu miktara yılı içinde alman borçlann ilavesi ve ödemeler düşüldükten sonra 1993 
dış borç devretmiştir. 



C) Hazinece Garantili Borçlar 
Hazinece garantili ve Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar dışında kalan kurumlann 1992 yılı sonundak 

(63 931 577 743 000) lira borç devretmiştir. Bu miktara yılı içinde alınan borçlann ilavesi ve ödemeler dü 
lam (108 873 501 166 000) lira Hazinece garantili dış borç devretmiştir. 

A - C E T V E L İ 

(Genel/Katma Bütçeye Giren Dairelerin Harcamalan) 

K u r u l u ş u n A d ı 
K O D L A R 
Daire 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
ı2 
13 
14. 
15 
16 
17 

Kurum 

0100 
0200 
0400 
0500 
0600 
0700 
0800 
0900 
1000 
1100 
1200 
1300 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Danıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Dışişleri Bakanlığı \ 
Maliye Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Adalet Bakanlığı 



18 
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21 
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26 
27 
28 
29 
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31 
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2200 
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2400 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3100 
3400 
3600 
3900 
4000 
4400 

Tanm ve Köyişleri Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Sahil Güvenlik Komutanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Turizm Bakanlığı 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Kültür Bakanlığı 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Sağlık Bakanlığı 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Yargıtay 
Hazine ye Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Çevre Bakanlığı 
Orman Bakanlığı 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No.: 1/754,3/1580 

Karar No.: 85 ' 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 29.7.1994 tarihinde. Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 3.8.1994 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "1993 
Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı" ile Anayasanın 164 üncü maddesi gereğince Sayıştay 
Başkanlığınca hazırlanan aynı yıla ilişkin "Genel Uygunluk Bildirimi" Komisyonumuzun 
26.10.1994-26.11.1994 tarihleri arasında yapılan 6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 
21, 22, 23, 24,.25, 26 ve 27 nci birleşimlerinde Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve ilgili 
kuruluşların temsilcilerinin de katıldığı toplantılarda görüşülmüştür. 

1993 Malî Yılı Genel Bütçe Kesinhesap Kanunu Tasarısı incelendiğinde; 
- Genel bütçeli dairelere toplam (398 710 000 000 000) liralık ödenek verildiği, bu tutarın yılı 

içinde yapılan değişikliklerle toplam (499 548 114 792 000) liraya ulaştığı, ayrıca 3836 sayılı 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun uyarınca 
(30 185 161 344 000) liralık ödenek verildiği, 

- Yılı içinde verilen (499548114792000) liralık ödenek yetkisine karşılık; (176457352819000) 
lirası cari, (17 981 860 342 000) lirası yatırım, (289 662 074 065 000) lirası sermaye teşkili ve 
transfer ödenek türlerinden olmak üzere toplam (484 101 287-226 000) liralık gider gerçekleştiği, 
ayrıca 3836 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hakkında 
Kanun uyarınca verilen (30 185 161 344 000) liralık ödeneğin yılı içinde sermaye teşkili ve trans
fer ödenek türünde (30 026 580 549 000) lira olarak gerçekleştiği, 

- 1993 yılında genel bütçenin gelirlerinin toplam (364 400 000 000 000) lira olarak tahminine 
karşılık; (264 272 936 382 000) lirasının vergi gelirlerinden, (17 636 112 464 000) lirası vergi dışı 
normal gelirlerden, (65 143 818 521 000) lirası özel gelir ve fonlardan, (3 792 562 701 000) lirası 
özel kanun gelirleri olmak üzere toplam (350 845 430 068 000) lira olarak gerçekleştiği, ayrıca 
3836 sayılı Kamu Kurumu ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hakkında 
Kanun uyarınca yapılan tahsilatın, (33 741 606 000) lirası vergi gelirleri, (47 145 000) lirası vergi 
dışı normal gelirler ve (369 802 000) lirası özel gelir ve fonlardan olmak üzere toplam (34 158 553 000) 
lira olarak gerçekleştiği, 

- Toplam(65 832 612 726 000) liralık nazım gelir tahsil edildiği ve aynı miktarda nazım gider 
yapıldığı, 

- Giderler ile gelirler arasındaki farkı oluşturan (133 255 857 158 000) liranın gider fazlası 
meydana getirdiği, 

- Zorunlu sebeplerle yapılan ödenek üstü giderleri karşılamak üzere toplam (11 942 450 723 000) 
liralık ödeneğin tamamlayıcı ödenek olarak kabul edildiği, 

- 1993 yılı içinde harcanamayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen toplam (1 041 565 329 
(XX)) liralık ödeneğin iptal edilmeyerek ertesi yıla devredildiği, 

- Yılı içinde harcanamayan toplam (26 347 712 960 000) liralık ödeneğin iptal edildiği, 
- 1992 yılından 1993 yılına toplam (181 782 043 000 000) lira iç borcun devredildiği, 1993 

yılında alınan (590 964 462 000 000) liranın ilavesiyle toplam iç borcun (772 746 505 000 000) 
liraya ulaştığı, yıl içinde bu borçların (416 191 790 000 000) liralık kısmının ödendiği ve 1994 
yılına (356 554 715 000 000) liranın devredildiği, 
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- 1992 yılı sonundaki kurlar üzerinden yapılan hesaplamaya göre Genel ve Katma Bütçeli 
Kuruluşların 1992 yılından 1993 yılına toplam (238 867 827 984 000) lira dış borçlarının devredil
diği, bu miktara yılı içinde alman borçların ilavesi ve ödemeler düşüldükten sonra 1993 yılından 
1994 yılma (443 683 701 205 000) lira dış borç devredildiği, 

- Hazinece garantili ve genel ve katma bütçeli kuruluşlar dışında kalan kurumların 1992 yılı 
sonundaki kurlara göre 1992 yılından 1993 yılına toplam (63 931 577 743 000) lira borçlarının 
devredildiği, bu miktara yılı içinde alman borçların ilavesi ve ödemeler düşüldükten sonra 1993 
yılından 1994 yılma (108 873 501 166 000) lira Hazinece garantili dış borç devredildiği 
anlaşılmıştır. 

Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan "Genel Uygunluk Bildirimi" rapor ve cetvellerinin incelen-
mesinde de; 

- Danıştay Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Başbakanlık, Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
Diyanet İşleri Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Adalet Bakanlığı, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, 
Ulaştırma Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı, Çevre Bakanlığı ve Orman Bakanlığı bütçelerinin çeşitli tertiplerine toplam 
(11 942 450 723 000) lira ödenek dışı gider kaydedildiği ve Sayıştayın yaptığı incelemelerde de 
anılan dairelerin aynı tutarda ödenek dışı giderinin tespit edildiği, 

- Gelir Bütçesi Kesinhesabındakj "Vergi Gelirleri", "Vergi Dışı Normal Gelirler" ve "Özel 
Gelirler ve Fonlar" gelir türlerine ait bazı maddelere ilişkin açıklama ve bilgilerle; Ulaştırma, 
Adalet ve Sağlık bakanlıkları bütçelerinin bazı tertiplerine ilişkin gider izahnamelerinin yeterli 
açıklamaları ihtiva etmediği, 

- Kesinhesap kanun tasarısının denge başlıklı 6 ncı maddesinde gider fazlası olarak (133 255 857158 000) 
lira yazılı bulunduğu, ancak Sayıştayca sözkonusu gider fazlasının (29 992 421 996 000) lira 
fazlası ile (163 248 279 154 000) lira olarak tespit edildiği, anılan farkın ise 3836 sayılı Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun uyarınca gerçek
leşen aynı tutarda giderin kesinhesap kanunu tasarısında dikkate alınmamasından kaynaklandığı, 
bu nedenle Kesinhesap Kanun tasarısının 6 ncı maddesinin yukarıdaki şekilde düzenlenmesinin 
uygun olacağı, şeklindeki tespitlere yer verildiği, 

görülmüştür. 
Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda Genel Bütçeli Kuruluşların kesinhesaplarının ayrı 

ayrı oylanması sırasında Dışişleri Bakanlığı 1993 yılı gider kesinhesap cetvelinin oylandığı, 
17.11.1994 tarihli 21 inci birleşimde verilen önerge doğrultusunda; kesinhesap cetvelinin "112 Dış 
Temsil Görevlerinin Yürütülmesi" programının 1050 sayılı Kanunun 83 üncü mad. REMO ile Dış 
Proje Kredilerinden Ertesi Yıla Devreden Ödenek Sütununa açılmış bulunan akreditif hesabının 
sürdürülebilmesi amacıyla, (109 000 000 000) lira ilave edilmesi Sayıştay temsilcisinin de olumlu 
görüşü alınmak suretiyle kabul edilmiş ve cetvellerde ilgili sütunlara eklenmesi kararlaştırılmıştır. 

Genel Bütçeye dahil kuruluşların kesinhesaplarının görüşmelerini takiben, tasarının maddeleri 
üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda, 

Tasarının; 1 ,2 ,3,4,5,6,7,8,9,10 ve 11 inci maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 12 
ve 13 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
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Başkan 
İlyas Aktaş 

Samsun 
Sözcü 

Alaetün Kurt 
Kocaeli 

Üye 
Veli Andaç Durak 

Adana 
Üye 

Cemalettin Gürbüz 
Amasya 

Üye 
M. Nedim Budak 

Ankara 
* (Muh. Şerhim ekli) 

Üye 
Melih Pabuçcuoğlu 

Balıkesir 
Üye 

Edip Safder Gaydalı 
Bitlis 

(Muh. Şerhim ekli) 
Üye 

Necmi Hoşver 
Bolu 
Üye 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
Muharrem Şemsek 

Çorum 
Üye 

ismail Köse 
Erzurum 

Üye 
Gürhan Çelebican 

İstanbul 
(Muh. Şerhim ekli) 

Üye 
Mehmet Alp 

Kars 
Üye 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Başkanvekili 
Yılmaz Ovalı 

Bursa 
Kâtip 

Hayrı Doğan 
Antalya 

Üye 
Gaffar Yakın 

Afyon 
Üye 

Bilal Güngör 
Ankara 

Üye 
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 
(Muh. Şerhim ekli) 

Üye 
İbrahim Arısoy 

Niğde 
Üye 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

(M. Şerhi eklidir) 
Üye 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Üye 
A. Adnan Türkoğlu 

Çorum 
Üye 

Mehmet Gözlükaya 
Denizli 

Üye 
M. Fevzi Yalçın 

Eskişehir 
Üye 

Selçuk Maruflu 
İstanbul 

(Muhalefet Şerhim ekli) 
Üye 

Nurhan Tekinel 
Kastamonu 

Üye 
Osman Develioğlu 

Kayseri 
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Uye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 

Mustafa Yılmaz 
Malatya 

Üye 
Yahya Uslu 

Manisa 

Yaşar Topçu 
Sinop 
Üye 

Koray Aydın 
Trabzon 

Üye 
Ural Köklü 

Uşak 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
(M. Ş. eklidir) 

Münir Doğan Ölnleztoprak 
Malatya 

(Muh. Şerhim ekli) 
Üye 

Nevşat Özer 
Muğla 

(Muh. Şerhim ekli 
Hasan Peker 

Tekirdağ 
Üye 

Vahdet Sinan Yerlikaya 
Tunceli 
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1995 YILI BÜTÇE KANUNU TASARISINA 
MUHALEFET ŞERHt 

50 nci Hükümetin 1995 yılında uygulamak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna sunduğu tasa
rıya ana hatlarıyla iki yönden (detaylarını aşağıda sıralayacağız) muhalifiz. 

I. Tasarıyı hazırlayan ve kanunlaştığı takdirde uygulayacak olan Hükümete özellikle bu Hü
kümetin Başbakanına güvenmediğimiz için, 

II. Tasarı, katılmamız mümkün olmayan bir takım olumsuzluklar taşıdığı için. 
I. GÜVENSİZLİK DUYMAMIZIN SEBEPLERİ: 
1. 49 ve 50 nci Hükümetlerin ekonomi politikalarından sorumlu olan Sayın Çiller ekonomi

yi çökertmiş, iflas ettirmiştir; şöyle ki : 
a) 1993 bütçe açığını çeşitli vesilelerle değişik ortamlarda 53 trilyon, 100 trilyon, 150 trilyon 

gibi çok değişik ve birbirinden çok farklı rakamlarla ifade etmiştir. En iyi biİdiği bir konuda bu ka
dar tutarsız olması güven verici değildir. 

b) "İstikrar paketi" ismini verdiği 5 Nisan kararları ile tüm hizmetleri yavaşlatmış, bir çok ya
tırımı durdurmuş bir çok iş yerinin kapanmasına sebep olmuştur. 

c) Başbakan olarak uyguladığı hem 1993, hem de 1994 bütçelerini "ek bütçe" ile tamamla
mak suretiyle tutarsızlık ve basiretsizlik örneği sergilemiştir. 

d) 1994 bütçesinde enflasyonun % 48 olacağını ileri sürmüş ama gerçekleşme oranı % 148'le-
re yaklaşmıştır. 

2. Sayın Başbakan ne demişse tersini yapmış veya aksi çıkmıştır : 
a) "memuru enflasyona ezdirmeyeceğiz" demiş, 217 bin liralık, 400 bin liralık artışlarla me

murla âdeta alay edilmiştir. 
b) "döviz tutanın eli yanacak" demiş, aksine dövizle borçlananın canı yanmış, perişan olmuştur. 
c) "üniversite sınavı olmayacak" demiş, bakanları tarafından tekzip edilmiştir. 
Bu örnekler çoğaltılabilir. 
3. Sayın Başbakan iç politikadan dış politikaya kadar bir çok konuda önemli gaflar yapmıştır. 
a) Karabük ve Zonguldak hakkında birbirine zıt beyanlarda bulunmuştur. 

b) Afganistan'dan, Rusya'dan, Ermenistan'dan Tunceli'ye gelen helikopterlerden bahsetmek
le, mesafe, hudut, devlet kavramları hakkında ciddî değerlendirme hataları olduğunu ortaya koy
muştur. 

c) İsrail ziyaretinde "arz-ı mev'ud" (Vadedilmiş topraklar) ifadesini telaffuz etmekle, ülkemiz 
toprakları üzerinde gözü olan bir takım ideolojilerden habersiz olduğunu* habersiz olduğu konular
da uzmanlarla istişare etmeye gerek bile duymadığını apaçık ortaya koymuştur. 

4. Sayın Başbakan 
Seçim beyannamelerini, koalisyon protokollerini ve hükümet programlarını unutmuş görünen 

icraatları ile vatandaşın bu kavramlara karşı güvenini ortadan kaldırmıştır. 
5. Sayın Başbakan, DPT gibi devletin en ciddî müesseselerini bile verimsiz hale getirmiş, ye

dinci 5 yıllık planı ortaya koyamamıştır. 
6. Sayın Başbakan, 4 Aralık 1994 seçimleri için hazırlanan Kanunda gerek "Seçmen Listele

rinin Güncelleştirilmesi" konusundaki, gerekse Anayasa Mahkemesinin bu hükmü iptalinden son-
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raki tutumlarıyla demokrasi ve insan haklan konusunda nasıl bir yanlışlık içinde olduğunu ortaya 
koymuştur. 

7. Avrupa Topluluğuna tam üye olmadığımız için karar verme organlarının dışında kalacağı
mız Gümrük Birliğine girmek için İsrar etmesi ülke çıkarlarını göz ardı eden bir tutumdur. 

8. Hükümetin "yerli sanayimizi kurma ve geliştirme" gibi bir hedefi ve çabası görülmemek
tedir. İstihdam problemini de halletmek diye bir derdi de yoktur. 

9. Terör konusunda "terörü bitirmeyi" değil"terörle mücadeleyi sürdümıeyi" hedeflemiş 
olan hükümet, terörün en büyük destekçisi olan "Çekiç Güç"U ülkede tutmaya devam etmekle, Te
rörün arkasındaki ülkelere alet olmaktadır. 

10. Sayın Başbakan yurtdışı gezilerinde kendi halkmın inanç değerlerini tehlike gibi göster
me ve onlarla ortak mücadele etme gafletine sık sık düşmüştür. 

11. Hükümet Eğitimde, Sağlıkta ve Tarımda ilkellikten kurtulacak bir hamlenin sahibi değil
dir. Aksine yerinde saymakla bir çeşit gerileme gerçekleştirmektedir. 

Genç nesillerimizin hiç bir problemine el atılmış değildir. 

12. Yolsuzluk iddiaları bizzat Bakanlar tarafından telaffuz edilir hale gelmiş, kamu bankaları 
yağmalanmış "saadet zincirine" yeni halkalar ilave edilmiştir. 

13. Ormanlar sahipsiz, orman köylüsü âdeta öksüz bırakılmıştır. 

14. Madencilik sektörü hâlâ arzu edilen seviyede millî gelir kaynağı haline getirilememiştir. 
Millî Geliri artırıcı bir çaba görülememektedir. 

15. Adalet hâlâ "geciken adalet", Sosyal Güvenlik ise "sosyal güvensizlik" halindedir, Dev
let Personel Rejimi, içinden çıkılmaz ve tahammül edilmez adaletsizliklerle doludur. 

16. Hükümet "İstikrar Programı" adını verdiği ekonomik sıkmtılan işçi, memur, işsiz, esnaf 
ve küçük sanayiciye çektirirken haksız ve spekülatif kazançlar peşinde olanlara itibar etmiş, âdeta 
haksız ve spekülatif kazançlar özendiril mistir. 

17. Dövizin TL karşısındaki değeri bir yıl içerisinde üç misli artmıştır. İçinde bulunduğumuz 
enflasyonist ortam artışın aynı hızda süreceğini göstermektedir. 

18. Hükümet çıkardığı özelleştirme kanunu ile ekonominin rantabl çalışmasını değil, tam ter
sine mevcut kurumların satışı ile bütçe açıklarını kapatmayı amaç edinmiştir. 

Bu ise bir yandan üretim kapasitesini düşürecek bir yandan da işsizliği artırıcı rol oynayacaktır. 

19. Hükümet uyguladığı politikalarla tefeciye her türlü desteği verirken, üretimi ve ihracatı 
engelleyici uygulamaların yürütücüsü olmuştur, -' ^ 

II. TASARININ TAŞIDIĞI OLUMSUZLUKLAR; i" ' '•' 
t 

1. 1995 gider bütçesi 1.331 katrilyon olarak bağlanmış olup 1994'c göre (Ek bütçede hesaba 
katıldığında) % 50'lik birartışla % 150'lere varan enflasyon karşısında bir küçülmeyi ifade etmek
tedir.. "•''• ' • " . '• ••• -;'i:•'. . :-'ıy 

2. Gider bütçesinin darlığının esas suçlusu 1.133 katrilyon olarak tahmin edilmiş olan "gelir 
bütçesi"dir. Gelir bütçesinin küçüklüğünün ise iki sebebi vardır, 

a. Millî gelirin küçük kalması, 

b. Vergi toplamada aciz kalınmasıdır. Her ikisinin de sorumlusu hükümettir. Hükümetler zen
ginden vergi almamayı alışkanlık haline getirmişlerdir... 
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3. Her ne kadar 198 trilyonluk bir bütçe açığı öngörülmekte ise de gerçek bundan çok büyük 
olarak önümüze çıkacaktır. Bunun borçlanma ile kapatılacak olması "egemenlik" yönünden büyük 
bir tehlike oluşturmaktadır. 

4. Vergilerde baskın çoğunluk Gelir Vergisi (346.2 trilyon TL.) ile vasıtalı vergiler (Mal ve 
hizmetlerden alınan vergiler 363.9 trilyon) de olduğuna göre, vergi yükünü yine bordro mahkûm
ları, işçiler, memurlar ile küçük esnaf, köylüler, çiftçiler ve tüketiciler çekecek demektir. 

5. Bütçe Kanununda, en zalim bir vergi olan enflasyonun büyümeye devam edeceğinin izle
ri vardır. 

6. Bütçe, hedefleri yönünden gerçekçi değildir. Bir plan olmadığı halde plana dayandırıldı
ğı iddia edilmektedir, samimiyetsizdir. 

7. Bütçe Kanunu tasarısı tam olarak incelenip değerlendirildiğinde anlaşılmaktadır ki, yeni 
vergiler ihdasına alışan hükümet, lisanı hal ile "Ufukta yeni vergiler var" demektedir. 

8. Bütçede yatırıma ve personele ayrılan payın yıllardır düşük tutulması yetmiyormuş gibi 
1995'de daha da geriletilmiştir. 

9. Hükümet ekonomik sıkıntıların faturasını çalışan kesime yüklemek istediğini tasarı met
nindeki bazı hükümlerle ortaya koymuştur. Hükümet yeni yıla işçilerine borçlanmış olarak girmek
tedir. 

10. Ülkenin yaşadığı bu kadar sıkıntıya rağmen israf sayılabilecek birçok harcamaya devam 
edilmektedir. 

11. Üniversite Hastaneleri döner sermaye gelirlerindeki çalışanların payı düşürülmektedir. 

12. 1995 bütçesinde çalışanların tıbbi cihaz, sağlık sarf malzemesi ile ilaç harcamaları için ça
lışanlar tarafından ödenen katılım payının oranını artırma niyeti ortaya çıkmaktadır. 

Vaziyet onu göstermektedir ki maaş bakımından zaten zor duruma düşürülmüş bu kesim daha 
da perişan edilecektir. 

13. 27 Mart yenilgisini hazmedemeyen Hükümet, çıkardığı Kanunlarla belediyelere darbe üs
tüne darbe vurmuş, bu da yetmezmiş gibi şimdi de bütçe tasarısında tekrar darbe vurmaya çalış
maktadır. 

Kadroların kullanımında getirilen esaslar bir partizan tahakküm hevesinin kokusunu taşımak
tadır. 

14. Vergi Gelirlerinden Belediyelere ayrılan paya getirilen kısıtlama da aynı tahakküm gay
retini ortaya koymaktadır. Bu tavırlar Hükümetin demokratik tahakkümün hangi seviyelerde oldu
ğunu göstermektedir. 

15. Hükümet burs verdiği öğrenciye iş veremeyeceğinden bursun karşılığını almaktan vaz
geçmektedir; bu da istihdam probleminin ne kadar büyümekte olduğunun bir göstergesidir. 

Aynı şekilde tasanda Hükümet kredi alan öğrenciye krediyi nasıl pahalı kılabileceğinin hesa
bını yapmaktadır. 

16. Fonların denetimden kaçırılmasına devam edilmektedir. 
1994 de 34,5 trilyon TL. olarak gerçekleşen Toplu Konut Fonu gelirlerinden yalnız 9.9 trilyo

nun idareye bırakılmış olması fonların amaçtan saptırıldığının göstergesidir. 

17. Bütçe takdiminde "1994 zor bir yıl olmuştur" deniyor, görünen odur ki 1995 yılı bu hü
kümet sayesinde son zamanların en zor yılı olacaktır. 
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18. Sosyal bunalımı, ekonomik bunalımı, güven bunalımım aşabilecek, sosyal devlet anlayı
şını kavramış, üretici, dürüst, yabancı telkinlerden uzak. millî değerlere sahip ama bütün bu ölçüler 
içerisinde dünyaya açık bir zihniyetle icrada bulunabilecek bir yönetime ihtiyaç varken mevcut hü
kümet hemen hemen tamamıyle bu ihtiyaca ters düşmektedir. 

Sonuç olarak hem ülke geriletilmekte, hem de Sosyal Devlet Anlayışı yıkılmaktadır. Bu büt
çenin rakamları Hükümetin yüksek enflasyonu bir sektör haline getirdiğini, kronikleştirdiğini, ka
mu kesimi borçlanma gereğini artırıcı yahut da emisyon hacmini büyültücü faaliyetleri normal te
lakki eder hale geldiğini göstermektedir. Çünkü ortada başka bir gösterge yoktur. 

Hazine kaynaklarını doğal, olağan bir gelir kaynağı olarak görmek gibi bir teamül yerleşmek
tedir ki, bunun sonucunda hep işsizler, fakirler, işçiler, memurlar, çiftçiler, küçük esnaf acı çek
mektedir. 

1995 genel bütçesine, 1995 katma bütçesine 1993 genel ve katma bütçeleri olarak geldiğinde 
muhalefetimizi ifade ettiğimiz, o zaman söylediğimiz gibi yanlış uygulamalarla gerçekleşen kesin 
hesap raporlarına muhalif olduğumuzu bildirir muhalefet şerhidir. 

Prof. Dr. Mustafa Ünaldı Zeki Ergezen Doç. Dr. Abdullah Gül 
Konya Bitlis Kayseri 

MUHALEFET ŞERHİ 

Başbakan Tansu Çiller Başkanlığındaki DYP-SHP Koalisyon Hükümetince hazırlanan 1995 
yılı Programı ve Bütçesi, bundan önceki üç yılın bütçelerinde olduğu gibi, yine inandırıcı değildir 
ve Türk halkına umut ve mutluluk veremeyecek olan tahmin ve varsayımlarla doludur. 

1994 yılı Bütçesi için öngörülen büyüme, enflasyon, ihracat, ithalat, dış ticaret açığı/fazlası, 
deflatör, KİT dengeleri, para, kredi, fiyat, vergi vb. gibi ekonomik hedef ve göstergelerin hemen 
hemen hiçbiri, gerçekleşememiştir. Örneğin, enflasyonu % 10'lara indireceğini vaad eden bu Hü
kümet, ülkeyi, tarihimizin en yüksek enflasyon oranı olan 3 haneli % 136 oranı ile karşı karşıya bı
rakmıştır. 

Dış borçlar 67 milyar dolar, iç borçlar ise 600 trilyon TL. ye tırmanma eğilimindedir. Kamu 
kesimi borçlanma gereğinin (PSBR) % 4.4'lere ineceği UDİDEM modelinde vaad edilmişken, bu 
oran % 14'lere çıkmıştır. 

Devletin bilgili, bilinçli ve istikrarlı bir ekonomi yönetimi mevcut değildir. Türkiye, günlük, 
popilist ekonomi ve finans uygulamaları nedeniyle IMF'nin müdahalesine ihtiyaç duyacak duruma 
getirilmiş ve "5 Nisan 1994 Ekonomik İstikrar Kararlan" alınmıştır. 

Bununla beraber, 5 Nisan Ekonomik Kararları öngörülen sonuçları verememiştir. Ekonomide 
fiyat artışı, faiz, döviz baskısı, ekonomik büyüme, istihdam vb. göstergeler fevkalade endişe veri
cidir. 

Endişeleri artıran diğer bir hususta, Türkiye'nin her geçen gün dünyada itibar kaybetmesidir. 
Dış finans piyasalarında Türkiye güvenilirliğini yitirmiştir. İhracat tıkanmıştır. Turizm sektörü 
1994 yılında beklenen gelişmeyi gösterememiştir. 

Hükümet, bütçe açıklarını ve bütçe kaynaklarını arttırmak amacıyla, Hazine kâğıtları yolu ile 
halkın cebindeki tasarruflara yönelmiş ve belli gruplara yıllık % 406 oranında faiz geliri dağıtmış, 
sonrada "Saadet zincirini kırdık" demektedir. Bu doğru değildir. 

Bu ahval ve şartlar altında 1995 yılı için öngörülen; % 4.4 kalkınma hızı, sanayide % 4.9 bü-
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yüme hızı, % 22.5 enflasyon oranı, % 43.2 GSMH Deflatörü, % 7 PSBR, 19.5 milyar dolar ihra
cat, 27 milyar dolar ithalat, konsolide bütçe gelirleri ve yatırım hedeflerinin gerçekleşmesi fevka
lade zordur; gerçekçi değildir. , ' • 

Bu Hükümetin, 1.1.1995 yılında yürürlüğe girmesi gereken 7 nci Beş Yıllık Kalkınma Planı
nı dahi hazırlamaktan aciz olması fevkalade üzüntü vericidir. 

Türkiye, 2000'e beş yıl kala, 21 inci yüzyıla girerken, bu Hükümetin yarattığı, bu negatif tab
loya ve ülkenin düşürüldüğü mevcut refah ve gelir dağılımı düzeyine layık değildir. Türkiye bu du
ruma getirilmemeliydi. 

Yukarıda ifade edilen tüm bu nedenlerle, ülkenin, bu DYP-SHP Hükümetinden kurtulmasını 
teminen, hazırlanan 1995 yılı bütçesine red oyu vereceğimizi ifade ediyoruz. 

Nedim Budak Selçuk Maruflu 
Ankara İstanbul 

Nevşat Özer Süleyman Hatinoğlu 
Muğla Artvin 

E. Saf der Gaydalı MünirD.Ölmeztoprak 
Bitlis Malatya 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1993 Malî Yılı Kcsinhcsap Kanun Tasarısı 
Gider Bütçesi 
MADDE 1. - Genel bütçeli idarelerin 1993 malî yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde gös-

.., terildiği üzere, (484 101 287 226 000) lira olarak gerçekleşmiştir. 
MADDE 2. - Birinci maddede yazılı tutarın dışında, 3836 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşla

rının Birbirlerine Olan Borçlarlnm Tahkimi Hakkında Kanun uyarınca (30 026 580 549 000) lira 
gider gerçekleşmiştir. 

Gelir Bütçesi 
MADDE 3 . - Genel bütçenin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 

(350 845 430 068 000) lira olarak gerçekleşmiştir. -
MADDE 4. - Üçüncü maddede yazılı tutarın dışında, 3836 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşla

rının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun uyarınca (34 158 553 000) lira gelir 
tahsil edilmiştir. 

Nazım Gelir ve Gider 
MADDE 5. - (65 832 612 726 000) lira nazım gelir tahsil edilmiş ve aynı miktar gider yapıl

mıştır. 
Denge 
MADDE 6. - Birinci maddede yazılı giderler ile üçüncü maddede yazılı gelirler arasında 

(133 255 857 158 000) liralık gider fazlası meydana gelmiştir. 
Tamamlayıcı Ödenek 
MADDE 7. - Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı (11 942 450 723 000) liralık 

ödenek üstü gideri karşılamak üzere aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir. 

Devredilen Ödenek 
MADDE 8 . - 1993 Malî yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 

(1 041 565 329 000) liralık özel ödenek, ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir. 
iptal Edilen Ödenek 
MADDE 9. - Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı bulunan ve yılı içinde kullanı

lan ve devredilenler dışında kalan (26 347 712 960 000) liralık ödenek iptal edilmiştir. 
MADDE 10. - Dokuzuncu maddede yazılı tutarın dışında, 3836 sayılı Kamu Kurum ve Kuru

luşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun uyarınca (158 580 795 000) li
ralık ödenek iptal edilmiştir. 

Devlet Borçları 
MADDE 11. - Bağlı, devlet borçlan uygulama sonuçları kesinhesap cetvellerinde ayrıntısı 

gösterildiği üzere, 31.12.1993 tarihi itibariyle : 
a) (221 645 732 000 000) lira orta ve uzun vadeli, (134 908 983 000 000) lira kısa vadeli ol

mak üzere, toplam (356 554 715 000 000) lira iç borç, 
b) (443 683 701 205 000) lira genel ve katma bütçeli kuruluşlara ait, (108 873 501 166 000) 

lira hazine garantili olmak üzere, toplam (552 557 202 371 000) lira dış borç, mevcuttur. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
1993 Malî Yılı Kcsinhcsap Kanun Tasarısı 

Gider Bütçesi 
MADDE 1. -Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Gelir Bütçesi 
MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. - Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Nazım Gelir ve Gider 
MADDE 5. -Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Denge 
MADDE 6. - Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tamamlayıcı Ödenek 
MADDE 7. - Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Devredilen Ödenek 
MADDE 8. - Tasarının 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
İptal Edilen Ödenek 
MADDE 9. - Tasarının 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 10..-Tasarının 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Borçları 
MADDE 1 1 . - Tasarının 11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükütnetin Teklifi) 
Yürürlük 

MADDE 12. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 13. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. V. 
İ.Tez 

Devlet Bakanı 
Y. Aktuna 

Devlet Bakanı 
/. Tez 

Devlet Bakanı 
T. Akyol 

Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Millî Savunma Bakanı 
M. Gölhan 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
N. Ayaz 

Sağlık Bakanı 
M. K. Dinç 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R. Şahin 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

. Kültür Bakanı 
D. F. Sağlar 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Erek 

Devlet Bakanı 
B.S.Daçe 

Devlet Bakanı V. 
Y. Aktuna 

Devlet Bakanı 
A. Ataç 

Devlet Bakanı V. 
A. Ataç 

Adalet Bakanı 
M...S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
N. Menteşe 

Maliye Bakanı 
/. Attila 

Bay. ve İskân Bakanı 
O. Kumbaracıbaşı 
Ulaştırma Bakanı 

M. Kös tepen 
Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 

M. Moğultay 
Enerji ve Tabiî Kay. Bak. 

V. Atasoy 
Turizm Bakanı 

A. Ateş 
Çevre Bakanı 

R. Akçalı 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 
MADDE 12. - Tasarının 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 13. -Tasarının 13 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNCA KABUL EDİLEN 
METNE BAĞLI CETVELLER 

TABLO-I 
1993 Yılı TC Devleti Borçlan Uygulama Sonuçlan (Izahatnamesi) (Milyon TL.) 

Konsolide Bütçeye dahil hükümlerin 

1) 1992 yılından devreden iç borçlar 

A) Orta ve uzun vadeli . 108562 949 
B) Kısa vadeli 73 219094 

olmak üzere TOPLAM 181782043 

2) 1993 yılında alınan iç borçlar 

A) Orta ve uzun vadeli 170223 199' 
B) Kısa vadeli 420740963 

olmak üzere TOPLAM 590964462 ' 

3) İç borç toplanılan ' 
A) Orta ve uzun vadeli 278786448 
B) Kısa vadeli 493 960057 

olmak üzere TOPLAM 772746505 

4) 1993 yılında ödenen iç borçları 
A) Orta ve uzun vadeli 57140716 
B) Kısa vadeli 359051074 

olmak üzere TOPLAM 416191790 

5) 1994 yılında devreden iç borçlar 
A) Orta ve uzun vadeli 221645 732 

B) Kısa vadeli 134908983 
olmak üzere TOPLAM 358554715 

olarak Tablo H'de belirtilmiştir. 
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T A B L O - I I 

1993 YILI İÇ DEVLET BORÇLARI UYGULAMA SONUÇLARI 

(KONSOLİDE BÜTÇEYE DAHİL KURULUŞLAR) TABLO-I 

Sıra 1992 yılından 
No Borcun Türü devreden borç 

A) Orta ve uzun vadeli borç 108 562949 
1. İstikrazlar 73 960780 
2. Konsolide borçlar 34602 169 

-Kur farkları 34602 169 
(1211 Sayılı T.C. Mer
kez Bankası Kanunu) 

B) Kısa vadeli borçlar 73 219 094 
1. Hazine bonoları 42136191 
2. Kısa vadeli avans 30 982 903 

1993 yılında 
alınan borç Borç toplamı 

170 223 499 
164215 358 

6008 141 
6008141 

420 740 963 
179 165 136 
241 575 827 

278786 448 
238 176 138 
40610310 
40610310 

493 960 057 
221401 327 
272 558730 

1993 yılında 
ödenen borç 

57 140 716 
48462 834 
8 677 882 
8 677 882 

359 051 074 
156 913 135 
202 137 939 

(Milyon TL.) 
1994 yılına 

devreden borç 

221645 732 
189 713 304 
31932428 
31932428 

134 908 983 
64488 192 
70 420791 

C) TOPLAM (A+B) 181782 043 590 964 462 772 746 505 416191 790 356 554 745 

TABLOIII 

1993 Yılı Dış Devlet Borçlan Uygulama Sonuçlan (İzahatnamcsi) III (1000 TL. olarak) 

Konsolide Bütçeye dahil kuruluşlann çeşiüi yabancı para karşılığı Türk Lirası cinsinden; 

1992 yılından devreden dış borçlar 238 867 827 984 
1993 yılında kur farkları da dahil olmak üzere alınan 
dış borçlar 229893 899 205 

Dış Borçlar Toplamı 468 761727189 

1993 yılında ödenen dış borçlar 25 078 025 984 
1994 yılma devreden dış borçlar 443 683 701205 

Tablo IV de belirtilmiştir. 
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T A B L O - I V 

1993 YILI DIŞ DEVLET BORÇLARI UYGULAMA SONUÇLARI 

(KONSOLİDE BÜTÇEYE DAHİL KURULUŞLAR) TABLO — III 

Sıra 

No 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Borcun Türll 

ABD Dolan 

Alman Markı 

isviçre Frangı 

İngiliz Sterlini 

Japon Yeni. 

Fransız Frangı 

Kuveyt Dinarı 

Suudi Arabistan Riyali 

1992 yılından 

devreden borç 

111561403098 

47047075704 

10323 228666 

741522917 

48850313147 

3678622600 

382412136 

917148663 

Özel Çekme Hakkı (SDR) 122295328 

İtalyan Lireti 

Belçika Frangı 

Avrupa Hesap Birimi 

(EUA) 

Hollanda Florini 

İsveç Kronu 

Avusturya Şilini 

Danimarka Kronu 

Kanada Doları 

Fin Markı 

İslam Dinarı 

Norveç Kronu 

Türk Lirası 

1 171229 

603 517509 

13 320215051 

520707537 

20316776 

339876240 

24825971 

109 254167 

57603 865 

242644927 

3 591619 

80834 

1993 yılında 

alınan borç 

84551848926 

49118335364 

8290198646 

3602914661 

66831391564 

2776291 198 

243 354354 

583 171470 

1369363 348 

2130 

355007855 

8991800336 

389950459 

8109 613 

190056451 

123485% 

60094041 

. 44197343 

2473 848628 

1614222 . 

0 

Borç toplamı 

196113252024 

96165411068 

18 613427312 

4344437578 

115681704711 

6454913 798 

625766490 

1500320133. 

1491658676 

1173359 

958525364, 

22312015387 

910657996 

28426389 

529932691 

37174567 

169348208 

101801208 

2716493555 

5205841 

80834 

1993 yılında 

ödenen borç 

12652370457 

4185848917 

1102440154 

103 612966 

5327292797 

475836449 

71468247 

170402866 

37331791 

1173 358 

64777335 

670658116 

67763 050 

12954406 

81020321 

11527597 

20838781 

8674857 

10984740 

1017 129 

31650 

(1000 TL. olarak) 

1994 yılına 

devreden borç 

183460881567 

91979562151 

17510987158 

4240824612 

110354411914 

5979077349 

554298243 

1329917267 

1454326885 

1 
893 748029 

21641357271 

842894946 

15471 983 

448912370 

2564^970 

148509427 

93126351 

2705508815 

4188712 

49 184 

238867 827984 229893899205 468 761727189 25078025984 443683 701205 
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TABLO-V 
HAZİNECE GARANTİLİ BORÇLARIN 

DÖVİZ CİNSLERİNE GÖRE DAĞILIMLARININ TÜRK LİRASI KARŞILIKLARI (000) 

Borcun türü 

ABD Dolan 
Dirham 
İslam Dinarı 
Norveç Kronu 
Batı Alman Markı 
Hollanda Florini 
Fransız Frangı 
Belçika Frangı 
Şilin 
İsviçre Frangı 
Yen 
Avrupa Hesap Birimi 
Sterling 
Liret 
Won 

1992 yılında 
devreden borç 

30410 566760 
124052 394 
539914553 
20845944 

8874544067 
417 943 791 

2 694424415 
1673 582096 
1537108 510 
2660387593 

13 083 794337 
841916 274 

1 047 492 009 
0 
0 

1993 yılında 
alınan borç 

33 232158 931 
1 168 671 916 
5184008 515 

11633 160 
6 225 802 726 

300 835994 
2 298 660 161 

972 349 047 
1 170272 245 
1 936 548 501 

13 617552 823 
473 655325 
927 482 164 

0 
0 

1993 yılı 
borç toplamı 

65642 725 691 
1292724 310 
5723 923 068 

32479 104 
15100346 793 

718784785 
4993 084 576 
2650931 143 
2707 380 755 
4596 936 094 

26701347 160 
1315 571599 
1974974 173 

0 
0 

1993 yılında 
ödenen borç 

12321 101 160 
178 643 203 

2297372268 
16239552 

2 350455 213 
94453 096 

917 681547 
537 180331 
205 087 619 

1 016 696 033 
4241502 548 

219275 433 
182 020 078 

0 
0 

1994 yılına 
devreden borç 

53 321624531 
1 114081 106 
3 426 550798 

16 239 552 
12749891580 

624331688 
4075403 029 
2113 750812 
2 502 293 136 
3 580 240 061 

22 459 844 612 
1096 296 166 
1792 954095 

0 
0 

TOPLAM 63 931577 743 69 519 631508 133 451209 251 24 577 708 082 108 838 501166 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 750) 



1993 YILI GENEL ] 
A - CETVELİ 

' Dairesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 
MECLİSİ 
CUMHURBAŞKANLIĞI 
SAYAŞITAY 
ANAYASA MAHKEMESİ 
BAŞBAKANLIK 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
MÜSTEŞARLIĞI 
HAZİNE VE DIŞ TİCARET 
MÜSTEŞARLIĞI 
DANIŞTAY 
YARGITAY 
DEVLET İSTATİSTİK 
ENSTİTÜSÜ 
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
TAPU VE KADASTRO GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 
DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ADALET BAKANLIĞI 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Genel ödenek 
toplamı 

1 644 655 387 -
145 425 150 
346 515 620 

22 20! 550 
12 286 892 178 

269 727 931 

163 874 949 740 
86 768 060 

143 995 596 

301 921 949 
5 609 648 589 

1 332 510 805 

414 678 048 
6 281492 118 

50 853 002 592 
3 926 741161 

15 234 644 237 
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 9 835 027 386 

Toplam 
harcama 

1 389 135 919 
133 165 060 
227 727 479 

21749 913 
11752 695 353 

236 510 421 

162619623 323 
86 138 193 

143 801 493 

294 184 386 
5 787 786 367 

1 347 912 448 

•396 255 396 
6 300404 327 

43 711215 514 
4150 913 431 
15 637 835 526 
9 649 433 508 

İptal edilen 
ödenek 

255 519468 
12 260 090 

118 788 141 
607 418 

574 823 324 

40 802 200 

1 291 728 536 
2 367 636 
1 551 049 

19 918457 
13 285 451 

25 070 874 

34 321 107 
172 447 737 

8 536 789 012 
369 387 979 
464 036 694 
987 406 232 

1 



1993 YILI GENEL Bl 

A - CETVELİ 

Genel ödenek 
Açıklama 

SAHİL GÜVENLİK KOMUTAN
LIĞI 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
MALİYE VE GÜMRÜK 
BAKANLIĞI 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN 
BAKANLIĞI 
SAĞLIK BAKANLIĞI 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
TARIM VE KÖYİŞLERİ 
BAKANLIĞI 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK 
BAKANLIĞI 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANLIĞI 
KÜLTÜR BAKANLIĞI 
TURİZM BAKANLIĞI 
ORMAN BAKANLIĞI 
ÇEVRE BAKANLIĞI 

GENEL TOPLAM 
3836 SAYILI TAHKİM KANUNU 
GEREĞİNCE YAPILAN GİDERLER 

toplamı 

264498 782 
3 297 033 306 

112 099 082 479 
63 601 863 354 

10 323 005 029 
19 715 890 732 

1834 339 400 

5 662 569 174 

492 754 017 
1 206 833 320 

2 161913641 
3181 983 674 

820 932 349 
1 375 025 300 

899 592.138 
499 548 114 792 

30 185 161 344 

Toplam 
harcama 

200 313 347 
2954463 886 

108815 526720 
62 725 056 882 

9 727 796 390 
19 049 507 803 

1649 261 136 

5 845 788 962 

479 492 080 
1 131767 811 

. 2 023 208 245 
2 867 792 692 

741 845 506 
1 154 128 596 

848 849 113 
484101287 226 

30026 580549 

İptal edilen 
ödenek 

66 550 304 
316 128 911 

7 624 723 045 
2 408 190 382 

476 392 655 
924 785 205 
211045 020 

421 141 970 

14 344753 
79 131 260 

138 949 771 
370 148 855 
85 911231 
235 943 082 
53 215 111 

26 347 718 960 

158 580795 

Öd 
h 

9 

458 
1 65 

53 
2 

60 

11 9 



1993 YILI GENEL BÜTÇE 

B - CETVELİ 
OJ 

T3 
•O ' 

S G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
GELİRDEN ALINAN VERGİLER 
Gelir vergisi 
Kurumlar vergisi 
SERVETTEN ALINAN VERGİLER 
Motorlu taşıtlar vergisi 
Veraset ve intikal vergisi 
MAL VE HİZMETLERDEN ALINAN VERGİLER 
Dahilde alınan katma değer vergisi 
Ek vergi 

1 Tütün mamulleri ve her türlü alkollü içkilerden alınan ek vergi 
2 İçkilerden alman ek vergi 
3 Oyun kâğıtları ve röntgen filmlerinden alman ek vergi 
4 Her türlü ispirtolar ve füzel yağından alman ek vergi 
7 Eğitim geçlik ve spor sağ. 

Taşıt alım vergisi 
Akaryakıt tüketim vergisi 
Banka ve sigorta muameleleri vergisi 
Damga vergisi 
Harçlar 

B 

26 
124 
10 

1 

9 
5 



1993 YILI GENEL BÜTÇE 
B - CETVELİ 

~o 
T3 
C3 

2 G e l i r i n Ç e ş i d i 
1 Tapu harçlan 
2 Yargı harçlan 
3 Noter harçlan 
4 Pasaport ve konsolosluk harçlan 
5 Trafik harçlan 
6 Diğer harçlar 
7 Diploma harçlan 

DIŞ TİCARETTEN ALINAN VERGİLER 
Gümrük vergisi 

1 Akaryakıt dışındaki maddelerden alınan gümrük vergisi 
2 Akaryakıttan alman gümrük vergisi 
3 Tek ve maktu vergi 

İthalde alınan katma değer vergisi 
Diğer dış ticaret gelirleri 
KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI 
Kaldınlan vergiler artıklan 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
DEVLETÇE YÖNETİLEN KURUMLAR HÂSILATI VE DEVLET 
PAYLARI 
Devletçe yönetilen kurumlar hâsılatı 

: 1 Resmî basımevleri, okullar ve diğer kurumlar hâsılatı 



1993 YILI GENEL BÜTÇE 

B - CETVELİ 

S' 
2 

1 
2 
3 • 

4 
5 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

Katma bütçeli idarelerin gelir fazlaları 
Devlet paylan 
Mükerrer sigorta şirketlerinden alınan 
Petrolden Devlet hakkı 
Petrolden Devlet hissesi 
Madenlerden Devlet hakkı 
Oyun kâğıdı gelirleri 
Belli giderler karşılığı gelirler 
Kambiyo murakabesi mukabilinde Cumhuriyet Merkez Bankasın
dan alman • 
Teftiş mukabili şirketlerden alman 
Takip giderleri karşılığı alman paralar 
T.C. Merkez Bankası safi hâsılatı 
DEVLET PATRİMÜVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Taşınmaz mallar satış bedeli 
Taşınmaz mallar idare gelirleri -
Taşımr mallar gelirleri 
Taşınır mallar satış gelirleri 
Değerli kâğıtlar satış gelirleri 

B 



1993 YILI GENEL BÜTÇE 

B - CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

Hazine portföyü ve iştirakleri gelirleri 
İktisadî Devlet Teşekküllerinden gelirler 
İştirak gelirleri 
Döner sermayeden gelirler 
Diğer cüzdan gelirleri 
FAİZLER, TAVİZ VE İKRAZLARDAN GERİ ALINAN-
LAR 
Faizler 
Tavizlerden geri alınanlar 
İkrazlardan geri almanlar 
CEZALAR 
Para cezalan 
İdarî nitelikte para cezalan 
Adlî nitelikte para cezaları 
Vergi ve zam cezalan 
Vergi cezaları 
Gecikme zam ve cezaları 
Trafik zb. ts. day. öz. üs. c. 
Trafik cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 



1993 YILI GENEL BÜTÇE 

B - CETVELİ 
-a •o 
03 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

ÖZEL GELİRLER VE FONLAR 
ÖZEL GELİRLER 
Hibe ve yardımlar 
FONLAR 
Merkez Bankasındaki 34 No.lu NATO hesabından hazineye dev-
rolunacak miktar 
Savunma Sanayi Destekleme Fonu 
Savunma Sanayi Destekleme Fonu tahsilatı 
3238 sayılı Kanunun 13/4 maddesine göre alman tutar 
Fonlardan aktarılacak miktar 
Sosyal Yardım ve Dayanışmayı Teşvik Fonu tahsilatı 
Bel.ay.akt.miktar 
Çıraklık Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu 
tahsilatı 
Gelir ve kurumlar vergisi üzerinden alman fon 
Gelir ve kurumlar vergisi üzerinden alman fon 
TEMİZLETME VE AYDINLATMA HARCI 
Temizletme ve aydınlatma harcı 
Temizletme ve aydınlatma harcı 
Kaldırılan vergiler toplamı 
Kaldırılan vergiler toplamı 
Bağışlar 
2548 sayılı Kanun gereğince cezaevleri ve mahkeme binaları gelirleri 

7 



1993 YILI GENEL BÜTÇE 
B— CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

Madenî para baskı avansı 
Katma ve genel bütçeli idareler gelirleri 
Saray köşk ve kasırlardan elde edilen gelirler 
Gayrimenkul satış bedeli 
Tabanca satışından elde edilen gelir 
Harp sanayini güçlendirme gelirleri 
Kurum ve müesseselerce tahsil edilen gelirler 
Döner sermaye gelirleri 
ÖZEL KANUN GELİRLERİ 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE FONLAR 
ÖZEL KANUN GELİRLERİ 

GENEL TOPLAM 
NAZIM GELİR 
3836 SAYILI TAHKİM KANUNUNA GÖRE TAHSİL EDİLEN 
GELİRLER 

3 

2 



3 

3836 SAYILI KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BİRBİRLERİNE OLAN 

TAHKİMİ HAKKINDA KANUNA GÖRE 1993 MALÎ YILINDA TAHSİL EDİL 

B - CETVELİ 
B 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ ' ' ' . . . ' 
GELİRDEN ALINAN VERGİLER 
Gelir vergisi 

3 Gelir vergisi tevkifatı 
. MAL VE HİZMETLERDEN ALINAN VERGİLER 

Damga vergisi 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
CEZALAR 
Vergi ve zam cezalan 

1 Vergi cezalan 
2 Gecikme zam ve cezalan 

ÖZEL GELİR VE FONLAR 
FONLAR 
Gelir ve kurumlar vergisi üzerinden alman fon 

1 Gelir ve kurumlar vergisi üzerinden alınan fon 
İCMAL 

VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİR VE FONLAR 

GENEL TOPLAM 



1993 YILI TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ 

A - CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog. Açıklama toplamı 

101 GENEL YÖNETIM VE DESTEK HIZMETLERI 620 0 6 9 4 9 0 
111 YASAMA HIZMETLERI 773 142740 
112 MILLÎ SARAYLARıN IDARE VE KORUNMASı 196 339 934 
900 HIZMET PROGRAMLARıNA DAĞıTıLAMAYAN 

TRANSFERLER 40 870 890 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE ILIŞKIN HIZMETLERIN 

YÜRÜTÜLMESI 14232333 

GENEL TOPLAM 1 644 655 387 



Ç/3 

C/3 

1993 YILI CUMHURBAŞKANUGI 

A - CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog. Açıklama toplamı 

e 
rr 
^ 
a e . *< e 9T 

S 

101 
900 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 142 215 400 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER ' 3 209 750 

GENEL TOPLAM 145 425150 

O 



o 

1993 YILI SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 

A - CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog. Açıklama toplamı Türk 

03 
a v; C: 

101 
111 
900 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 187 484 310 
İNCELEME, YARGI VE KARAR HİZMETLERİ 153 312 310 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 5 719 000 

GENEL TOPLAM 346 515 620 



Prog. 

101 
111 
900 

990 

Açıklama 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
İNCELEME VE YARGI HİZMETLERİ 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜ 
TÜLMESİ 

1993 YILI ANAYASA MAHKEMESİ 

A - CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

13 700 350 
7 819 200 

Toplam 
harcama 

13 625 6 
7 566 8 

682 000 557 4 

GENEL TOPLAM 22 201 550 21749 9 



1993 YILI BAŞBAKANLIK 

Program Açıklama 

101 

111 

112 

113 

114 

115 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 

BAKANLIKLAR ARASI İŞBİRLİĞİ 
SAĞLAMAK VE HÜKÜMETİN 
GENEL SİYASETİNİ İZLEMEK 
MİLLÎ GÜVENLİK HİZMETLERİNİN 
YÜRÜTÜLMESİ 
DEVLET PERSONEL REJİMİNİN 
DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ 
ENFORMASYON KAMUOYU OLUŞ 
TURMA VE HALKLA İLİŞKİLER 
HİZMETLER 
SIKIYÖNETİM HİZMETLERİNİN 
YÜRÜTÜLMESİ 

A - CETVELİ 

Genel ödenek 
toplam 

2 746 988 583 

212 988 010 

16 138 020 

İ 27 077 590 

299 633 270 

1 166 800 

Toplam 
harcama 

2 626 504 443 

155 294 789 

15 676 716 

24 838 358 

258 592 195 

983 261 

İpta 
öd 

158 

65 

2 

44 



Prog. Açıklama 

116 AİLE ARAŞTIRMA KOORDİNAS
YON VE EĞİTİM HİZMETLERİ 

117 KADININ STATÜSÜ VE SORUN
LARI HİZMETLERİ 

118 DENİZCİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ 
HİZMETLERİ 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DA
ĞITILAMAYAN TRANSFERLER 

990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 

1993 YILI BAŞBAKANLIK 

A - CETVELİ 

Genel ödenek Toplam 
toplamı harcama 

51 268 840 32 274 894 • 

7 258 960 4228 675 

21658 124 10 572 921 

8 887 882 520 8 619 437 799 

14 831461 4291302 

12 286 892 178 11 752 695 353 

İptal edilen 
ödenek 

19 009 097 

3 030 285 

11307209 

269 713 052 

574 823 324 

Ö 

5 



1993 YILI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLI 

A - CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog. Açıklama toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 80 036 000 

111 PLANLAMA HİZMETLERİ 175 483 900 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA

MAYAN TRANSFERLER 14 150 100 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMET

LERİN YÜRÜTÜLMESİ 57 931 
999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 

GENEL TOPLAM 269 727 931 

Toplam İptal e 
harcama öde 

59458 177 20 79 
165 874 263 16 94 

11177 981 3 06 

236 510 421 40 8 



1993 YILI HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
A - CETVELİ 

Prog. Açıklama 
101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 

• 111 „ HAZİNE-GENEL EKONOMİ, DIŞ TİCARET, YATIRIM 
VE TEŞVİK POLİTİKASININ DÜZENLENMESİ VE 
UYGULANMASI 

910 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE SERMAYE 
TEŞKİLLERİ 

920 İKTİSADÎ TRANSFERLER VE YARDIMLAR 
930 MALÎ TRANSFERLER 
940 SOSYAL TRANSFERLER 
950 BORÇ ÖDEMELERİ 

Genel ödenek 
toplamı 
167 715 100 

444589 900 

23 289 200 000 
6450 500 000 

16 356 385 400 
307 540 000 

116 642 805 500 

Toplam 
harcama 
125 433 44 

448 749 820 

23 286 775 000 
6 426248 533 

15 369 534 372 
307 540 000 

116 500 562 726 



Prog. Açıklama 

990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 

999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 

GENEL TOPLAM 

960 3836 SAYILI TAHKİM KANUNU 
GEREĞİNCE YAPILACAK İŞ
LEMLER 

1993 YILI HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 

Genel ödenek 
toplamı 

155 213 840 
61 000 000 

A - CETVELİ 

• Toplam 
harcama 

154779 431 

İptal edilen 
ödenek 

220 569 
61000 000 

163 874 949 740162 619 623 323 1291 728 536 

Öd 
h 

3 

30 185 161 344 30 026 580 549 .158 580795 



1993 YILI DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 

A - CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal edil 
Açıklama toplamı harcama ödenek 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 26 743750 27 661360 976 
YARGI, DANIŞMA VE İNCELEME 
HİZMETLERİ 57 711750 56418 545 1293 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA
MAYAN TRANSFERLER 2 156 050 2 058 288 97 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMET
LERİN YÜRÜTÜLMESİ 156 510 

GENEL TOPLAM 86 768 060 86138193 2 367 



1993 YILI YARGITAY BAŞKANLIĞI 

A - CETVELİ 

Prog-
101 

111 
112 
900 

990 

Açıklama 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 
YARGI HİZMETLERİ 
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HİZMETLERİ 
HİZMET PROGRAMLARINA DAGITILAMA 
MAY AN TRANSFERLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMET
LERİN YÜRÜTÜLMESİ 

Genel ödenek 
toplamı 

36 008 987 
102 175 463 

Û 790 550 

5 003 000 

Toplam 
harcama 

35 054 830 
103 392 846 

512 145 

4 841 672 

iptal ed 
ödene 

992 
118 
278 

16 

17 596 

GENEL TOPLAM 143 995 596 143 801 493 1 55 

O 



1993 YILI DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 
A - CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

105 922 210 

190 632 790 

5 307 950 

58 999 

301 921 949 

Toplam 
harcama 

107761859 

181009704 

5390 234 

22 589 

294184386 

İptal edile 
ödenek 

3 408 19 

16 341 22 

169 04 

19 91845 

Program A ç ı k l a m a 

. 101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 

111 İSTATİSTİK VERİLERİN DERLENMESİ 
VE DEĞERLENDİRİLMESİ HİZMETLERİ 

900 HİZMET PROGRAMLARINA 
DAĞITILAMAYAN TRANSFERLER 

990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 58 999 22 589 

GENEL TOPLAM 



1993 YILI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
A ^ CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

184 444 550 

5 281 606 950 

143 505 000 

92 089 

Toplam 
harcama 

181959 402 

5 461 995 032 

143 831 933 

iptal edil 
ödenek 

7 429 07 

2 695 7 

3 160 6 

Program A ç ı k l a m a 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 

111 TOPLUMUN DİNÎ KONULARDA 
AYDINLATILMASI VE İBADET 
YERLERİNİN YÖNETİMİ 

900 HİZMET PROGRAMLARINA 
DAĞITILAMAYAN TRANSFERLER 

990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 5 609 648 589 5 787 786 367 13 285 4 



1993 YILI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
A - CETVELİ 

GENEL TOPLAM 1332 510 805 1 347 912 446 25 070 8 

H Urkiye 

ta e 
*< 

2 ille 

£ ecl 

oa_ 

Program 

101 

111 

900 

990 

A ç ı k l a m a 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 
TAPU-KADASTRO VE 
FOTOĞRAFMETRİ ÇALIŞMALARININ 
YÜRÜTÜLMESİ 
HİZMET PROGRAMLARINA 
DAĞITILAMAYAN TRANSFERLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 

Genel ödenek 
toplamı 

95 739 190 

1200 136 210 

36 607 686 

-27 719 

Toplam 
harcama 

94385 557 

1216 599 601 

36 927 290 

iptal edil 
ödenek 

2492 5 

22 141 4 

436 9 

C/D 

O 



1993 YILI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞ 

Program Açık lama 

101 

111 

900 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 
METEOROLOJİK RASAT VE ANALİZ 
HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİ 
VE GELİŞTİRİLMESİ HİZMETLERİ 
HİZMET PROGRAMLARINA 
DAĞITILAMAYAN TRANSFERLER 

GENEL TOPLAM 

A - CETVELİ 

Genel ödenek 
toplam 

91 492 065 

286 665 983 

36 520 000 
414 678 048 

Toplam 
harcama 

88 641 006 

278 289 312 

29 325 078 
396 255 396 

iptal ed 
öden 

4 609 

22 354 

7 357 
34 321 



1993 YILI ADALET BAKANLIĞI 
A — CETVELİ 

Açıklama Prog-
101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 YARGILAMA İŞLEMLERİ 
112' HÜKÜMLÜLERİN EĞİTİMİ, CEZALARININ İNFAZI 

VE TUTUKLULARIN MUHAFAZASI 
113 RESMİ BİLİRKİŞİLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜL

MESİ 
114 YÜKSEK SEÇİM KURULU 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜTÜL 

MESİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

155 421360 
3 106464460 

2 067 245 140 

101 639 890 
588 960 150 

249 598 000 

12 163 118 

6 281492 118 

Toplam 
harcama 

150 713 29 
3 157 523 77 

2 074478 22 

89 154 95 
589 997 24 

226 373 71 

12 16311 

6 300 404 32 



Prog-
102 
106 

990 

1993 YILI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A - CETVELİ 

Açıklama 
Genel ödenek 

toplamı 

MİLLÎ SAVUNMAHİZMETLERİ 
SİLAHLI KUVVETLERİN YENİ
DEN TEŞKİLATLANMASI SİLAH, 
ARAÇ VE GEREÇLERİNİN YE
NİLEŞTİRİLMESİ 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 

Toplam 
harcama 

İptal edilen 
ödenek 

50 542 510 572 43 518 385 220 8 536 417 260 15 

446 751 

310 045 269 

74 999 

192 755 295 

371 752 

50 853 002 592 43 711215 514 8 536 789 012 15 



1993 YILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Prog-
101 

Açıklama 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 

111 MAHALLÎ İDARELER HİZMET
LERİ 

112 NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZ
METLERİ 

113 SİVİL SAVUNMA VE SEFERBER
LİK HİZMETLERİ 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DA 
ĞITILAMAYAN TRANSFERLER 

990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

2 419 681650 

520 917 600 

460 409 808 

81 304 350 

442 778 000 

1 649 753 

3 926 741161 

A - CETVELİ 

Toplam 
harcama 

2 752 265 503 

502 580 831 

508 637 849 

84 990 964 

300 917 068 

1 521 216 

4150 913 431 

iptal edilen 
ödenek 

200 510 880 

18 336 769 

6 620 886 

1 657 855 

142 261 589 

369 387 979 

5 



Prog. Açıklama 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 

111 GÜVENLİĞİ SAĞLAMA VE 
DÜZENLEME HİZMETLERİ 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DA
ĞITILAMAYAN TRANSFERLER 

990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 

1993 YILI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A - CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

Toplam 
harcama 

2 652 714 192 2 281427 174 

11 948 982 000 12 742 325 121 

557 114 320 557 333 975 

75 833 725 56749 256 

İptal edilen 
ödenek 

5 638 903 

407 309 718 

51088 073 8 

15 234 644 237 15 637 835 526 464 036 694 8 



Prog-
111 
900 

990 

Açıklama 

GÜVENLİK HİZMETLERİ 
HİZMET PROGRAMLARINA DA
ĞITILAMAYAN TRANSFERLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 

1993 YILI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

A - CETVELİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

9 698 883 994 

115 300 000 

20 843 392 

9 835 027 386 

Toplara 
harcama 

9 515 944012 

113 375 297 

20 114 199 

9 649 433 508 

İptal edilen 
ödenek 

985 481 529 

1924703 

987 406 232 

8 

8 



1993 YILI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 

Program Açıklama 

111 
900 

990 

SAHİL GÜVENLİK HİZMETLERİ 
HİZMET PROGRAMLARINA 
DAĞITILAMAYAN TRANSFERLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 

A - CETVELİ 

Genel ödenek 
toplam 

260 2S8 007 

4 210 000 

775 
264 498 782 

Toplam 
ödenek 

196 248 802 

4 063 770 

775 
200 313 347 

İptal 
öd 

664 

66 5 



Prog. Açıklama 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 

111 DIŞ POLİTİKANIN YÜRÜTÜL
MESİ -

112 DIŞ TEMSİL GÖREVLERİNİN 
YÜRÜTÜLMESİ 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DA
ĞITILAMAYAN TRANSFERLER 

990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 

1993 YILI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
A - CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

215 701 735 

430 271 810 

1 928 917 875 

568 083 598 

.154 058 288 

3 297 033 306 

Toplam 
. harcama 

185 667 127 

369 515 061 

1804 136 393 

561 968 276 

33 177 029 

2 954 463886 

iptal edilen 
ödenek 

30 034 608 

60 756 749 

219 222 232 

6 115 322 

316128 911 

Ö 



1993 YILI MALİYE BAKANLIĞI 

Program Açık lama 

101 

111 

112 

113 

114 

116 

117 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 

DEVLET BÜTÇESİNİN DÜZENLEN
MESİ, UYGULANMASI VE DENETİMİ 
DEVLET GELİRLERİNE İLİŞKİN 
HİZMETLER 
DEVLET MUHASEBE HİZMETLERİ 
DEVLET MALLARINA İLİŞKİN 
HİZMETLER 
DEVLET HUKUK DANIŞMANLIĞI 
VE MUHAKEMAT HİZMETLERİ 
GÜMRÜK KANUNLARININ 
UYGULANMASI VE İZLENMESİ 

A - CETVELİ 

Genel ödenek 
toplam 

915 734 500 

120 742 000 

2 746 212 610 
759 873 000 

387 787 751 

165 400 050 

380 387 850 

Toplam 
harcama 

1 051 057 795 

99 914 515 

3 235 770 260 
856 089 734 

336 864 252 

214 342 080 

445 205 346 

İpta 
öd 

21 

22 

43 
23 

102 

1 

16 



1993 YILI MALİYE BAKANLIĞI 

Açıklama Prog-

118 GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI İLE 
.MÜCADELE HİZMETLERİ 

119 GÜMRÜK DENETİMİNE TABİ 
EŞYANIN TASFİYE HİZMETLERİ 

920 İKTİSADÎ TRANSFERLER VE 
YARDIMLAR 

930 MALÎ TRANSFERLER 
940 SOSYAL TRANSFERLER 
950 BORÇ ÖDEMELERİ 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 

HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 
999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

234786 000 

İ 7 689 000 

2 073 025 000 
77 038 355 171 
11986 802 000 
14 678 487 553 

568 933 344 
34 866 650 

112 099 082 479 

A - CETVELİ 

Toplam 
harcama 

241381801 

7 367826 

2 024 525000 
70 236 050 047 
11550 145 173 
18 188152 472 

328 660 419 

108 815526720 

İptal edilen 
ödenek 

6 454581 

462 274 

48 500 000 
6 802 305 124 

436 656 827 
64 332 764 

34 866 650 

7 624 723 045 

3 

4 



1993 YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

A - CETVELİ 

Prog. Açıklama 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 OKUL ÖNCESİ İLKÖĞRETİM HİZMETLERİNİN 

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ 
112 GENEL, MESLEKÎ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİMİN 

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ 
113 ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİMİ 
114 YÜKSEKÖĞRETİM, YURT DIŞI EĞİTİM VE DIŞ 

İLİŞKİLER " 
115 OKUL İÇİ BEDEN EĞİTİMİ, SPOR VE İZCİLİK 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 

Genel ödenek 
toplamı 

2 664 248 552 

36 617 278 400 

17 091620 440 
2 718 600 560 

466 303 510 
99 483 800 

1749 993 730 

Toplam 
harcama 

2 302 992 764 

36 490 766 917 

17 042 645 293 
3 021 592 068 

374 74190 
51472 439 

1 592 426 62 



Prog-
990 

999 

Açıklama 

ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 
DIŞ PROJE KREDİLERİ 

1993 YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

A— CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

Toplam 
harcama 

1 969 985 745 1 848 416 879 
224 348 617 

İptal edilen 
ödenek 

Öd 
h 

224 348 617 

GENEL TOPLAM 63 601863 354 62 725 056 882 2 408190 382 1652 



1993 YILI BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

A - CETVELİ 

Prog-

101 

Açıklama 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 

111 DEVLET YAPI İŞLERİ 
113 DOĞAL AFETLERİN ZARARLA 

RINI ÖNLEME VE GİDERME 
HİZMETLERİ 

114 TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGU-
. LAMA HİZMETLERİ 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DA 
ĞITILAMAYAN TRANSFERLER 

990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 

999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

75 975 510 
5 523 801 537 

44 694 600 

59 659 400 

3 620 720 3 İ6 

261 813 992 
736 339 674 

10 323 005 029 

Toplam 
harcama 

71 151 275 
5 152 597 526' 

44 237 087 

52 114 556 

3 531892 101 

141 851 130 
733 952 

9 727 796 390 

İptal edilen 
ödenek 

4 824 235 
372 350 889 

457 513 

7 544 844 

88 828 215 

2 386 959 

476 392 655 

Öd 
h 



Prog. Açıklama 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 

111 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ 
- VE SOSYALLEŞTİRME 

113 TEDAVİ HİZMETLERİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DA

ĞITILAMAYAN TRANSFERLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 

HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 
999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 

1993 YILI SAĞLIK BAKANLIĞI 

Genel ödenek 
toplamı 

1 652 467 248 

A - CETVELİ 

Toplam 
harcama 

1418 760 703 

iptal edilen 
ödenek 

239 484 272 

Öd 
h 

7 128 929 539 7 000 181 505 

9 070770 302 9 225 476 244 

429 564930 441514 389 

1238 831256 961732 211 
195 328457 1842 751 

386 183 940 25 
88 087 496 24 

17 543 791 

193 485 706 

2 

GENEL TOPLAM 19 715 890 732 19 049 507 803 924 785 205 53 



Prog. Açıklama 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 

111 ULAŞTIRMA POLİTİKASININ 
DÜZENLENMESİ 

112 ULAŞTIRMA İNŞAATI İŞLERİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DA

ĞITILAMAYAN TRANSFERLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 

HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 
999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 

GENEL TOPLAM 

1993 YILI ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

A - CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

43 767 230 

59 174 956 
1 323 341 284 

360 310 000 

6 783 800 
40 962 130 

1 834 339 400 

Toplam 
harcama 

37 674 960 

52 890 959 
1 194 207349 

358 726 115 

5 761 753 

1 649 261136 

iptal edilen 
ödenek 

6 629 809 

6 525 215 
155 343 981 

1 583 885 

40 962 130 

211 045 020 

Öd 
h 

26 

2 



1993 YILI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 
A - CETVELİ 

Program A ç ı k l a m a 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 

111 TARIMIN KORUNMASI, 
GELİŞTİRİLMESİ VE ARAŞ
TIRILMASI HİZMETLERİ 

900 HİZMET PROGRAMLARINA 
DAĞITILAMAYAN TRANSFERLER 

990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 

999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

4579 238 800 

582 565 500 

366 717 400 

15 464974 
118 582 500 

5 662 569 174 

Toplam 
harcama 

5 010 187 590 

486 941 690 

333 694 907 

13 525 161 
1439 614 

5 845 788 962 

İptal edil 
ödenek 

170505 9 

100470 6 

33022 4 

117142 8 

4211419 



1993 YILI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞ 
A - CETVELİ 

Program A ç ı k l a m a 

101 GENEL YÖNETİM VE D ESTEK 
HİZMETLERİ 

111 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK 
HİZMETLERİ 

112 YAKIN VE ORTA DOĞU ÇALIŞ
MA, EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 
HİZMETLERİ 

113 İSTİHDAM HİZMETLERİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA 

DAĞITILAMAYAN TRANSFERLER 
990. ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 

HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

48 355 730 

250 562440 

3 487 730 
175 826 000 

14 519 500 . 

2 617 

492 754 017 

Toplam 
harcama 

45 973 271 

243 872 963 

3 071 615 
173 401 000 

13 173 231 

479 492 080 

iptal ed 
öden 

2 974 

7 098 

416 
2 425 

1 430 

14344 



1993 YILI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
A - CETVELİ 

Program A ç ı k l a m a 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET-
" LERİ 

111 SANAYİ HİZMETLERİ 
112 SANAYİ, İÇTİCARET VE TEŞKİLATLAN

DIRMA HİZMETLERİ 
113 MERKEZ DIŞI HİZMETLERİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA

MAYAN TRANSFERLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMET

LERİN YÜRÜTÜLMESİ 
999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek ' 
toplamı 

53 727 850 
67 280 800 

20188 600 
122 178 250 

923 598 000 

71 820 
19788 000 

1206 833 320 

Toplam 
harcama 

52 419 212 
60 136 632 

19 810 087 
125 849 090 

873 552 790 

1131 767 811 

İptal e 
öde 

1303 
7 144 

378 
466 

50 045 

19 788 
79131 



1993 YILI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Program Açık lama 

101 

111 

900 

999 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 
MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI
NIN İŞLETİLMESİ 
HİZMET PROGRAMLARİNA 
DAĞITILAMAYAN TRANSFERLER 
DIŞ PROJE KREDİLERİ 

GENEL TOPLAM 

A - CETVELİ 

Genel ödenek 
toplam 

32 270 740 

1765 671610 

353 435 610 
10 535 681 

2 161 913 641 

Toplam 
harcama 

29 762 003 

1 702 045 198 

290 443 053 
957 991 

2 023 208 245 

İpta 
ö 

2 

63 

62 
9 

138 



Prog. Açıklama 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 

111 KÜLTÜR SANAT HİZMETLERİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DA

ĞITILAMAYAN TRANSFERLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 

HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 

1993 YILI KÜLTÜR BAKANLIĞI 

Genel ödenek 
toplamı 

168 519 200 
2 881 795 193 

121 567 000 

10 102 281 

3181983 674 

A - CETVELİ 

Toplam 
harcama 

157 642 164 
2 596 964 098 

113 084 158 

102 272 

2 867 792 692 

İptal edilen 
ödenek 

32 885 057 
328 780 956 

8482842 

370148 855 



1993 YILI TURİZM BAKANLIĞI 
A - CETVELİ 

Program 

101 

111 

900 

990 

999 

A ç ı k l a m a 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 
ÜLKE TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE 
TANITILMASI HİZMETLERİ 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA
MAYAN TRANSFERLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLE
RİN YÜRÜTÜLMESİ 
DIŞ PROJE KREDİLERİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

132 964750 

644467 687 

22 208 000 

63 462 
21 228 450 

820 932 349 

Toplam 
harcama 

129 306 639 

595 509 780 

17 029 087 

741 845 506 

İptal edi 
ödenek 

7 766 4 

51737 3 

5 178 9 

21228 4 
85 9112 



1993 YILI ORMAN BAKANLIĞI 
A - CETVELİ 

Program A ç ı k l a m a 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 

111 ORMANCILIK HİZMETLERİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA

MAYAN TRANSFERLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMET

LERİN YÜRÜTÜLMESİ 
999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

53 991 010 
1 036 083 890 

223 742 000 

3 000 000 
58208400 

1375 025300 

Toplam 
harcama 

41958 748 
910 288 950 

199 176 565 

2 704 333 

1154 128 596 

İptal edi 
ödene 

12 032 2 
141136 9 

24565 4 

58 208 4 
235 943 0 

1993 YILI ÇEVRE BAKANLIĞI 
A - CETVELİ 

Program 

101 

111 
900 

990 

A ç ı k l a m a 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 
ÇEVRE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA
MAYAN TRANSFERLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLE
RİN YÜRÜTÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

97 150 628 
64 865 500 

737 563 500 

12 510 
899 592 138 

Toplam 
harcama 

62 903 304 
48840410 

737 105 399 

848 849 113 

iptal ed 
öden 

35 525 
17 231 

458 

53 215 
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T.C. . -
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG/101-96/05094 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSî BAŞKANLIĞIN 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 11.10.1994 t 
İdareler 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğim arz ederim.-
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

KATMA BÜTÇELİ İDARELER 

1995 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Ödenekler, Öz Gelirler, Hazine Yardımı 

MADDE 1. — a) Katma bütçeli idarelerin 1995 yılında yapa
cakları hizmetler için (145.605.767.000.000) lira ödenek verilmiştir. 

b) Katma bütçeli idarelerin 1995 yılı gelirleri (6.000.000.000.000) 
lirası öz gelir, (104.590.503.000.000) lirası Hazine Yardımı, 
(35.015.264.000.000) lirası yükseköğretim kurumlarının carî hizmet 
giderlerine yapılacak Devlet katkısı olmak üzere toplam 
(145.605.767.000.000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

Bağlı Cetveller 

MADDE 2. — Katma Bütçeli idarelerin, 
1. Ödenek dağılımı (A) işaretli, 
2. Gelirleri, her bir idarenin bütçesine ekli (B) işaretli, 

7 ~ 
PLAN VE BÜTÇE 

KATM 

1995 MALÎ Y 

Ödenekler, Öz Gel 

MADDE 1. — a) 
pacakları hizmetler içi 
miştir. 

b) Katma bütçeli 
lirası öz gelir, (10 
(35.015.264.000.000) lir 
giderlerine yapılacak 
(145.606.767.000.000) li 

Bağlı Cetveller 

MADDE 2. — Ta 



(Hükümetin Teklifi) 

3. Özel hükümlerine göre 1995 yılında tarh, tahakkuk ve 
tahsiline devam olunacak gelir çeşitlerinin dayandığı hükümler, her 
bir idarenin bütçesine ekli (C) işaretli, 

4. Harcamalara ilişkin formül, her bir idarenin bütçesine ekli 
(R) işaretli, 

Cetvellerde gösterilmiştir. 

; İMNCİ KISIM 
İdarelere îlişkin 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 Büt 

İda 

Tarım Reformu 

MADDE 3. — 
miştir. 

Özel Ödeneklere 

MADDE 4. —• 
miştir^ 



(Hükümetin Teklifi) 

kuruluşlar bütçelerinin (|B) işaretli cetveline gelir, diğer taraftan (A) 
işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere Maliye 
Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Ayrıca, 11 . 2 . 1950 tarih 
ve 5539 sayılı Kanunun 1737 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesi 
gereğince, geçişi ücretli olan yol, köprü ve tünellerden elde edilen 
her çeşit gelirleri de aynı mahiyetteki yol, köprü ve tünellerin ya
pım, bakım, onarım ve işletmesinde kullanılmak üzere, Maliye 
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 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 Bakanı yetkilidir. 

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-

9 — 
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(Hükümetin Teklifi) 

sitler, 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Kanun uyarınca belediyelere ay
rılan paylardan İHer Bankasınca kesilerek Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğüne ödenir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Bakım İşleri İçin Gelecek 
Yıla Geçici Yüklenmelere Girişilmesi 

MADDE 5. — Karayolları Genel Müdürlüğünce, yol bakım iş
leri için yılları bütçelerinde yer alan ödeneklerin yarısını geçmemek 
üzere ilgili Bakan onayıyla gelecek yıla geçici yüklenmelere girişil
mesi caizdir. 

Gençlik ve Spor Genel .Müdürlüğü Bütçesinden Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı Bütçesine Yapılacak Aktarmalar. 

MADDE 6. — 29.4.1959 tarih ve 7258 saydı 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 aym amaçla aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 
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(Plan ve Bütçe 

Karayolları Genel 
Yıla Geçici Yüklenmel 

MADDE 5. — T 
miştir. 

Gençlik ve Spor 
ve İskân Bakanlığı Bütç 

MADDE 6. — 
miştir. 



(Hükümetin Teklifi) 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Bütçesinin İl Müdürlüklerine 
^Yardım Olarak Yapılacak Yatırım Ödenekleri 

MADDE 7. — Yıllık yatırım programlarına ek yatırım cetvel
lerinde büyük onarım projeleri arasında yer alan ye Genel Müdürlük 
onayı ile İl Müdürlüklerince emaneten yaptırılması uygun görülen 
işlerin karşılıkları Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin il
gili yatırım tertibindeki ödenekten il müdürlüklerine yardım yolu ile 
ödenebilir. 

Futbol Müsabakaları Müşterek Bahis Hâsılatından Sağlanacak 
Gelirler 

MADDE 8. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesine 
ekli (B) işaretli cetvelin «Futbol Müsabakaları Müşterek Bahis Hâ
sılatından Elde Edilecek Gelir» tertibinde kayıtlı kaynaktan sağlana
cak gelir fazlalarım sportif hizmetler ve spor tesislerinin yapım, ba
kım ve büyük onarımlarında kullanılmak üzere Gençlik ve Spor Ge
nel Müdürlüğü bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan açılacak 
özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilemeyen kısmı ertesi yıl 
rbütçesinin ilgili tertibine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 
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Gençlik ve Spor G 
lerine Yardım Olarak Y 

MADDE 7 :— T 
miştir. 

Futbol Müsabakala 
Gelirler 

MADDE 8. — Ta 
miştir. 



(Hükümetin Teklifi) 

Telsiz Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler 

MADDE 9. — a) 3293 sayılı Kanunla değişik 2813 sayılı Tel
siz Kanununda yer alan telsiz ve monitör hizmetlerinin yürütülmesi
ni teminen, Telsiz Genel Müdürlüğü bütçesine ekli (B) işaretli cet
velde yer alan «Ücret Gelirleri» tertiplerinde kayıtlı kaynaktan sağ
lanan gelir fazlalarım, Telsiz Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı büt
çesinde açılacak özel bir tertibe bir taraftan gelir, diğer taraftan açı
lacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Bakam yetkilidir. 

Bu ödeneklerin yılı içinde sarf edilmeyen kısımları ertesi yıl 
bütçesine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

b) 3293 sayılı Kanunla değişik 2813 sayıh Kanunda gerekli de
ğişiklik yapılıncaya kadar aynı Kanunun 27 nci maddesinin birinci 
paragrafında yer alan «10 katına» ibaresi «20 katma» olarak uygu
lanır. 

12 ~ 

(Plan ve Büt 

Telsiz Genel Mü 

MADDE 9. — 
Telsiz Kanununda y 
tülmesini teminen, T 
retli cetvelde yer al 
naktan sağlanan ge 
Malî Yılı Bütçesind 
diğer taraftan açılac 
Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerin 
bütçesine devren gelir 

b) 3293 sayıh 
değişiklik yapılıncaya 
rinci paragrafmda ye 
uygulanır. 

c) 3293 sayıh 
değişiklik yapılıncaya 
gecikme cezalarıyla 
lan yasal takibatla t 
1.000.000 liraya kad 
terkinine Ulaştırma B 
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(Hükümetin Teklifi) 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili 
İşlemler 

MADDE 10. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Büt
çesine ekli «B». işaretli cetvelde yıl içinde meydana gelebilecek 
gelir fazlalarını «1995 Yılı Geçiş Programının Uygulanması, Koordi
nasyonu ve İzlenmesine Dair Karar» hükümlerine göre 1995 yılında 
yatırım programına alınacak projeleri gerçekleştirmek üzere anılan 
Genel Müdürlük bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan açı
lacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye 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 11. — a) Yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllar
da bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satış bedelleri Devlet İsta
tistik Enstitüsü toptan eşya fiyatları endeksine göre, Yükseköğretim 
kurumları tarafından her yıl yeniden tespit edilir. 

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine 
göre özel ödenek kaydolunan miktarlar üniversite adına millî ban
kalardan birinde açılacak hesaba yatırılır ve harcamalar bu hesaptan 
yapılır. 

(Plan ve Bütçe 

Hudut ve Sahiller 
İşlemler 

MADDE 10. — Ta 
miştir. 

Yüksek Öğretim Ku 

MADDE 11. — T 
miştir. . 



: {Hükümetin Teklifi) 

c) 2547 saydı.Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine 
göre kısmî zamanlı olarak çalıştırılacak öğrenciler hakkmda, 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. 

d) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi Yükseköğretim 
kurumlarında kayıtlı yükseköğrenim öğrencilerinin her türlü tedavi 
giderlerinin karşılanması için, bu kurumların bütçelerinde tertiplenen 
transfer ödeneklerinin karşılıkları Yükseköğretim Kurulunca tespit 
edilecek esas ve usuller çerçevesinde kullanılmak üzere kurumlar adı
na millî bankalardan birinde açılacak hesaba yatırılır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler 

MADDE 12. — Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin (fi) işa
retli cetvelinde yıl içinde meydana gelebilecek gelir fazlalarını bu 
Genel Müdürlüğün carî hizmetlerinde ve «1995» Yılı Programının 
Uygulanması, Koordinasyonu vt İzlenmesine Dair Karar» hüküm
lerine göre yatırım hizmetlerinde, personel ve yolluk giderlerinde; 
hizmet, tüketim malları ve malzeme alımlarında, d'emirbaş giderleri 
ile diğer ödemelerinde kullanılmak üzere, bir yandan özel gelir, di
ğer yandan açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye Bakam 
yetkilidir. • 
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Vakıflar Genel M 

MADDE 12. — 
miştir. 



(Hükümetin Teklifi) 

ÜÇÜNCÜ KîSEVÎ 
Diğer Hükümler 

Genel Bütçe Kanununun Uygulanacağı 

MADDE 13. — Bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak 
üzere, Genel Bütçe Kanunu hükümleri katma bütçeli idareler hak
kında da uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 14. — Bu Kanun 1.1.1995 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 15. — Bu Kanunun; 

a) Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdür
lüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdür
lüğü ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini 
Başbakan ve Maliye Bakanı, 
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Genel Bütçe Kanunu 

MADDE 13. — Ta 
miştir. 

Yürürlük 

MADDE 14. — Ta 
miştir. 

Yürütme 

MADDE 15. — Ta 
miştir. , • 



(Hükümetin Teklifi) 

b) Yükseköğretim Kurulu ve Üniversiteler ile ilgili hükümleri
ni Maliye ve Millî Eğitim Bakanları, 

c) Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Bayındırlık ve İskân Ba
kanları, 

d) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile ilgili hüküm
lerini Maliye ve Sağlık Bakanları, 

e) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini 
Maliye ve Tarım ve Köyişleri Bakanları, 

f) Orman Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve 
Orman Bakanları, 

g) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanları, 
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(Hükümetin Teklifi) 

h) Telsiz Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini 
Ulaştırma Bakardan, yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
M. Karayalçın 
Devlet Bakam 

A. S. Erek 
Devlet Bakam 

Ö. Alpago 
Devlet Bakam 
A. Köylüoğlu 
Devlet Bakanı 

S. Sümer 
Adalet Bakanı 
M. Moğultay 

Dışişleri Bakanı 
O. M. Soysal 

Bayındırlık ve İskân Bakam 
H. Çulhaoğlu 

Tarım ve Köyişleri Bakam 
R. Şahin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
V. Atasoy, 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Maliye ve 

(Plan ve Bütçe K 

Devlet Bakam 
N. Cevheri 

Devlet Bakam 
M. Gülcegün 
Devlet Bakam 

A. E. Kıratlıoğlu 
Devlet Bakam 
A. A. Doğan 
Devlet Bakam 
A. Gökdemir 

Milli Savunma Bakanı 
M. Gölhan 

Maliye Bakam 
/ . Attila 

Sağlık Bakanı 
D. Baran 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
İV. Matkap 

Kültür Bakam 
T. Savaş 

Çevre Bakam 
R. Akçalı 
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KATMA BÜTÇELİ İDARELER 

1995 MAL! YILI BÜTÇE KANUNU GENEL GEREK 

Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı, Genel Bütçe Kanunu Tasarısı ile uyum 
doğrultusunda düzenlenmiştir. Bu çerçevede, 1994 yılı programında belirtilen sektör ve yatırım 
ra imkânlar ölçüsünde gerekli kaynak tahsis edilmiştir. 



\ 



[J BES3 

KBEfS'I 

İHÜl ı^î* 

füi 

SU 





— 25 — 

KATMA BÜTÇELİ İDARELER 
1995 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISININ 

"'.••• MADDELERİNE İLİŞKİN GEREKÇE 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Ödenekler, Öz Gelirler, Hazine Yardımı 

MADDE 1. — Katma Bütçeli İdarelerin 1995 yılında yapacakları hizmetlerin gerektirdi 
hazine yardımı (Yükseköğretim kurumlarının carî hizmet giderlerine yapılacak Devlet katkı 

Bağlı Cetveller 

MADDE 2. — Katma Bütçe Kanununa ekli ödenek dağılımına ilişkin (A) cetveli ile her 
R işaretli cetveller belirtilmektedir. 

İKİNCİ KISIM 
İdarelere İlişkin özel Hükümler 

Tarım Reformu Uygulaması ile İlgili Davaların Takibi 
MADDE 3. — Toprak ve Tarım Reformu uygulaması ile ilgili davaların, gerektiğinde 

•edilebileceğine dair hüküm yer almaktadır. 

Özel Ödeneklere İlişkin İşlemler 
MADDE 4. — Maddenin (a) fıkrasında, Karayolları, Köy Hizmetleri ve Devlet Su İşle 

bütçeli kuruluşlar hariç, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzelkişilerden gelecek 
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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, Mal 
dürlüğü bütçesinin (B) işaretli cetvelinde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan (A) 
nek kaydedileceği hükme bağlanmaktadır. 

Keza, yukarıda belirtilen özel tertiplerdeki ödeneklerden harcanamayan kısımlarının d 
ya ilişkin diğer düzenlemelere yer verilmektedir. 

Maddenin (b) fıkrasında ise, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen içme su 
bedeller taksitlerinin ilgili belediyelerce zamanında ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitleri 
rınca belediyelere ayrılan paylardan İller Bankası Genel Müdürlüğünce kesilerek, Devlet 
hükmü yer almaktadır. 

.. Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Bakım İşleri İçin Gelecek Yıla Geçici Yüklenmelere 
MADDE 5. — Karayolları Genel Müdürlüğünce yol bakım işleri için yıllan (bütçele 

mek üzere ilgili Bakan onayı ile gelecek yıla geçici yüklenmelere girişilmesi hükmü yer alm 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Bütçesinden Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Bütçesine 
MADDE 6. — İlgili Kanunu gereğince, her çeşit spor saha ve tesisleri yapmak üzere 

sinde yer alan projelerden bu idarece yapılabilecek işler dışında kalanlara ait ödenekleri Ba 
tarmaya.; Maliye Bakam yetkili kılınmaktadır!, 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Bütçesinden İl Müdürlüklerine Yardım Olarak Y 
MADDE 7. -— Gençlik ve Spor İl müdürlüklerinin Özel Bütçeli olması nedeniyle G 

programında yer alan büyük onarım projelerine ait işlerin bulunduğu yerlerdeki il müd 
hem bürokrasiyi azaltacak hem de hizmetin zamanında yerine getirilmesi ve maliyetlerin 
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Futbol Müsabakaları Müşterek Bahis Hâsılatından Sağlanacak Gelirler. 
MADDE 8. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait (B) işaretli cetvelin ilgili tert 

rek Babis Hâsılatından Elde Edilecek Gelir tertibinden elde edilen gelir fazlalarını ödenek 
sarf edilmeyen kısmım gelecek yıl bütçesinin ilgili tertibine devren gelir ve ödenek kaydet 

Telsiz Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler 

MADDE 9. — Telsiz Genel Müdürlüğü (B) cetvelinin «Ücret Gelirleri» tertibinden sa 
programı ile ilişkisi kurulmak suretiyle, bu idarenin çeşitli hizmetlerinde kullanılmak üzere, 
gelir ve ödenek yazılmasına ve bu ödeneklerden yıl içinde sarf edilmeyen miktarının ertesi 
dına Maliye Bakanını yetkili kılan hükme yer verilmektedir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler 
MADDE 10. —Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (B) cetvelinde meydana gel 

programına alınacak projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere, özel gelir ve öde 
tesi yıla devri konusundaki . bütçeleştirme hükümlerine yer verilmektedir. 

Yükseköğretim Kurumları ile İlgili Hükümler 
MADDE 11. — Yükseköğretim kurumlarının carî hizmet maliyetlerine öğrenci katkıs 

de edilen gelirler ile yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları 
lirlerin katma bütçelere özel gelir ve özel ödenek kaydedildikten sonra; öğrencilerin beslenm 
ile üniversitenin carî giderleri ve öğrencilerin kısmî zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılm 
küm altına alınmaktadır. 

Maddede kısmî zamanlı olarak çalıştırılacak öğrenciler hakkında; 1475 saydı İş Kanu 
hükümleri ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun iş kazası ve meslek hastalıkları sigort 
lerin uygulanmayacağı da belirtilmektedir. 
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Maddenin (d) bendinde de 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi kurumlarda kayıtl 
tedavi giderlerinin karşüanması için, üniversite bütçelerinde tertiplenen transfer ödeneklerin 
lecek esas ve usuller çerçevesinde kullanılmak üzere üniversite adına millî bankalardan b 
me bağlamaktadır. 

Vakıflar, Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler 

MADDE 12. — Madde ile Vakıflar Genel Müdürlüğü carî yıl bütçesinin (B) işaretH 
lalarının, bu Genel Müdürlüğün carî hizmetlerinde ve 1995 Yılı Geçiş Program Kararnam 
gerekli bütçeleştirme işlemlerinin yapılması konusunda Maliye Bakam yetkili kılınmaktadır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Diğer Hükümler 

Genel Bütçe Kanununun Uygulanacağı 

MADDE 1 3 . — Bu Kanunda yer alan hükümler dışında, Genel Bütçe Kanununda yer 
hakkında da uygulanacağı belirtilmeiktedir. 

Yürürlük 

MADDE 14. — Bu Kanunun 1.1.1995 tarihinde sürürlüğe gireceği belirtilmektedir. 

Yürütme 

MADDE 13. — Katma Bütçeli İdarelerle ilgili hükümlerin, kuruluşların idarî bağlılıkl 
ya Maliye Bakam ile İdarenin bağlı bulunduğu Bakanca 'birlikte yürütüleceği belirtilmekte 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No.: 1/772 
Karar No. : 87 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞIN 

Katma Bütçeli İdareler 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve ekleri Bakanlar Kurulun 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş ve Başkanlıkça 17.10.1994 tarihinde Komisyonumuza hav 

Komisyonumuz, bütçe görüşmelerine 26.10.1994 tarihinde Maliye Balkanının sunuş konuş 
mesini teminen verilen aradan sonra, 3.11.1994 tarihinde Bütçe ve Kesinhesap Kanunu Taşan 
lere geçilmiştir. 

Katma Bütçeli idareler 1995 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısı ve Gerekçesi incelendiğinde 
rısı ile uyumlu bir biçimde, 1995 Yılı Geçiş Programı doğrultusunda düzenlendiği ve bu çerçe 
reken önceliklerin verildiği ve kuruluşlara imkânlar ölçüsünde gerekli kaynağın tahsis edildiği 

Katma Bütçeli idarelerin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının ödenek ve gelir bazınd 
— Katma Bütçeli İdarelere 1995 Malî Yıîi Harcamaları için (A) işaretli cetvelde gösteri 

yar 767 Milyon lira ödenek tahsis edildiği, 
Bu ödeneğin; 
— 88 Trilyon 637 Milyar 350 Milyon Lirasının Carî Harcamalara, (81 trilyon 22 milyar 

milyar 350 milyon lirası diğer cariler). 
. — 50 Trilyon 849 milyar 350 milyon lirasının yatırım harcamalarına, 
— 6 trilyon 119 milyar 67 milyon lirasının Transfer harcamalarına, ayrıldığı görülmekted 
Bu ödeneklerin bütçe büyüklüğü içindeki payları ise; 
— Personel ödenekleri yüzde 55,7 si 
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— Diğer cari ödenekler yüzde 5,2 si : 
— Yatırım ödenekleri yüzde 34,9 u 
—• Transfer ödenekleri yüzde 4,2 si 

düzeyindedir. 
Söz konusu ödeneklerin karşılığının ise, her bir idarenin but çesine bağlı (B) işaretli ce 
— 6 trilyon lirası kurumların özgelirleri, 
— 104 trilyon 590 milyar 503 milyon lirası Hazine yardımı, 

— 35 trilyon 15 milyar 264 milyon lirası da Yükseköğretim Kurumlarının carî hizm 
mak üzere toplam 145 trilyon 605 milyar 767 milyon lira olarak tahmin edildiği, görülme 

Katma Bütçeli İdarelerin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde yapılan gö 
sr ve katma bütçeli idarelerin bu yapı içerisindeki yeri ile ilgili görüş ve öneriler en geni 
oldukları Bakanlardan çalışmalar hakkında gerekli bilgiler almmış tır. . 

Bu görüşmeleri takiben tasarının tümü benimsenerek maddelerinin görüşülmesine ge 
eden görüşmelerde, tasarının 1 inci maddesine bağlı katma bütçeli idarelerin gider ve gelir 

Katma Bütçeli İdareler 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının, idareler düzeyind 
hususları şu şekilde özetlemek mümkündür. . 

Vakıflar Genel Müdürlüğü : 
— Fakir ve kimsesiz öğrencüerden, başarılı olanların eğitimlerine katkıda bulunmak 

rici olduğu, 
—• Çok zengin bir tarihi eser varlığına sahip olduğumuz ve bu eserleri geleceğe en 

altında bulunduğumuz bilinciyle Vakıflar Genel Müdürlüğünün her türlü imkânsızlıklara r 
duğu, • 

— Vakıflar Genel Müdürlüğünün öncülüğünde sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılmasını 
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— Yıllarca üzerinde oturulmakta ve kullanılmakta olan ve 'bir türlü çözüme ulaşamay 
lara ve kullananlara satışı ile ilgili çalışmalara başlanılmış olmasının memnuniyetle karşılandı 
Hükümet adına yapılan açıklamalarda; 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemindeki Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili kan 
nın gerektiği, 

— Vakıf Eserlerinin Onarım ve Restorasyonu için bütçeye konulan ödeneğin yeterli olmad 
— Vakıf Öğrenci Yurtlarının yurt düzeyinde yaygınlaştınlma sı için malî imkânların artırılm 
— Sağlık Hizmetleri içerisinde yürütülen Vakıf Gureba Hastanesi, hizmetlerine konulan 
ifade edilmiştir. 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü : 
— Kuruluşun bütçesinde geçen yıla göre yeterli düzeyde artış sağlanamadığı, 
—• Kurumun çağdaş bir yapıya kavuşturulması ve hizmet veren personelin nitelik ve nicel 
— Koruma altına alman çocukların yaş sınırı nedeniyle kurumdan bakım ve faydalanma 

dur durumda kaldıkları, 
— Bedensel ve zihinsel özürlülere yönelik rehabilitasyon merkezlerinin çok yetersiz olduğu 
şeklindeki görüş ve önerileri takiben Hükümet adına yapılan açıklamalarda; 
— Kurumun korunmaya, bakıma, sosyal yardıma muhtaç çocuk, genç, özürlü, yaşlı kiş 

gereksinim duyan kişilerin, tespit, inceleme ve değerlendirmesi faaliyetlerini üstlendiği, 

— 1995 yılında, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine bağlı olarak hizmet verecek olan İzm 
Diyarbakır illerinde gündüz sokakta çalışan çocuklar merkezi; Trabzon, Ankara, Adana, İst 
safirhanesi; yine Anikara, istanbul, İzmir, Antalya ve Gaziantep'te Toplum Merkezi açılmasının 

— Çocuk suçlular ve suçlarının önlenmesi, sayıca azaltılması, evinden kaçan, terkedilen 
lenmesi hususlarında Emniyet Genel Müdürlüğü ile protokol imzalandığı, 

— Öncelikle' özel statülü iller olarak belirlenen Adana, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve 
de Bağımlısı Çocuklar» ve «Özel Sorunlu Çocuklar» merkezi açılmasının planlandığı, 
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— Koruma altına alman çocukların yaş sınırı nedeniyle Kurumdan bakım ve faydal 
toplum içinde desteklenmeleri ve izlenmeleri amacıyla 1994 yılında Ankara'da 2 tane Genç 
ra'da, 3, Hatay, Kastamonu ve Bursa'da birer tane Gençlik evi planlandığı, 

İfade edilmiştir. 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü : 
— Başarılı sporcuları ödüllendirme ve sporda teşvik unsurunun, çok önemli olduğu, 
— Sportmen ve sağlıklı bir neslin yetiştirilmesine etki eden unsurlardan birisinin de 

sağlığına büyük önem verilmesi gerektiği, 
— Gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan korunması için çeşitli etkinlikler düzenlenm 

şeklindeki görüş ve önerileri takiben Hükümet adına yapılan açıklamalarda; 
— Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında başardı olan 53 sporcu, 27 antrenör ve 16 kul 

tarında konut, otomobil ve cumhuriyet altım ile ödüllendirildiği, 
— Bu yıl Millî Takım sporcularımızın genel sağlık muayeneleri ile test ye ölçümlerin 

mi Sağlık ve Araştırma Merkezleri (SESAM) ile Gezici Sağlık Laboratuvarlarında yapıld 
hizmete açılacağı, 

— Gençlerin zararlı alışkanlıklardan (korunabilmesi amacıyla Gençlik kampları düzen 
rencinin yararlandığı, bunun yanında Federal Almanya Kadın ve Gençlik Bakanlığı ile 
ral Almanya'dan, aralarında Türk Gençlerinin de bulunacağı gençlerin, yapılacak çeşitli 
edildikleri ve ülkemizden de en az 500 gencin Federal Almanya'ya gitmesinin sağlanacağı 

Köy Hizmetleri Geneî Müdürlüğü : 
— Kırsal kesimdeki sosyo-ekonomik ve kültürel kalkınmayı sağlamak amacıyla sos 

verilmesi gerektiği, 
— Verilen ödeneklerin çok yetersiz olduğu, 

şeklindeki eleştirileri takiben Hükümet adına yapılan açıklamalarda; 
— Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ülkemiz potansiyelinin gelecekteki durumu 

standardının her türlü araçla ulaşım yapılabilecek düzeye yükseltilmeye çalışıldığı, anca 
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gerçekleştirilmesinin mümkün görülmediği, bu nedenle bilhassa yatırım ödeneğinin mutlaka 
yapıya kavuşturulması ve ayrı bir bakanlık faaline dönüştürülmesinde yarar bulunduğu, 

— Mevcut imkânlara rağmen, kırsal kesimde yaşayan insanlarımızın ekonomik, sosyal v 
kavuşturulmaları için kurumun yoğun bir çalışma içerisinde bulunduğu ifade edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü : 
— Devlet ve il yollarının öncelikle ele alınmasının, bu konudaki geçmiş dönem eksiklikle 
— Otoyol konusunda son yıllarda çok önemli aşamalar kaydedildiği, 
— Artan trafik karşısında ağır ve transit trafiğe maruz kalan yolların süratle bozulduğu, 
— Kamulaştırması yapılan arazilerin kamulaştırma bedellerinin hak sahiplerine ödenmed 
— Kurumda görevli işçi-memur ücretleri arasında dengesizlik bulunduğu, 
— Trakya bölgesi ile Ege bölgesini birbirine bağlayacak olan «Çanakkale Köprüsü» proj 

rektiği, şeklindeki görüş ve önerileri takiben Hükümet adına yapılan açıklamalarda; 
— İl yollarının yapımına ilişkin çalışmaların süratle devam ettiği, izmit körfez geçişi p 

Ankara yolunun dört merhalede ihalesine devam edildiği, 
— Trafik güvenliğini sağlayıcı projeye büyük önem verildiği, söz konusu projeye 1995 

edildiği, 
— Kamulaştırmalara ilişkin borçların- 1.7 trilyon liraya ulaştığı ve nakit yetersizliği nede 
İfade edilmiştir. 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü : 
— GAP'ın en önemli bölümlerinden biri olan Urfa Tüneli'nin hizmete açılmasının son de 

hizrriete ekonomik bir yatırım olarak bakmamak gerektiği, bölgeye getireceği refah ve toplum 
şim kadar önemli olduğu, 

— Büyük kentlerin su sorunlarına acil çözüm getirilmesinin kaçınılmaz olduğu, 
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün en önemli görevlerin den birinin de enerji potansiy 
— Kurum bütçesinin yeterli olmadığı, 
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Şeklindeki görüş ve önerileri takiben Hükümet adına yapılan açıklamalarda; 
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün büyük su işleriyle barajlara ve enerji sek 

ve çevre sektörüne hizmet verdiği, ancak 1995 Malî Yılı ödeneklerinin hizmetlerin yürütülm 
— Büyük kentlerin su sorunu üzerinde hassasiyetle durulduğu, Yeşilçay ve Melen pr 

ğı, bu iki projenin tamamlanması halinde, İstanbul'un 2040 yılına kadar su sorunu ile kar 

Hudut ye Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü : 
— Uluslararası Sağlık Tüzüğünde yeralan hastalıkların, yabancı ülkelerden ülkemize 

zin diğer bölgelerine ve aynı yollarla başka ülkelere yayılmasını önlemek için, çeşitli sağ 
••— Kuruluşun faaliyetlerini ülke sathına yayılmış 45 sahil sağlık, 13 kara hudut, 8 

boratuvar müdürlüğü ve 2 sağlık koruma yeri müdürlüğü vasıtasıyla sürdürüldüğü, 
— Dokuz havaalanında «Hac Sağlık Merkezi» oluşturularak bilgisayar programı a 

rildiği, * 
— Sınır kapılarımızdan bulaşıcı hastalıkların geçişini engelleme konusunda ilk kez 

AİDS konusunda karşılıklı yardımlaşma sözleşmeleri imzalandığı, 
— Eylül ayı içerisinde Hindistan'da ortaya çıkan Veba salgını karşısında tüm sınır (k 

da alman etkin önlemler sonucu ülkemizin bu hastalıktan korun duğu, dile getirilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü : 
— Ülke ormanlarının devamlılığını tehdit eden faktörlerin başında orman yangınlar 

geldiği, bu tahribatı önlemek amacıyla yoğun bir çalışmanın gerektiği, özellikle yangına h 
sının uygun görüldüğü, 

— Orman yangınlarını önleme ve mücadele hizmetlerinin yürütülmesinde işgücünün 
gınların önlenmesine yönelik yayın ve tanıtım hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu, 

—• Ağaçlandırma çalışmalarına önem verilmesi, erozyonla mücadelede daha etkin ö 
bep olanlara verilecek cezaların artırılması gerektiği, 
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Dile getirilmiş, Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda ise; 
—-Orman yangınlarıyla mücadele: konusunda çok titiz davranıldığı, 1995 yılı yatırım p 

ile (100) adet arazöz ve (932) adet çeşitli tipte telsiz alınması planlandığı, 
— Yurdumuzun en verimli topraklarından denizlere, göl ve barajlarımıza yılda 450 -

alanda taşınan toprak miktarmın ise Afrika'dan 22 kat, Avrupa'dan 17 kat ve Kuzey Amerika 
önleyici çalışmalara önem verildiği, 

— Yurtta orman ve ağaç sevgisini yaymak amacıyla; ağaçlandırmaya uygun sahaları ola 
belediyelere ve okullara piyasa fiyatlarının altında fidan temin edildiği, 

— Mevcut orman muhafaza memuru sayısı yeterli olmadığı için artırılmasına ilişkin tedb 
«İfade edilmiştir. 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü : 
— Ülkemizin petrol ve petrol ürünleri ihtiyacının tamamen millî kaynaklarımızla karşı 

daha rasyonel bir biçimde değerlendirilmesi gerektiği, 
—• Kurumun, akaryakıt. fiyatlarını istikrar içinde tutmak ve Türkiye'yi petrol ürünleri ih 

fine ulaşması gerektiği, 
4- Petrol ve petrol ürünlerinin, stratejik öneme haiz, ağır sanayi ve ulaşımda vazgeçilm 

yabancı petrol şirketlerinin denetleme işlemlerinin titizlikle sürdürülmesi gerektiği şeklindek 
adına yapılan açıklamalarda; 

— Petrol ihtiyacımızın teknolojik gelişmelere paralel olarak artmakta olduğu, ülkemizin 
yüzde 17'sinin yerli kaynaklardan karşılandığı, petrol ve petrol ürünleri ihtiyacının tamame 
teminen petrol arama çalışmalarına süratle devam edildiği, 

— Akaryakıt fiyatlarını istikrar içinde tutmanın ve Türkiye'yi petrol ürünlerini ihraç ede 
def olduğu, 

— Yerli ve yabancı petrol şirketlerinin denetlenmesinin, onların daha verimli çalışmaları 
metlerinde büyük bir titizlik ve tarafsızlık içinde davranıldığı ifade edilmiştir. 
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Telsiz Geneî Mtidüriiigti : 
— IKıınımun yurt içinden ve yurt dışındaki bilimsel araştırmacı ve imalatçı kuruluşla 

kından takip ettiği, ulaştırma sektörünün ihtiyacı olan ehliyeti» telsiz - telgraf ve telsiz -
sizcilik ile ilgili başarılı faaliyetler sürdürüldüğü, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile gerçe 
temlerinde 11.000 adet sistem kurma izni verildiği, bu sistemlerde 157.000 adet cihazın r 
«halk bandı (OB) sertifikası verildiği, Ekim 1994 sonu itibariyle, 1.192 000 adet cihaz i 
uygunluk 'belgesi verildiği, açılan sınavlar sonunda başarılı olan 1.434. kişiye dünyaca ge 
kişiye telsiz - telgraf ve telsiz : telefon operatör ehliyetnamesi verildiği, 479 kişiye de a 
istasyonlarını kurdukları TVderici ve aktarıcı cihazları ile FM radyo verici ve aktarıcı cih 
mans standartları ve ölçme yöntemleri hakkındaki yönetmelik çalışmalarının tamamland 
hazırlıklarının İse tamamlanmak üzere olduğu ifade edilmiştir. 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü : 
—- Genel Müdürlüğün tarımsal üretim potansiyelini harekete geçirmek, bölgelerarası 

dağılımını dengelemek, sulama projelerinden azamî ölçüde ekonomik faydayı temin etm 
planlanması suretiyle verimli tarım arazisini korumak için öncelikle sulanan alanlarda tarım 
birler alınmasının uygun olacağı şeklindeki eleştiri ve görüşleri takiben Hükümet adına ya 

— Değişik tarihlerde Bakanlar Kurulu kararıyla tarım reformu uygulama bölgeleri 
ve köy bulunmakta olduğu, 

— Şanlıurfa İlinin. çeşitli ilçelerine bağlı 19 köyde yapılan arazi çalışmaları sonucunda 
selasyon planları yapılarak tasdik edildikten sonra parsel bazında tapuların Hazine adına 
son aşamaya geldiği, 

— Harran Ovası ve Aksaray İli Yeşilova İlçesinde toplulaştırma işlemlerinin tamamla 
— Yozgat İÜ Yerköy İlçesi ile Ankara İli Polatlı İlçesi Beylikköprü Köyünde hak sa 
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— Tanm reformu uygulama alanlarında dağıtıma konu olacak Hazine arazisinin dağıtımı 
1994 döneminde toplam 11.946 çiftçi ailesine toplam 512.731 dekar arazi tahsis .edildiği,.,.-, 

İfade edilmiştir. 

Yükseköğretimi Kurulu Başkanlığı ve Üniversiteler : 
— Ülkemizin sorunlarının iyi yetişmiş, nitelikle, yaratıcı, yenilikçi, fikirlerini rahatlıkla a 

tıran, millî ve manevî değerlere saygılı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bir neslin yetiştirilm 
gücünün gelecek nesillere bırakılacak en güzel miras olduğu, 

— Üniversitelerimizin bilimsel, malî ve idarî özerkliğe sahip olmaları ve öğretim eleman 
netimine güç vermelerinin sağlanması gerektiği, 

'— Çağdaş ve rahat koşullarda barınmanın, ucuz ve sağlıklı beslenmenin başarılı bir öğreni 
rektiği, , • 

— Ülkemizde genç nüfusun büyük bir bölümünün yükseköğrenimi talep ettiği, 

— Toplumun kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak ve bazı toplumsal sorunlara çözüm 
sitelerin bu görevlerini gerektiği şekilde yerine getirebilmesi için, bugün olduğu gibi bir taraftan 
lel olarak öğretim üyesi sayısının da artırılması gerektüği, 

— öğretim üyesinin kolay ve kısa zamanda yetişmediği, yükseköğretimin en önemli darbo 
yeni öğretim üyesi yetiştirmenin yanında, mevcutların çalışma şartlarını iyileştirmek ve meslek 
larının günün koşullarına ve statülerine uygun bir düzeye getirilmesinin gerektiği, 

— Üniversitelere ayrılan finansman kaynaklarının ciddî oranda artırılması kaçınılmaz o 
tim sorunlarımızı çözmeye yetmeyeceği, 

—-Yükseköğretime kaynak tahsisinin •artırılabilmesini teminen'özel üniversitelerin açılma 
düğü, 

Şeklindeki görüş ve eleştirilerden sonra Hükümet adına yapılan açıklamalarda; 1994 yı 
yısının 4'ü vakıf olmak üzere 57'ye. fakülte sayısının 416'ya, yüksekokul sayısının 465'e ve 
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1992 yılı başına göre üniversite sayısında % 100, fakülte sayısında . % 96, yüksekokul sayıs 
gerçekleştiği1, , , 

— Yükseköğretime olan yoğun talep üzerine alman çeşitli tedbirler ve ikinci öğretimd 
pasitesi ile birlikte 1993 - 1994 ders yılında 561.071'i örgün, 65.3 74'ü açık öğretimde olmak 
1.213.445'e çıkartıldığı, bugün yükseköğretimde mevcut olan örgün öğrenci sayısının 1981 
tığı, böylece yükseköğretim kapasitesinin artırılması yönünde Cumhuriyet tarihimizin en bü 
1993••- 1994 eğitim - öğretim yılında yükseköğrenimde okullaşma oranının % 23.8'e yükse 

.— öğretim üyesi ihtiyacının önemini ye önceliğini dikkate alan Yükseköğretim Kurulu 
Planı» çerçevesinde, 2000 yılma kadar ihtiyaç duyulan öğretim üyesinin bir kısmının yurt d 
rileceği, 

— Yükseköğretime ayrılan kaynakların gayri safi millî hâsıla ve konsolide bütçe için 
de 3.9 iken bu oranların 1992 yılında sırasıyla yüzde 1.25 ve yüzde 4.39'a yükseldiği, 1994 
renci kapasitesinde sağlanan büyük artışlara rağmen, gayri safi millî hâsüa içindeki pay yü 
paym yüzde 3.8'de kaldığı, bu durumun son yıllarda öğrenci başına bütçeden ayrılan ödene 
yükseköğretimin arzulanan seviyede yürütülebilmesi için, gayri safi millî hâsıladan ayrılan 
rektiği, 

— Vakıf üniversitelerine destek verilmesinin gerektiği, ancak, yükseköğretimin özelleşti 
Belirtilmiştir. 
Katma bütçeli idarelerin gelir ye gider cetvellerinde yapılan değişiklikleri ise, aşağıdaki 
— Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Bütçesinin (T) cetveline; yeni kurulan bölge mü 

bedeli Şanlıurfa ve diğer uygulama bölgelerindeki arazilerin kira gelirlerinden karşılanmak 
taşıt eklenmiş, 

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesinin (999.01.2.001.700) tertibinde Kayrakte 
lık ödenek, söz konusu baraj inşaatı henüz başlamadığından, 500 milyar lirası Şanlıurfa Tüne 
100 milyar lirası GAP (Batman 1 inci merhale) projelerinde kullanılmak üzere (112.02.2.001.7 
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—•. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin, yeni açılan (111.01.3.425.900) tertibine 
uyarınca her yıl konsolide bütçeden pay ayrılması hükmüne işlerlik kazandırmak ve 2004 yılı 
rinde-hayatî önem taşıyan «Olimpik Park» projesinin inşaatına başlanabilmesi amacıyla 1 mi 

— Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Bütçesinin, (999.01.2.001.600) tertibindeki ödenekten 
kültelerinin makine ve teçhizat projesine ilişkin yurt dışından getirilecek malzemelerin katma 
(111.01.2.008.600) tertibine,, yine (999.01.2.003.600) tertibindeki ödenekten 100 milyar lira en 
şından getirilecek malzemelerin katma değer vergisi ve gümrük masrafları için (111.01.2.00 

— Ankara Üniversitesi Bütçesinin (T) cetveline, üniversite hizmetlerinde kullanılmak ve 
sinden karşılanmak üzere Sıra No. : 11'den (1) adet otobüs (en az 36 kişilik), bedeli Türkçe 
Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanmak üzere Sıra No. : lO'dan (1) adet otobüs (e 
Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanmak üzere Sıra No. : 3'den (1) adet S 

—• İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesinin (T) cetveline üniversite hizmetlerinde kullanılm 
bütçesinden karşılanmak üzere Sıra No. : 12'den (3) adet kamyon ve Sıra No. : 11'den (2) ad 

— Boğaziçi Üniversitesi Bütçesinin, (101.05.2.018.300) tertibindeki ödenekten 13 milyar l 
ları Oluşturulması» projesi için (101.02.2.006.700) tertibine aktarılmış, 

—• Marmara Üniversitesi Bütçesinin; 
— (101.02.2.008.700) tertibinde yer alan «Haydarpaşa Lisesi Onarımı» na ilişkin ödene 

(101.02.2.007.700) tertiplerinde yer aian büyük onarım projelerine, 
— (101.90.3.522.900) tertibinde yer alan 2 milyon lira (101.90.3.031.900) tertibine, 
— (111.04.2.003.600) tertibinde yer alan ödeneğin 16 milyar lirasından 10 milyar lirası 

tanesi Onarımı» için (101.02.2.015.700) tertibine, 6 milyar lirası (111.C4.2.005.700) tertibine, 
— (101.02.2.025.700) tertibinde yer alan «Göztepe Kampusu Merkezi Laboratuvar İdar 

lirası Fen - Edebiyat Fakültesi1 inşaatı için (111.06,2.006.700) tertibine, 
Aktarılmış, 
— Trakya Üniversitesi Bütçesinin; (101.02.2.013.700) tertibinde yer alan Hastane inşa 

(111.31.2.002.700) tertibindeki menza inşaatına aktarılmış, ayrıca (T) cetveline, öğrencilerin 
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spor hizmetlerinde kullanılmak ve bedeli Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesinden karşılanma 
sıra No. : 9*dan (1) adet panel ve sıra No. : 3 'ten (1) adet stati on - wagon ilâve edilmiş 

— Anadolu ve ösmangazi Üniversiteleri bütçe görüşmelerinde, bütçeye ekli «:R» işa 
stüdyo, la'boratuvar gibi uygulamalı eğitim ve araştırma yapan birimlerin temrinlik mal 
larıyla bımlara ilişkin her türlü giderlerin 400 harcama kaleminden ödeneceğine ve 460 a 
bir hüküm ilâve edilmiş, 

— Erciyes Üniversitesi 'Bütçesinin; (T) cetveline üniversite hizmetlerinde kullanılmak v 
den karşılanmak üzere Sıra No. : 9'dan (1) adet panel ve Sıra No. : İl'den (1) adet oto 

— Cumhuriyet Üniversitesi Bütçesinin, (T) cetveline öğrencilerin sosyal, kültürel v 
deli öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesinden karşılanmak üzere Sıra No. : 10'dan (2) adet o 

— Çukurova Üniversitesi Bütçesinin; (T) cetveline, üniversite hizmetlerinde kullanılm 
lirlerinden karşılanmak üzere Sıra No. : 3'ten (2) adet station-wagon, Sıra No. : 5*ten (1 
7'den (3) adet Pick - up ve Sıra No. : 19'dan (1) adet motosiklet ilâve edilmiş, 

." — Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bütçesinin (T) cetveline, üniversite hizmetlerinde ku 
metler Bütçesi, Üniversite Araştırma Fonu ve Döner Sermaye Bütçelerinden karşılanmak 
ğon, Sıra No. : 5'ten (1) adet minibüs, Sıra No. : 10 ve 11'den (l)'er adet otobüs, Sıra No. 

— Uludağ Üniversitesi Bütçesinin {T) cetveline, öğrenciye yönelik hizmetlerde kul 
ler Bütçesinden karşılanmak üzere, Sıra No. : 10 ve 11 'den (l)'er adet otobüs ilâve edilm 

— Karadeniz Teknik Üniversitesi Bütçesinin (T) cetveline, üniversite hizmetlerinde k 
nundan karşılanmak üzere, Sıra No. : 2'den (1) adet binek otomobil, Sıra No. : 5'ten (1) ad 
otobüs ve Sıra No. : 15'ten (1) adet ambulans eklenmiş, 

— Gaziantep Üniversitesi Bütçesinin, (T) cetveline, Sağlık Uygulama, Araştırma Mer 
hizmetlerinde kullanılmak ve bedeli Döner Sermaye Bütçesinden karşılanmak üzere Sır 
Sıra No. : 5'ten (1 )adet Kaptı - kaçtı (Minibüs) ilâve edilmiş, 
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— Balıkesir Üniversitesi Bütçesinin, (T) cetveline, öğrenci yemek dağıtım hizmetlerinde 
Hizmetler Bütçesinden karşılanmak üzere Sıra No. : 7'den (1) adet Pick- up kamyonet ilâve e 

— Harran Üniversitesi Bütçesinin, (T) cetveline, üniversite hizmetlerinde kullanılmak ve 
üzere Sıra No. : 5'ten (1) adet Kaptı - kaçtı (Minibüs) ve Sıra No. : 10'dan (1) adet otob 

— Adnan Menderes Üniversitesi Bütçesinin, (T) cetveline Ziraat Fakültesi hizmetlerind 
Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanmak üzere Sıra No. : 2'den (1) adet binek otom 
tı - kaçtı (Arazi), yine kantin ve kafeterya hizmetlerinde kullanılmak ve bedeli Öğrenci So 
üzere Sıra No. : 11'den (1) adet otobüs ve. Sıra No. : 8'den (1) adet Pick - up kamyonet ilâve e 

— Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bütçesinin, (T) cetveline; üniversitenin sağlık, kültü 
bedeli öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesinden karşılanmak üzere Sıra No. : 5'ten (1) adet minib 
ilâve edilmiş, 

— Mustafa Kemal Üniversitesi Bütçesinin, (T) cetveline, öğrenci işlerinde kullanılmak 
çesinden karşılanmak üzere, Sıra No. : 10'dan (1) adet otobüs ilâve edilmiş, 

— Afyon Kocatepe Üniversitesi Bütçesinin, (T) cetveline, öğrenci spor faaliyetlerinde k 
metler Bütçesinden karşılanmak üzere Sıra No. : 10'dan (1) adet otdbüs, Sıra No. : 7rden 

— Kafkas Üniversitesi Bütçesinin, (T) cetveline, sağlık, kültür ve spor faaliyetlerinde ku 
metler Bütçesinden karşılanmak üzere Sıra No. : 8'den (1) adet Pick - up ilâve edilmiş, 

— Dumlupınar Üniversitesi Bütçesinin, (T) cetveline, üniversite hizmetlerinde kullanılmak 
çesinden karşılanmak üzere Sıra No. : 7'den.(2) adet Pick - up ilâve edilmiş, 

— Pamukkale Üniversitesi Bütçesinin (111-02.2.001.300) tertibinde yer alan ödenekten 
Hastanesi inşaatında kullanılmak üzere (111.04.2.005.700) tertibine aktarılmış, (T) cetveline 
hizmetlerinde kullanılmak ve bedeli Sağlık, Kültür, Spor Fonundan karşılanmak üzere Sıra N 
ve yemek taşıma hizmetlerinde kullanılmak ve bedeli söz konusu fondan karşılanmak üzere 
(Arazi) eklenmiş, 

. — Sakarya Üniversitesi Bütçesinin, (T) cetveline, öğrenci ve personele verilen öğle yem 
Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesinden karşılanmak üzere Sıra No. : 7'den (1) adet kamyonet 
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. — Celal Bayar Üniversitesi Bütçesinin, (T) cetveline üniversite hizmetlerinde kullanıl 
Bütçesinden karşılanmak üzere Sıra No. : 3'ten (1) adet Station - wagon, Sıra No. : 7'den 
adet otobüs ve Sıra No. : 15'ten (1) adet ambulans ilâve edilmiş, 

— Gazi Osman Paşa Üniversitesi Bütçesinin, (T) cetveline, öğrenci hizmetlerinde ku 
metleri Bütçesinden karşılanmak üzere Sıra No. : 10 ve ll'den (1) adet otobüs ve Sıra No 

— Kahramanmaraş Sütçü îmam Üniversitesi Bütçesinin, (T) cetveline, beslenme hizm 
Sosyal Hizmetler Bütçesinden karşılanmak üzere Sıra No. : 7'den (1) adet Pick - up eklenm 

—• Kırıkkale Üniversitesi Bütçesinin, (T) cetveline üniversite hizmetlerinde kullanılmak 
çesinden karşılanmak üzere Sıra No. :'7'den (1) adet Pick - up kamyonet ve Sıra No. : 3'ten 

— Kocaeli Üniversitesi Bütçesinin, (T) cetveline üniversite hizmetlerinde kullanılmak 
karşılanmak üzere, Sıra No. : 2'den (2) adet binek otomobil, Sıra No. : ll'den (1) adet oto 

— Galatasaray Üniversitesi Bütçesinin (T) cetveline, bedeli Öğrenci Sosyal Hizmetler 
5'ten (2) adet minibüs, Sıra No. : 15'ten (1) adet ambulans ve Sıra No. : 8'den (1) adet Pick 

'Bu değişiklikler sonucunda tasarının; 
— «Ödenekler, öz Gelirler, Hazine Yardımı» başlıklı 1 inci maddesinin (a) fıkrasında 

lira, (b) fıkrasındaki Hazine yardımı toplamı (104.591.503.000.000) lira olarak değiştirilmiş, 

— «Telsiz Genel Müdürlüğü ile İlgili İşlemler» başlıklı 9 uncu maddesine tahsil edil 
ların terkinine ilişkin yeni (c) fıkrası ilâve edilmiş, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 üncü maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 
miştir. 

— Ayrıca; 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının maddelerinin görüşülmesi sırası 
Katma Bütçeli kuruluşların (A) işaretli cetvellerinde yer alan ödeneklerden (Bazı istisnala 
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bu iptal ile ilgili bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu işlemler sonucu doğacak hazine y 
larda Maliye Bakanına yetki verilmesi hususu Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Diğer taraftan, bütçenin Komisyonumuzdaki görüşmeleri sırasında ilgili işlerde kullanılm 
üzere, Maliye Bakanlığının «930-08-3-356-900» «Yedek ödenek» tertibine 10 trilyon liralık ö 

— Katma bütçeli idarelerin 1995 yılı ödeneklerinde Komisyonumuz tarafından yapılan 
— Katma bütçeli idarelerin cari, yatırım, transfer harcamaları ile ilgili 1995 yılı ödenek 

ler ekli TABLO - 2'de, gösterilmiştir. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
îlyas Aktaş 

Samsun 

Başkanvekili 
Yılmaz Ovalı 

Bursa 

Kâtip 
Hayri Doğan 

Antalya 

Cemaleîtin Gürbüz 
Amasya 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

(Muhalefet Şerhim Eklidir.) 

Edip Safder Gaydalı 
Bitlis 

(Muhalefet Şerhim Eklidir.) 

Veli Andaç Durak 
Adana 

Bilâl Güngör 
Ankara 

Melih Pabuçcuoğlu 
Balıkesir 

Zeki Ergezen 
Bitlis 



Mustafa Çil oğlu 
Burdur 

Muharrem Şemsek 
Çorum 

M. Fevzi Yalçın 
Eskişehir 

Mehmet Alp 
Kars 

Osman Develioğlu 
Kayseri 

Mustafa Yılmaz 
Malatya 

Nevsat Özer 
Muğla 

(Muhalifim) 
(Muhalefet Şerhim Eklidir.) 

Koray Aydın 
Trabzon 
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Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Mehmet Gözlükaya 
Denizli 

Gürhan Çelebican 
îstanbul 

(Muhalefet Şerhim Eklidir.) 

., Nurhan Tekinel 
Kastamonu 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Münir Doğan Ölmeztoprak 
Malatya 

(Muhalefet Şerhim Eklidir.) 

Yasar Topçu 
Sinop 

Vahdet Sinan Yerlikaya 
Tunceli 
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MUHALEFET ŞERHÎ 

Başbakan Tansu Çiller Başkanlığındaki DYP - SHP Koalisyon Hükümetince hazırlanan 
önceki üç yüın bütçelerinde olduğu gibi, yine inandırıcı değildir ve Türk halkına umut ve mu 
sayımlarla doludur. 

1994 yılı Bütçesi için öngörülen büyüme, enflasyon, ihracat, ithalat, dış ticaret açığı/fazla 
fiyat, vergi vb. gibi ekonomik hedef ve göstergelerin hemen hemen hiçbiri, gerçekleşememiştir 
ceğini vaad eden bu Hükümet, ülkeyi, tarihimizin en yüksek enflasyon oranı olan 3 haneli % 

Dış borçlar 67 milyar dolar, iç borçlar ise 600 trilyon TL.'ye tırmanma eğilnrıindedir. Ka 
% 4.4'lere ineceği UDİDEM modelinde vaad edilmişken, bu oran % 14'lere çıkmıştır. 

Devletin bilgili, bilinçli ve istikrarlı bir ekonomi yönetimi mevcut değildir. Türkiye, günlü 
ları nedeniyle IMF'nin müdahalesine ihtiyaç duyacak duruma geürilmiiş ve «5 Nisan 1994 E 

Bununla beraber, 5 Nisan Ekonomik Kararları öngörülen sonuçları verememiştir. Ekonomi 
mik büyüme, istihdam vb. göstergeler fevkalade endişe vericidir. 

Endişeleri artıran diğer bir husus ta, Türkiye'nin her geçen gün dünyada itibar kaybetmes 
güvenilirliğini yitirmiştir. İhracat tıkanmıştır. Turizm sektörü 1994 yılında beklenen gelişmeyi 

Hükümet, bütçe açıklarını ve bütçe kaynaklarım artırmak amacıyla, Hazîne kâğıtları yolu 
miş ve belli gruplara yıllık % 406 oranında.faiz geliri dağıtmış, sonra da «Saadet zincirini kır 

Bu ahval ve şartlar altında 1995 yılı için öngörülen; % 4.4 kalkınma hızı, sanayide % 4. 
% 43.2 GSMH deüatörü, >% 7 PSBR, 19.5 milyar dolar ihracat, 27milyar dolar ithalat, konsol 
gerçekleşmesi fevkalade zordur; gerçekçi değildir. 
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Bu Hükümetin, 1.1.1995 yılında yürürlüğe girmesi gereken 7 nci Beş Yıllık Kalkınma P 
_kalade üzüntü vericidir. 

Türkiye, 2QQ0'e beş yıl kala, 21 inci yüzyıla girerken, bu Hükümetin yarattığı bu negat 
refah ve gelir dağılımı düzeyine layık değildir. Türkiye bu duruma getirilmemeliydi. 
-.-., Yukarıda ifade edilen tüm. bu nedenlerle, ülkenin, bu DYP - SHP Hükümetinden kur 
çesine ret oyu vereceğimizi ifade ediyoruz. 

Nedim Budak Selçuk Maruftu Nevşat Özer 
Ankara İstanbul Muğla 

E. Saf der Gaydalı Münir D. Ölmeztoprak 
Bitlis Malatya . « ' . ' . 
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1995 YILI BÜTÇE KANUNU TASARISINA MUHALEFET 

50 nci Hükümetin 1995 yılında uygulamak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna sunduğu tasa 
rını aşağıda sıralayacağız) muhalifiz : 

I - Tasarıyı hazırlayan ve kanunlaştığı takdirde uygulayacak olan Hükümete özellikle bu H 
için, 

II - Tasarı, katılmamız mümkün olmayan birtakım olumsuzluklar taşıdığı için. 

/ - Güvensizlik Duymamızın Sebepleri : 
1. 49 ve 50 nci hükümetlerin ekonomi politikalarından sorumlu olan Sayın Çiller ekonom 
a) 1993 bütçe açığını çeşitli vesilelerle değişik ortamlarda 53 trilyon, 100 trilyon, 150 trily 

farklı rakamlarla ifade etmiştir. En iyi bildiği bir konuda bu kadar tutarsız olması, güven veric 
b) «İstikrar paketi» ismini verdiği 5 Nisan kararları ile tüm hizmetleri yavaşlatmış, birço 

kapanmasına sebep olmuştur. 

c) Başbakan olarak uyguladığı hem 1993, hem de 1994 bütçelerini «ek bütçe» ile tamamla 
örneği sergilemiştir. ' 

d) 1994 bütçesinde enflasyonun % 48 olacağını ileri sürmüş ama gerçekleşme oram % 1 
2. Sayın Başbakan ne demişse tersini yapmış veya aksi çıkmıştır : 
a) «Memuru enflasyona ezdirmeyeceğiz» demiş, 217 bin liralık, 400 bin liralık artışlarla 
b) «Döviz tutanın eli yanacak» demiş, aksine dövizle borçlananın canı yanmış, perişan ol 
c) «Üniversite sınavı olmayacak» demiş, bakanları tarafından tekzip edilmiştir. 
Bu örnekler çoğaltılabilir. 
3. Sayın Başbakan iç politikadan dış politikaya kadar birçok konuda önemli gaflar yapmı 
a) Karabük ve Zonguldak hakkında birbirine zıt beyanlarda bulunmuştur. 
b) Afganistan'dan, Rusya'dan, Ermenistan'dan Tunceli'ye gelenhelikopterlerden bahsetmekle 

kında ciddî değerlendirme hataları olduğunu ortaya koymuştur. f^2[\ 
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c) israil ziyaretinde «arz-ı mev'ud» «Vadedilmiş topraklar» ifadesini telaffuz etmekle, 
takım ideolojilerden habersiz olduğunu, habersiz olduğu konularda uzmanlarla istişare etm 
koymuştur. 

4. Sayın Başbakan; 
Seçim beyannamelerini, koalisyon protokollerini ve hükümet programlarım unutmuş 

ramlara karşı güvenini ortadan kaldırmıştır. 
5. Sayın Başbakan, DPT gibi Devletin en ciddî müesseselerini bile verimsiz hale g 

mamıştır. .. 
6. Sayın Başbakan, 4 Aralık 1994 seçimleri için hazırlanan Kanunda gerek «Seçmen L 

gerekse Anayasa Mahkemesinin bu hükmü iptalinden sonraki tutumlarıyla demokrasi ve 
içinde olduğunu ortaya koymuştur. 

7. Avrupa topluluğuna tam üye olmadığımız için karar verme organlarının dışında ka 
rar etmesi ülke çıkarlarını gözardı eden bir tutumdur. 

8. Hükümetin «yerli sanayimizi kurma ve geliştirme» gibi bir hedefi ve çabası görü 
mek diye bir derdi de yoktur. 

9. Terör konusunda «terörü bitirmeyi» değil «terörle mücadeleyi sürdürmeyi» hedefl 
tekçisi olan «Çekiç Güç»'ü ülkede tutmaya devam etmekle, terörün arkasındaki ülkelere al 

10. Sayın Başbakan yurt dışı gezilerinde kendi halkının inanç değerlerini tehlike gib 
gafletine sık sık düşmüştür. 

11. Hükümet eğitimde, sağlıkta ve tarımda ilkellikten kurtulacak bir hamlenin sahib 
gerileme gerçekleştirmektedir. 

Genç nesillerimizin hiçbir problemine el atılmış değildir. . 
12. Yolsuzluk iiddialan bizzat bakanlar tarafından telaffuz edilir hale gelmiş, kam 

yeni halkalar ilave edilmiştir. -
13. ormanlar sahipsiz, orman köylüsü âdeta öksüz bırakılmıştır. 
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14. Madencilik sektörü hâlâ arzu edilen seviyede millî gelir kaynağı haline getirilememiş 
memektedir. 

15. Adalet hâlâ «geciken adalet», sosyal güvenlik ise «sosyal güvensizlik» halindedir. De 
ve tahammül edilmez adaletsizliklerle doludur. 

16. Hükümet «İstikrar Programı» adını verdiği ekonomik sıkıntıları işçi, memur, işsiz, esna 
ve spekülatif kazançlar peşinde olanlara itibar etmiş, âdeta haksız ve spekülatif kazançlar özen 

17. Dövizin TL. karşısındaki değeri bir yıl içerisinde üç misli artmıştır. İçinde bulunduğu 
da süreceğini göstermektedir. 

18. Hükümet çıkardığı özelleştirme kanunu ile ekonominin rantabl çalışmasını değil, tam t 
açıklarını kapatmayı amaç edinmiştir. 

Bu ise bir yandan üretim kapasitesini düşürecek bir yandan da işsizliği artırıcı rol oynayac 
19. Hükümet uyguladığı politikalarla tefeciye her türlü desteğiverirken, üretimi ve ihraca 

olmuştur. 

İT - Tasarının taşıdığı olumsuzluklar ; 
1. 1995 gider bütçesi 1.331 katrilyon olarak bağlanmış olup 1994'e göre (Ek bütçede h 

% 150 lere varan enflasyon karşısında bir küçülmeyi ifade etmektedir. 
2. Gider bütçesinin darlığının esas suçlusu 1.133 katrilyon olarak tahmin edilmiş olan g 
Gelir bütçesinin küçüklüğünün ise iki sebebi vardır. 
a) Millî gelirin küçük kalması, 

b) Vergi toplamada aciz kalmmasıdır. Her ikisinin de sorumlusu Hükümettir. H 
alışkanlık haline getirmişlerdir. 

3. Her ne kadar 198 trilyonluk bir bütçe açığı öngörülmekte ise de gerçek bundan ç 
Bunun borçlanma ile kapatılacak olması «egemenlik» yönünden büyük bir tehlike oluşturma 
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4. Vergilerde baskın çoğunluk Gelir Vergisi (346.2 trilyon Tl.) ile vasıtalı vergiler 
trilyon) de olduğuna göre, vergi yükünü yine bordro mahkûmları, işçiler, memurlar 
ticiler çekecek demektir. : ' 

5. Bütçe Kanununda, en zalim bir vergi olan enflasyonun büyümeye devam edec 
6. Bütçe, hedefleri yönünden gerçekçi değildir. Bir plan olmadığı halde plana. dayan 
7. Bütçe Kanunu tasarısı tam olarak incelenip değerlendirildiğinde anlaşılmaktadır k 

lisanı hal ile «Ufukta yeni vergiler var» demektedir. 
8. Bütçede yatırıma ve personele ayrılan payın yıllardır düşük tutulması yetmiyormu 
9. Hükümet ekonomik sıkıntıların faturasım çalışan kesime yüklemek istediğini tasa 

muştur. Hükümet yeni yıla işçilerine borçlanmış olarak girmektedir. 
10. Ülkenin yaşadığı bu kadar sıkıntıya rağmen israf sayılabilecek birçok harcama 
11. Üniversite hastaneleri döner sermaye gelirlerindeki çalışanların payı düşürülm 

12. 1995 bütçesinde çalışanların tıbbi cihaz, sağlık sarf malzemesi ile ilaç harcamal 
payının oranını artırma niyeti ortaya çıkmaktadır. 

Vaziyet onu göstermektedir ki maaş bakımından zaten zor duruma düşürülmüş bu 
13. 27 Mart yenilgisini hazmedemeyen Hükümet, çıkardığı kanunlarla belediyelere 

miş gibi şimdi de bütçe tasarısında tekrar darbe vurmaya çalışmaktadır. 
Kadroların kullanımında getirilen esaslar jbir partizan tahakküm hevesinin kokusunu t 
14. Vergi gelirlerinden belediyelere ayrılan paya getirilen kısıtlama da aynı tahakkü 

Hükümetin demokratik tahakkümün hangi seviyelerde olduğunu göstermektedir. 

;15. Hükümet burs verdiği öğrenciye İş veremeyeceğinden bursun karşılığını almaktan 
nin ne kadar büyümekte olduğunun bir göstergesidir.. 

Aynı şekilde tasarıda Hükümet kredi alan öğrenciye krediyi nasıl pahalı kdabüeceğM 
16i Fonların denetimden kaçırılmasına devam edilmektedir. 
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1994'de 34,5 trilyon TI4 olarak gerçekleşen Toplu Konut Fonu gelirlerinden yalnız 9.9 
ların amaçtan saptırıldığığnın göstergesidir. 

17. Bütçe takdiminde «1994 zor bir yü olmuştur» deniyor, görünen odur ki 1995 yılı b 
zor yılı olacaktır. 

18. Sosyal bunalımı, ekonomik bunalımı, güven bunalımını aşabilecek, sosyal devlet a 
bancı telkinlerden uzak millî değerlere sahip ama bütün bu ölçüler içerisinde dünyaya açık 
yönetime ihtiyaç varken mevcut hükümet hemen hemen tamamıylabu ihtiyaca ters düşmektedi 

Sonuç olarak hem ülke geriletilmekte, hem de sosyal devlet anlayışı yıkılmaktadır. Bu büt 
lasyonu bir sektör haline getirdiğini, kronMeştirdiğini, kamu kesimi borçlanma gereğini art 
tücü faaliyetleri normal telakki eder hale geldiğini göstermektedir. Çünkü ortada başka bir g 

Hazine kaynaklarım doğal, olağan bir gelir kaynağı olarak görmek gibi bir teamül ye 
işsizler, fakirler, işçiler, memurlar, çiftçiler, küçük esnaf acı çekmektedir. 

1995 genel bütçesine, 1995 katma bütçesine, 1993 genel ve katma bütçeleri olarak geldiğin 
man söylediğimiz gibi yanlış uygulamalarla gerçekleşen kesin hesap raporlarına muhalif old 

Prof. Dr. Mustafa Ünaldı Zeki Ergezen 
Konya Bitlis 
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TABLO (I) 
KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN 1995 YILI ÖDENEK 

YAPILAN EKLEME VE KESİNTİLER 

Hükümetin K 
Kuruluşun adı Teklifi E 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Sosyal Hizmetler ve Ç.E.K.; Genel Müdürlüğü 
Telsiz Genel Müdürlüğü 
Yüksek Öğretim Kurulu 
Ankara Üniversitesi 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
istanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 

318.310 
• 989.751! 

1.952.270 
27.735.900 
40.035.815 

150.910 
2.858.050 

23.784.691 
228.130 

2.184.500 
134.670 

1,606.950 
2.923.600 
1.493.500 
2.853.000 
1.889.500 
3.994.500 
1.476.700 

70 
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Kuruluşun Adı 

Boğaziçi Üniversitesi 
Marmara Üniversitesi 
Yıldız Teknik Üniversitesi 
Mimar Sinan Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Trakya Üniversitesi 
Uludağ Üniversitesi > 
Anadolu Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 
Akdeniz Üniversitesi 
Erciyes Üniversitesi 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi 
19 Mayıs Üniversitesi 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
İnönü Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 
Dicle Üniversitesi 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Gaziantep Üniversitesi 

Hükümetin Kom 
Teklifi Ekl 

805.400 
1,353.730 

520.260 
362.990 

2.077.250 
1.483.850 

699.845 
1.187.790 
1.049.810 
1.157.550 

71L190 
795.110 
696.900 

1.453.000 
842.000 . 

1.089.650 
1.750.420 

759.550-
837.530 
971.140 
702.950 
512.300 

13.0 
31.0 

— 
— 
— 
— 

10.0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

- — 
— 
— 
— 
— 
— 
" 
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Kuruluşun adı 

Muğla; Üniversitesi 
Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi 
Kırıkkale Üniversitesi 
Osmangazi üniversitesi 
Galatasaray Eğitim öğretim Kurumu 

TOPLAM 

Hükümetin Kom 
Teklifi Ekl 

224.380 — 
298.600 — 
271410 — 
647,740 — 
113.560 — 

145.605.767 758.4 
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TABLO (U) 

KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN CARİ, YATIRIM VE TRANSFER HARCAM 
ÖDENEKLERİNDE YAPILAN EKLEME VE KESİN 

Kuruluşun Adı 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
Yüksek Öğretim Kurulu 
Marmara Üniversitesi 
Boğaziçi Üniversitesi 
Trakya Üniversitesi 
Pamukkale Üniversitesi 

TOPLAM 

CARÎ 

Eklenen Düşülen 

— • — 
— — • 

• — — 
— — 
— — 
— • • — 

— — 

YATIRIM 

Eklenen 

700.000 
— 

400 
26.000 
13.000 
10.000 
3.000 

752.400 

Düşüle 

700.0 

31. 
13. 
10. 
3.0 

757.4 





1. 
'2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

İ d a r e l e r 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müd. 
Orman Genel Müdürlüğü 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Sosyal Hiz. ve Ç.E.K. Gen. Müd. 
Telsiz Genel Müdürlüğü 
Yüksek Öğretim Kurulu 
Ankara Üniversitesi 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Boğaziçi Üniversitesi 
Marmara Üniversitesi 

Personel 

84.000 
543.000 
217.000 

15.100.000 
15.375.000 

69.000 
2.599.000 

15.479.000 
27.000 

1.465.000 
64.000 
75.000 

2.255.000 
1.060.000 
2.036.000 
1.300.000 
3.100.000 
1.015.000 

440.000 
990.000 
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— CETVEL! 

Diğer Cari 

13.000 
107.000 
205.000 

1.304.350 
130.000 
19.000 

103.000 
215.000 

7.000 
500.000 

12.000 
123.000 
280.000 
250.000 
410.000 
186.000 
465.000 
223.000 
124.000 
115.000 

Toplam 
Cari 

97.000 
650.000 
422.000 

16.404.350 
15.505.000 

88.000 
2.702.000 

15.694.000 
34.000 

1.965.000 
76.000 

198.000 
2.535.000 
1.310.000 
2.446.000 
1.486.000 
3.565.000 
1.238.000 

564.COO 
1.105.000 

D 
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î d a r e 1 e r Personel 

61. Muğla üniversitesi 125.000 
62. K. Maraş Sütçü İmam Üniversitesi 205.000 
63. Kırıkkale Üniversitesi 162.000 
64. Osmangazi Üniversitesi 438.000 
65. Galatasaray Üniversitesi 65.000 

KATMA BÜTÇE TOPLAMI 81.022.000 

YÖK+ÜNİVERSİTELER TOPLAMI 30.000.000 

— 64 — 

Toplam D 
Diğer Cari Cari 

38.000 163.000 
38.000 243.000 
37.000 199.000 
71.000 509.000 
19.000 84.000 

7.615.350 

5.000.000 
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Vizeli Toplam Genel 
Transferler Kamulaştırma Fon Transfer Toplam 

3.880 3.880 224.380 
4.600 4.600 298.600 
3.110 2.000 5.110 271.110 
8.890 8.890 647.740 
4.560 4.560 113.560 

3.253.565 2.650300 221.002 6.125,062 145.606.767 

1.311.320 3.000 1314.320 45.232.770 

H 
Özgelir Y 

2.300 
1.250 
3.060 
2.250 

150 

6.000,000 104 

358.005 9. 





LOJMAN VE SOSYAL TESİSLER 
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KATMA BÜTÇELİ KURULUŞLARIN 30.6.1994 TARİHİ İTİBARİY 

LOJMAN VE SOSYAL TESİSLERİ 

1 Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
2 Vakıflar Genel Müdürlüğü 
3 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
4 Karayolları Genel Müdürlüğü 
5 Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğü 
6 Hudut ve Sahiller Sağ. Gen. Müd. 

. 7 Orman Genel Müdürlüğü (Döner sermaye dafail) 
8 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
9 Petrol îşleri Genel Müdürlüğü 

10 , Sosyal Hiz. ve Ç.E.K. Genel Müdürlüğü 
11 Telsiz Genel Müdürlüğü 
12 Yüksek Öğretim Kurulu 
13 Ankara Üniversitesi 
14 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
15 Hacettepe Üniversitesi 
16 Gazi Üniversitesi 
17 istanbul Üniversitesi 
18 İstanbul Teknik Üniversitesi 
19 Boğaziçi Üniversitesi 
20 Marmara Üniversitesi 
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Sıra 
No. D A İ R E L E R 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

Yıldız Üniversitesi 
Mimar Sinan Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Trakya Üniversitesi 
Uludağ Üniversitesi 
Anadolu Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 
Akdeniz Üniversitesi 
Erciyes Üniversitesi 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
inönü Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 
Dicle Üniversitesi 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Gaziantep Üniversitesi 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

".' 

, : - . . " • 
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Sıra 
No. D A İ R E L E R 

42 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
43 Harran Üniversitesi 
44 Süleyman Demire! Üniversitesi 
45 Adnan Menderes Üniversitesi 
46 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 
47 Mersin Üniversitesi 
48 Pamukkale Üniversitesi 
49 Balıkesir Üniversitesi 
50 Kocaeli Üniversitesi 
51 Sakarya Üniversitesi 
52 Celal Bayar Üniversitesi 
53 Abant izzet Baysal Üniversitesi 
54 Mustafa Kemal Üniversitesi 
55 Afyon Kocatepe Üniversitesi 
56 Kafkas Üniversitesi 
57 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 
58 Niğde Üniversitesi 
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Sıra -
Nö4 , D A İ R E L E R 

59 Dumlupınar Üniversitesi 
60 Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
61 Muğla Üniversitesi 
62 Maraş Sütçü İmam Üniversitesi 
63 Kırıkkale Üniversitesi 
64 Osmangazi Üniversitesi 
65 Galatasaray Eğitim, öğretim Kurumu 

TOPLAM 

(*) Lojman sayılarına henüz inşa halinde olanlar ile kiralanan 
1994 Bütçesi Lojman 2 
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KATMA BÜTÇELI IDARELERCE 237 SAYTLI TAŞI 

KANUNUNA GÖRE 1995 YıLıNDA SATıN ALıNACA 

TAŞıTLARı GÖSTERIR CETVEL 

Kuruluşun Adı 
(T) Cetveli 
Sıra No. 

Tanm Reformu Gn. Md. lüğü T — 4 

Ankara Üniversitesi T 

Taşıtın Cinsi 

Karayolları Genel Müdürlüğü 
Köy, Hizmetleri Genel Mü
dürlüğü 
Telsiz Genel Müdürlüğü 
Sosyal Hiz. Ç. E. K. Genel 
Müdürlüğü 

T — 
T — 

T — 
T — 

15 
16 

3 
15 

Ambulans (Tıbbî 
Ambulans 

Station - Wagon 
Ambulans 

Station - Wagon 

Dilfaransiy 

Arazi - binek (En az 4, en çok 
8 kişilik) 

4X4 

4X2 
4X4 

4X2 
4X2 

4X2 
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(T) Cetveli 
Kuruluşun Adı Sıra No. Taşıtın Cinsi 

T — 10 Otobüs (En az 20 kişilik) 

T — 11 Otobüs (En az 36 kişilik) 

T — 15 Ambulans (Tıbbî donanımlı) 

Hacettepe Üniversitesi T — 15 Ambulans (Tıbbî donanımlı) 

Gazi Üniversitesi T — 15 Ambulans (Tıbbî donanımlı) 

Diferansi 

4X2 

4X2 

4X2 

4X2 

4X2 
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Kuruluşun Adı 

İstanbul Üniversitesi 

(T) Cetveli 
Sıra No. 

T — 15 

İstanbul Teknik Üniversitesi T — 11 

Boğaziçi Üniversitesi 

Marmara Üniversitesi 

Ege Üniversitesi 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

T 12 

T — 4 

T — 15 

T — 15 

T 15 

Taşıtın Cinsi Diferansiy 

Ambulans (Tıbbî donanımlı) 

Otobüs (En az 36 kişilik) 

4X2 

4X2 

Kamyon (Şasi -, kabin tam yüklü 4X2 
ağırlığı 3 501 Kg.) 

Arazi - binek (En az 4, en çok 8 4X4 
kişilik) 
Ambulans (Tıbbî donanımlı) 4X2 

Ambulans (Tıbbî donanımlı) -4X2 

Ambulans (Tıbbî donanımlı) .4X2 



— 16 — 

(T) Cetveü 
Kuruluşun Adı Sıra No. Taşıtın Cinsi 

Trakya Üniversitesi T — 3 Station - Wagon 

T — 9 Panel 

T — 10 Otobüs (En az 20 kişilik) 

T — 15 Ambulans (Tıbbî donanımlı) 

Uludağ Üniversitesi T — 10 Otobüs (En az 20 kişilik) 

T — 11 Otobüs (En az 36 kişilik) 

Diferan 

4X2 

4X2 

4X2 

4X2 

4X2 

4X2 



— 77 — 

(T) Cetveli 
Kuruluşun Adı Sıra No. Taşıtın Cinsi 

T — 15 Ambulans (Tıbbî donanımlı) 

Akdeniz Üniversitesi T — 15 Ambulans (Tıbbî donanımlı) 

Erciyes Üniversitesi T — 9 Panel 

T — 11 Otobüs (En az 36 kişilik ) 

T — 15 Ambulans (Tıbbî donanımlı) 

Cumhuriyet Üniversitesi T — 10 Otobüs (En az 20 kişilik) 

Çukurova Üniversitesi T — 3 Station - Wagon 

Diferansiye 

4X2 

4X2 

4X2 

4X2 

4X2 

4X2 

4X2 
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Kuruluşun Adı 
(T) Cetveli 
Sıra No. 

Çukurova Üniversitesi 

T 

T 

T — 7 

T — 15 

T 19 

Taşıtın Cinsi D2fearans 

Station - Wagon 

Kaptı - kaçtı (Minibüs) 

4X2 

4X2 

Pick - up (Kamyonet, şoför dahil 4X2 
3 veya 6 kişilik) 

Piok - up {Kamyonet, şoför dahil 
3 veya 6 k%il'îk) 

4X2 

Pick - up (Kamyonet, şoför dahil 4X2 
3 veya 6 kişilik) 

Ambulans (Tıbbî donanımlı) 

Motosiklet (En az 600 cc'lik) 

4X2 
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Kuruluşun; Adı 
(T) Cetveli 
Sıra No. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi T 

T — 3 

T — 3 

T 

10 

T — 11 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi T — 13 

Taşıtın Cinsi 

Station - Wagon 

Station - Wagon 

Station - Wagon 

Kaptı - kaçtı (Minibüs) 

Otobüs (En az 20 kişilik) 

Otobüs (En az 36 kişilik) 

Diferansiyel 

4X2 

4X2 

4X2 

4X2 

4X2 

4X2 

Kamyon (Şasi - kabin tam yüklü 4X2 
ağırlığı en az 12.000 Kg.) 
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Kuruluşun Adı 
(T) Cetveli 
Sıra No. 

T — 14 

Taşıtın Cinsi Diferan 

T 

Karadeniz Teknik Üniversitesi T 

T 

T 

15 

Atatürk Üniversitesi T 

11 

15 

15 

Kamyon (Şasi - kabin tam yüklü 4X2 
ağırlığı en az 17.000 Kg.) 

Ambulans (Tıbbî donanımlı) 4X2 

Binek otomobil 4X2 

Kaptı - kaçtı (Minibüs) 4X2 

Otobüs (En az 36 kişilik) 4X2 

Ambulans (Tıbbî donanımlı) 4X2 

Ambulans (Tıbbî donanımlı) 4X2 
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Kuruluşun Adı 

Dicle Üniversitesi 

(T) Cetveli 
Sıra No. 

T — 15 

Taşıtın Cinsi 

Ambulans (Tıbbî donanımlı) 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi T — 15 
Gaziantep Üniversitesi T — 15 

Ambulans (Tıbbî donanımlı) 
Ambulans (Tıbbî donanımlı) 

Harran Üniversitesi 

Gaziantep Üniversitesi 

T — 15 Ambulans (Tıbbî donanımlı) 

T — 2 Binek otomobil 

T Kaptı - kaçtı (Minibüs) 

Harran Üniversitesi T — 5 Kaptı - kaçtı (Minibüs) 

Diferansiye 

4X2 

4X2 
4X2 

4X2 

4X2 

4X2 

4X2 



Kuruluşun Adı 
(T) Cetveli 
Sıra No. 

T — 10 

— 82 

Taşıtın Cinsi 

Otobüs (En az 20 kişilik) 

Süleyman Demdrel Üniversitesi T — 15 Ambulans (Tıbbî donanımlı) 

Adnan Menderes Üniversitesi T — 2 Binek otomobil 

T — 6 Kaptı - kaçtı (Arazi) 

T — 8 

T — 11 

Pick - up (Kamyonet, arazi 
hizmetleri için, şoför dahil, 
3 veya 6 kişilik) 

Otobüs {En az 36 kişilik) 

Adnan Menderes Üniversitesi T —• 15 
Zonguldak Karaelmas Üni. T — 15 

Ambulans (Tıbbî donanımlı) 
Ambulans (Tibbî donanımlı) 

Diferansi 

4X2 

4X2 

4X2 

4X4 

4X4 

4X2 

4X2 
4X2 
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Kuruluşun Adı 

Pamukkaüe Üniversitesi 

Balıkesir Üniversitesi 

Kocaeli Üniversitesi 

Sakarya Üniversitesi 

(T) Cetveli 
Sıra No. 

T — 6 

T — 7 

T — 2 

T - - 11 

T - 15 
T — 7 

Taşıtın Cinsi Ölferansiyei! 

Kaptı - kaçtı (Arazi) 4X2 

T — 15 Ambulans (Tıbbî donanımlı) 4X2 

T — 15 Ambulans (Tıbbî donanımlı) 4X2 

Pick - up (Kamyonet şoför dahil 4X2 
3 veya 6 kişilik) 

Binek otomobil 

Otobüs (En az 36 kişilik) 

4X2 

4X2 

Ambulans (Tıbbî donanımlı) 4X2 
Pick - up (Kamyonet, şoför dahil 4X2 
3 veya 6 kişilik) 
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Kuruluşun Adı 

Abant İzzet Baysal Üni. 

(T) Cetveli 
Sıra No.-

Celal Bayar Üniversitesi T — 3 

T — 7 

T — 10 

T — 15 

T. — 15 

T — 5 

Taşıtın Cinsi Diferans 

Station - Wagon 4X2 

Pick - up (Kamyonet, şoför dahil 4X2 
3 veya 6 kişilik) 

Otobüs (En az 20 kişilik) 4X4 

Ambulans (Tıbbî donanımlı) 4X4 

Ambulans (Tıbbî donanımlı) 4X2 

Kaptı - kaçtı (Minibüs) 4X2 

T — 7 Pick - up (Kamyonet, şoför dahil 4X2 
3 veya 6 kişilik) 

T — 15 Ambulans (Tıbbî donanımlı) 4X2 



85 

Kuruluşun Adı 
(T) Cetveli 
Sıra No. 

Mustafa Kemal Üniversitesi T — 10 

Afyon Kocatepe Üniversitesi T —-7 

Afyon Kocatepe Üniversitesi T — 10 

Kafkas Üniversitesi T — 

Dumlupmar Üniversitesi X — 7 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi T — 10 

Taşıtın Cinsi Diferansiye 

Otobüs (En az 20 kişilik) 4X2 

Pick - up (Kamyonet, şoför dahil 4X2 
3 veya 6 kişilik) 

Otobüs (En az 20 kişilik) 4X2 

Pick - up (Kamyonet, arazi hiz- 4X4 
metleri için şoför dahil 3 veya 6 
kişilik) 

Pick - Up (Kamyonet, şoför dahil 4X2 
3 veya 6 kişilik) 

Otobüs (En az 20 kişilik) 4X2 
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Kurulusun Adı 
(T) Cetveli 
Sıra No. 

T 11 

15 

Kahramanmaraş Sütçü İmam T — 7 
Üniversitesi 

Kn-ıkkale Üniversitesi T — 3 

Osmangazi Üniversitesi T — 15 

Taşıtın Cinsi 

Otobüs (En az 36 kişilik) 

Ambulans (Tıbbî donanımlı) 

Diferan 

4X2 

4X2 

Pick - up (Kamyonet, şoför dahil 4X2 
3 veya 6 kişilik) 

Station - Wagon 4X2 

Pick - up (Kamyonet) şoför dahil 4X2 
3 veya 6 kişilik 

Ambulans (Tıbbî donanımlı) 4X2 
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Kuruluşun Adı 
(T) Cetveli. 
Sıra No. 

Galatasaray Üniversitesi T — 5i 

T — 8 

Taşıtın Cinsi 

Kaptı - kaçtı (Minibüs) 

Diferansiye 

4X2 

Pick - up (Kamyonet) Arazi biz- 4X4 
metleri için şoför dahil 3 veya 6 
khilik 

T — 15 Ambulans (Tıbbî donanımlı) 4X2 
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20. Marmara Üniversitesi 
21. Yıldız Üniversitesi 
22. Mimar Sinan Üniversitesi 
23. Ege Üniversitesi 
24. Dokuz Eylül Üniversitesi 
25. Trakya Üniversitesi 
26. Uludağ Üniversitesi 
27. Anadolu Üniversitesi 
28. Selçuk Üniversitesi 
29. Akdeniz Üniversitesi 
30. Erciyes Üniversitesi 
31. Cumhuriyet Üniversitesi 
32. Çukurova Üniversitesi 
33. Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
34. Karadeniz Teknik Üniversitesi 
35. Atatürk Üniversitesi 
36. İnönü Üniversitesi 
37- Fırat Üniversitesi 
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:3 .& S 

s • -S * § ' ° § 

56. Kafkas Üniversitesi 2 3 1 1 1 
57. Çanakkale 8 Mart Üniversitesi 4 2 3 
58. Niğde Üniversitesi 5 . 1 1 1 
59. Dumlupınar Üniversitesi 2 3 
60. Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1 4 1 1 
61. Muğla Üniversitesi 1 2 1 
62. K. Maraş Sütçü İmam Üni. 1 4 1 2 
63. Kırıkkale Üniversitesi 4 1 
64. Osmangazi Üniversitesi 2 5 6 3 3 
65. Galatasaray Üniversitesi 1 

TOPLAM 1.395 2.176 1.026 1.890 6.228 59 969 3.488 

* Döner sermaye dahildir. 
** Makam ve güvenlik önlemleri binek taşıtlar dahildir. 

*** Güvenlik önlemleri servis taşıtlmı dahildir. 
94 Bütçesi Taşıtı 





Dönem : 19 Yasama Yılı: 4 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 749) 

1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarma Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap 

Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/755,3/1581) 

T.C. -
Sayıştay Başkanlığı 
Sayı: 38218812403 . 11.10.1994 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Katma Bütçeli İdarelerin 1993 bütçe yılı Kesinhesap Kanun Tasarısına ait genel uygun

luk bildiriminin ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 
M. Vecdi Gönül 

Sayıştay Başkanı 
GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 

Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri uyarınca bir nüshası Sayıştaya gönderi
len katma bütçeli idarelerin 1993 bütçe yılı kesinhesapları Sayıştayca sayman yönetim dönemi he
saplarıyla karşılaştırılarak uygunluk derecesi bağlı cetvellerde gösterilmiştir. 

1. Kesinhesap Kanun Tasarısının 4 üncü maddesinde ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Telsiz Genel Müdürlüğü, Anka
ra Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Yıl
dız Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Uludağ 
Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Çukurova Üni
versitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Fırat Üniversitesi* Dicle Üniversitesi, 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Zonguldak 
Karaelmas Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Afyon Kocatepe'Üniversitesi, Kaf
kas Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Muğla Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kırık
kale Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Süleyman Demirci Üniversitesi, 
Adnan Menderes Üniversitesinin tasarıya ekli gider cetvellerinde 13 713 715 000.- (Onüç milyar 
yediyüzonüçmilyon yediyüz onbeşbin) lirası yasalara göre ödenek aranmaksızın yapılacak giderle
re, 1 064 716 711 000.- (Bir trilyon altmışdört milyar yediyüzonaltı milyon yediyüzonbirbin) lira
sı personel giderlerine, 92 217 671 000.- (Doksanikimilyar ikiyüzonyedimilyon altıyüzyetmişbir-
bin) lirası sorumluluk gerektiren giderler olmaıc üzere toplam 1 170 648 097 000.- (Bir trilyon yüz-
yetmişmilyar altıyüzkırksekizmilyön doksanyedibin) lira ödenek dışı gider yapıldığı görülmüştür. 

Sayıştay'cada anılan idarelerin 1993 yılında ayrıntısı aşağıda gösterildiği üzere aynı tutarda 
ödenek dışı gideri bulunduğu tespit edilmiştir. 

Kesinhesap Kanunu Tasarısının 4 üncü maddesi ile ödenek dışı giderler için aynı miktarda 
tamamlayıcı ödenek istenilmiştir. 



ÖDENEK DIŞI GİDER 

Dairesi 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Tertibi 

111.01.1.001.200' 
101.01.1.001.200 
101.01.1.001.300 
101.01.1.003.300 
101.02.1.001.200 
101.02.1.001.300 . 
111.01,1.001.200 
111.01.1.001.300 
111.01.1.001.400 
111.01.1.001.800 
111.01.2.002.700 
İ12.01.1.001.200 
112.01.1.001.300 
112.01.1.001.400 
112.02.1.001.200 
112.02.1.001.300 
112.02.1.001.400 
112.03.1.001.200 
112.03.1.001.800 
112.03.2.001.700 
112.03.3.001.700 
900.04.3.402.900 

Miktan 

46 763 
436477 

16241 
8 482469 

433 324 
292 811 

1 132 270 
1768 991 
2 777 298 

111308 
419 137 
898948 

1972 189 
25 715 185 

81 908 
574111 

2 999403 
1940 078 

1895 
40 422 330 

468 597 
3 167 842 

. Yasal giderler 

46 7 
24174 

84824 
2445 

. 2758 

518 5 

81 9 



Dairesi Tertibi 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
Karayolları Gene! Müdürlüğü 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

900.04.3. 
900.05.3. 
900.05.3. 
111.01.1. 
101.01.1. 
111.02.1. 
111.01.2. 
112.01.2. 
112.01.2 
112.01.2 
112.02.2 
113.01.1 
101.01.1 
101.01.1 
101.02.1 
101.02,1 
101.02.1 
111.01.1 
900.05.3 
101.01.1 
111.01.1 
111.01.1 
111.02.1 

.422.900 

.522.900 

.525.900 

.001.100 

.002,100 

.002.300 

.001.100 

.001.100 

.002.100 

.004.100 

.001.100 

.001.100 

.001.100 

.002.200 

.001.200 

.002.200 

.003.300 

.001.100 

.524.900 

.001.100 

.001.200 

.001.800 

.001.100 

Miktarı 
9 681 

133 478 
727 046 

1046 542 
109 006 
71 227 

23 958 082 
12 647 267 
47 221 828 
1063 473 

51251 104 
41 070 272 
2 437 676 

1911 
4 581 
11766 
48 551 

70 202400 
105 103 
467 006 

1 448 694 
279 

554749 043 

Yasal giderler 

71 227 

1911 
4 581 
11766 
48 551 

f 448 694 



Dairesi Tertibi 

" 111.02.1.002.100 
" 111.06.2.00i: ıoo 
" 900.05.3.526.900 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğü 101.01.1.002.200 

101.01.1.003.300 
" 101.02.1.001.100 

. 111.01.1.001.100 
" • " ' ' . . . 111.01.1.001.200 

111.02.1.001.100 
" ' • ' . . 111.02.1.001.200 

111.03.1.001.100 
" 111.03.1.001.200 
" 111.03.1.002.400 
" 900.04.3.417,900 
" 900.05.3.523.900 

Telsiz Genel Müdürlüğü . 101.01.1.002.100 
" 101.02.1.001.100 
" 111.01.1.001.100 

• " • • " • . " • ' . 111.01.1.002.100 
111.02.1.001.100 

Ankara Üniversitesi 104.02.1.005.100 
104.02.1.017.100 

Miktan 

32,170 783 
55 035 863 

4 673 

387 896 
34 183 

3 058 666 
1894 150 

302 542 
36773 087 

1747 031. 
3 375 162 

113 448 
1767 128 

2 612 
2 037 

251499 
1015 639 

112 525 
296 587 

• 170 077 
97 788 

349 488 

Yasal giderler 

34 183 

302 542 

1657 229 

113 448 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 749) 
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Dairesi Tertibi 

Hacettepe Üniversitesi 112.01.3.521.900 
" 112.04.1.001.100 

112.04.1.011.100 
112.04.3.521.900 
112.05.1.001.100 
112.05.1.011.100 
113.02.1.001.100 
113.02.1.011.100 

" 113.09.1.001.100 
113.09.1.011.100 
113.10.1.002.100 

" 113.10.1.011.100 
113.12.1.001.100 
113.12.1.011.100 

Marmara Üniversitesi .104.04.1.007.100 
112.01.1.011.100 

Yıldız Teknik Üniversitesi 101.02.1.001.100 
101.03.3.421.900 
104.01.1.002.100 

" 104.02.1.001.100 
*104.03.1.002.100 
111.02.1.011.100 
111.06.1.001.100 

Miktarı . Yasal giderle 

11171 
345 910 
382 229 
1410 

212 543 
174 787 
243 661 
534 114 
224.596 
231 239 
49 210 
355 734 
61 356 
61 559 
311571 
234 624 

3 914 617 
2 700 

409 679 
275 636 
2401 

314 776. 
447 468 



Dairesi Tertibi Tür! 

*<' 
CÖ 

C: 
7? 

o 

o lisi 

Art 
C/2 
<< 
** t 

i 
Yıldız Teknik Üniversitesi 

" ' . " . • 

• " • 

>» 
Ege Üniversitesi 

» 
" . • • • • ' . . ' ' • 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

" 

' • • • ' " 

. ' • " ' • ' 

" 
• " • 

» 

„ 

111.09.1.001.100 
111.09.1.011.100 
111.10.1.011.100 
113.09.1.001.100 
104.01.1.001.100 
104.01.1.002.100 
104.02.1.005.100 
101.01.1.001.100 
101.02.1.001.100 
101.03.1.001.100 
101.90.3.403.900 
104.01.1.007.100 
104.01.1.009.100 

•104.02.1.006.100 
104.02.1.008.100 
104.02.1.016.100 
104.02.1.019.100 
.104.04.1.001,100 
111.10.1.001.100 
111.10.1.011.100 
111.11.1.001.100 
113.03.1.001.100 
113.05.1.001.100 

Miktarı Yasal giderle 

10 844 
818 777 
390 328. 
530 923 • 

7 658 
1444 339 

590 
97 760 
57 387 

100 389 
165 

412 310 
63 618 

315 245 
52 646 
73 850 
10 707 

1133 042 
28 815 
72 675 

223 632 
35 054 

111967 • 



Dairesi Tertibi 

Dokuz Eylül Üniversitesi 113.05.1.002.100 
113.09.1.001.100 
113.10.1.001.100 

' " . . - . . 113.13.1.001.100 
Trakya Üniversitesi 101.01.1.003.100 

101.90.3.403.900 
104.01.1.001.100 
104.02.1.003.100 
104.02.1.006.100 
104.02.1.008.100 

. " ' 111.02.1.011.100 
• " " ' • • 111.13.1.011.100 

111.15.1.011.100 
112.01.1.011.100 

Uludağ Üniversitesi 104.01.1.002.100 
" 104.01.1.003.100 

104.02.1.017.100 
112.01.1.011.ICO 

" 112.06.1.011.100 
Selçuk Üniversitesi . 101.01.1.001.100 

101.01.1.001.300 
101.02.1.001.100 

" 101.02.2.003.700 

Miktan Yasal giderl 

23 470 
99 031 
360 579 
.64548 
621247 

10 
577 084 
580128 
161 908 
17 463 
315 421 
27 919 
98 571 
732 213 
285 102 
156 959 
10 937 
174840 
3 763 
24787 
10 994 

1205 502 
99 976 



(6PL '• »SI/CBS "S) }*}PW jainjrç inAîH ^ P R I l 

3 

g g g g g g g g g g g g g g g g g 2 2 2 2 
o o p 
W »- Ç 

o o o o o to to to to to 
û l . f-> î— H-> h-> 

8 
o o o o o o 

o o o o o OJ OJ OJ OJ OJ •— o O J to •— 
VO İO ÖJ •— î— 

o o o o o 
o o o o o 

o to L.030 200 

o. to 

b o 
I—» o O 

O. 
to 

o o 

o to 

On 
o 

s 
s 
On o o 

°-ö 
o o 

o to 

ö to 
OJ 

o o 

s 
b to to 
o o 

o to 

b to 
o o o 

o to 

b 
ON 
o o 

bh 
tO VO VO VO (O o o o o o o o o o o 

oo to 
H^ U\ -J 

to 
ON to g- to OJ 

tO tO ON 
H- 5\ M Üı 4^ OJ O £> 

M . Wı N1 M O - ^ W t O (O tv) N ) J i . W 0 0 0 0 O H s H 0 O \ ( 0 ü ı 
00 ON >-> On <3\ ,<l O N O N Q O O N O N O O O O O O O N V O O J ^ O n 4 i O N 4 i O N 
0 0 v i ^ O O ( O » | O t H H U ı ü ı ( O 0 \ t 0 H U 0 0 « U H ü ı 

o 
ON 

a 

to 
00 H-
00 4* 

• g 
to to -j 
ON ON ON 
tO . . P— H-

OJ H-> tO 
O ı— ON 00 Of! 

O 4^ OJ ı—• H - 4 i . 
Ji W 00 0 0 O M ; 
00 00 ON VO OJ t— 
On t O ON N> ı-" On 

00 567 

H-
HJ O on ON O O 

ON 472 

H- • O 4 i 
ON VO ON tO On on 4i ON 4*. ON 
t o vo un >— on 

S" *-< 
D I» 

a 'o 
a. a 

•ekt 

•I 
ö 
00 
ti-fi 

00 
o p, 3 
c 
e ?r 

O 

ö 

p 
S-
a. 
3 

(roc 

-oı~ 



ÖDENEK DIŞI GİDER 

Dairesi 

Selçuk Üniversitesi 

Erciyes Üniversitesi 

Tertibi 

111.02.1.001.200 
111.02.1.011.100 
111.13.1.001.100 
111.15.1.001.100 
111.15.1.001.400 
111.15.1.011.400. 
112.01.1.001.100 
112.04.1.001.100 
112,06.1.001.100 
112.06.1.001.200 
113.03.1.001.300 
113.05.1.001.100 
113.09.1.001.100 
113.12.1.001.100 
113.12.1.011.100 
113.12.1.011.200 
113J4.1.001.300 
113.14.1.011.400 
113.17.1.011.200 
101.02.1.001.100 
104.01.1.001.100 
104.01.1.003.100 
104.01.1.021.100 

Miktarı 

320 
318 061 
35 371 

354 925 
1099 

12 366 
8 180 
6 067 

162 876 
4164 

910 
8 259 

406 180 
139 346 
492 533 

1250 
16 

1093 
525 

3 253 243 
678 554 
224 807 
41 394 

Yasal giderle 

4 16 
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Dairesi Tertibi 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 113.13.1.011.100 
İnönü Üniversitesi 104.01.1.001.100 

" 104.01.1.002.100 
" 104.02.1.017.100 

. " • ' • ' 104.02.1.019.100 
" 112.01.1.001.100 

112.01.1.011.100 
113.12.1.011.100 

Fırat Üniversitesi 101.01.1.003.100 
101.02.1.001.100 
101.02.1.001.800 
101.03.1.001.400 
101.90.3.522.900 
104.01.1.001.100 
104.01.1.001.300 
104.02.1.016.100 
104.02.1.019.100 
104.02.1.020.200 
104.02.1.021.100 
104.04.1.001.100 
111.02.1.011.100 

'111.11.1.001.300 
111.11.1.011.100 

Miktarı Yasal giderler 

126 489 
609 195 
57 833 

221 304 
7 641 

126 355 
372 758 
315 332 
588 932 
851 264 

755 
689 

100 871 
18391 

97 
-927 533 

12 691 
1 273 

31 665 
278 713 
312 204 
. 554 

201 173 



Dairesi Tertibi 
H "•. : — : : : — -
Ş Fırat Üniversitesi . 112.01.1.001.400 
«f " 112.01.1.011.100 
eş • " 113.15.1.001.400 
§ • ' ' . - ' • . ' ; " ' • - . ' . . 112.06.1.001.100 
g " 101.03.1.001.100 
=: Dicle Üniversitesi 101.01.1.002.300 
| , " 104.02.1.002.100 
S . '• . " 111.13.1.001.100 
| " 112.01.1.002.100 

" • 112.04.1.001.100 
- " ; 113.12.1.001.100 

" 113.14.1.001.100 
^ Yüzüncü Yıl Üniversitesi ;. ' ' 10.1.02.1.001.200 
•U , " 101.02.1.001.400 
| " -„ 101.03.1.001.100 
~. "••<• 101.90.3.521.900 
g " 104.01.1.001.400 
w " - " 104.01.1.003.100 

:" . 104.01.1.003.300 
104.02.1.006.200 

" . . • • • 104.02.1.006.300 
104.02.1.008.100 
104.02.1.008.300 

Miktarı 

51 
-. 424 145 

4987 
69 926 
36 544 

2 133 
302 312 
337 250 
210 399 
990 927 
484 309 
139 473 

3 096 
66 810 
83 693 

' 4 318 
1061 

79 597 
2 236 
9 087 
2754 

15 235 
3315 

Yasal giderler 

'» 
, 2 133 

3 096 

9 087 



Dairesi Tertibi 

Yüzüncü Yıl -Üniversitesi 

Gaziantep Üniversitesi 
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

104.02. 
104.02. 
104.02. 
104.02. 
104.04. 
104.04. 
104.04. 
111.02. 
111.15. 
112.01. 
112.01. 
112.01. 
112.01. 
113.05. 
113.05. 
113.05. 
113.12. 
113.12. 
113.12. 
113.12. 
113.12. 
101.03. 
101,01. 

1.009.300 
1.020.200 
1.022.200 
1.022.300 
1.013.100 
1.013.200 
1.013.400 
1.001.300 
1.001.300 
1.001.100 
1.001.200 
1.001.300 
1.011.200 
1.001.500 
1.011.200 
1.011.400 
1.001.100 
1.001.200 
1.001.300 
1.011.200 
1.011.300 
3.418.900 
1.001.100 

Miktan 

15 416 
7 759 

205 
418 

29 566 
700 

115 914 
7 054 
4657 

46 102 
1 745 
7 693 
9486 

16 
6 384 
7413 

116544 
727 

24 155 
745 

1391 
116 900 

1 184883 

Yasal giderler 

7 759 
205 

1745 

9486 

6 384 

727 

745 



Dairesi Tertibi 

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 101.01.1.001.100 
" 101.02.1.001.100 
" 104.02.1.016.100 

104.02.1.017.100 
111.11.1.011.100 

. "• " 111.14.1.011.100 
113.09.1.011.100 

Pamukkale Üniversitesi 101.01.1.001.100 
" 101.02.1.001.100 
" • • • • ' • ' . 104.01.1.001.100 

111.01.1.001.100 
" 112.01.1.001.100 

112.01.1.011.100 
Balıkesir Üniversitesi 104.02.1.014.100 

104.02.1.016.100 
104.03.1.001.100 

' 111.02.1.011.100 
Celal Bayar Üniversitesi 101.01.1.001.100 

101.02.1.001.100 
101.03.1.001.100 
104.01.1.002.100 

" 104.02.1.016.100 
İ 11.02.1.011.100 
113.09.1.001.100 

Miktarı Yasal giderler 

277 498 
355 389 
6 345 

1004374 
330 886 
2 515 

117 748 
72 860 
333 227 
3 156 
93 612 • 
170 884 
25 229 
6225 

193 881 
327 484 
201.486 
245 834 
956129 
83 536 
39 736 
8 622 

279 087 
54 213 



Dairesi Tertibi 

Celal Bayar Üniversitesi 
. " 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Mustafa Kemal Üniversitesi 
Afyon Kocatepe Üniversitesi 

" " • • • . ' • x 

113.09.1.011.100 
113.12.1.00L100 
101.02.1.001.100 
101.03.1.002.100 
104.01.1.002.100 
104.02.1.016.100 
104.02.1.017.100 
113.09.1.001.100 
113 12.1.011.100 
101.02.2.001.600 
101.02.1.001.100 
101.02.1.001.500 
104.01.1.001.100 
104.02.1.016.100 
104.02.1.016.400 
104.02.1.018.400 
104.02.1.019.100 
104.02.1.021.100 
104.02; 1.022.100 
104.02.1.023.100 
104.02.1.024.100 
104.02.1.025.100 
104.02.1.026.100 

Miktan Yasal giderler 

118 690 • 
8 888 

485 097 
229 499 
147 851 

4351 
980758 
61081 

1 188 086 
495 453 
470 591 

1577 
72 208 

' 38 366 
12 108 

527 
8 946 

24 212 
18 091 
41683 
12 771 

1512 
32 790 



Dairesi Tertibi 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 104.02.1.026.400 
104.02.1:061.100 

" 111.02.1.001.100 
" 111.12.1.001.100 

111.12.1.001.400 
" 111.12.1.011.100 
" 113.13.1.001.100 

113.15.1.011.100 
Kafkas Üniversitesi 101.02.1.001.100 

" 101.90.3.522.900 
104.01.1.003.100 

" 104.01.1.003300 
104.02.1.015.400 

" 104.02.1.016.100 
" 111.02.1.001.100 

111.02.1.001.200 
111.02.1.011.400 

" 111.14.1.001.500 
111.14.1.011.100 
112.06.1.001.300 
112.06.1.011.100 

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 101.01.1.001.100 
" - 101.02.1.001.100 
" 101.03.1.001.100 

104.02.1.016.100 
" . 113.12.1.001.100 

113.12.1.011.100 
Niğde Üniversitesi 101.01.1.003.100 

104.02.1.017.100 
111.02.1.001.100 

Miktarı Yasal gic 

4 
10 550 
14014 

31 
5 870 
7 717 

14 255 
20 776 
91 921 . 

1896 
57 337 

878 
' 6351 

258 
74 625 

erler 

10 926 10 926 
4 656 

16 500 
81367 
14 637 

387 506 
89396 

120 135 
20 436 * 
82806 
69 679 
48 169 

137 943 
2 3 2 3 

89 351 



Dairesi Tertibi 

Niğde (jniversitesi 111.12.1.001.200 
111.12 2.001.700 

„ 111.13.1.001.400 
111.13.1.011.100 

„ 113.09.1.001.300 
113.09.1.011.100 
113.09.1.011.300 
113.09J.011.400 

„ 113.16.1.001.500 
113.16.1.001.100 

• • • • „ ' _ ' 113.16.1.011.400 
Dumlupınar Üniversitesi 101.02.1.001.100 

104.02.1.016.100 
104.02.1.011100 
111.11.1.011.100 

;..,.„. . 113.09.1.011.100 
113.17.1.011.100 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 101.01.1.001.100 
„ , 101.01.1.001.300 

101.03.1.001.300 
„ - 104.02.1.016.100 

104.02.1.017.100 

Miktarı 

17 187 
2 999 999 

2 371 
77 328 

• 7 461 
13 850 
2 028 

18 521 
2808 

44 093 

6743 
968 976 
196 813 
438 022 
385 737 
143 368 
186 918 
427 567 
143 068 

299 
2 657 289 

108855 

Yasal giderl 

17 



Dairesi Tertibi 
H :—: : : : 

Ç . Gazi Osman Paşa Üniversitesi 104.02.1.018.100 
Ş „ 104.02.1.018.300 
Cö „ 111.02.1.001.100 
1 „ 111.02.1.011.100 
g „ 111.02.1.011.200 
§ „ 111.15.1.001.100 
•g. „ İÜ. 15.1.011.100 
£ Muğla Üniversitesi 101.90.3.521.900 
S. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 101.02.1.001.100 

101.03.1.001.300 
101.03.1.002.300 

^ „ • • . ' • 104.01.1.001.100 
^ . • ' - . ' „ 104.01.1.016.100 

\ f „ 111.02.1.001.100 
s . • . .. „ 111.02.1.011.100 
^ „ 111.14.1.011.100 
& „ 111.15.1.001.100 

111.15.1.011.100 
111.15.1.011.200 

„ 113.09.1.001.100 
. ' „ • • ' . 113.09.1.011.100 

Kırıkkale Üniversitesi 101.01.1.001.100 

Miktarı Yasal giderle 

39 891 
76481 
3 009 

321583 
27 164 
258 759 
100 677 

279 
894415 
8 637 
8640 
27 497 

1 028 675 
. 45 160 
645 342 
168178 
173 599 
474836 
6 982 
66 599 
314 202 

83 

39 

3 

27 

894 

6 



Dairesi Tertibi 

Kırıkkale Üniversitesi ; 101.01.1.001.200 
104.02.1.016.100 
111.02.1.001.100 
111.02.1.011.100 
111.11.1.001.100 
113.09.1.011.100 

Mimar Sinan Üniversitesi 101.01.1.001.100 
„ 101.90.3.402.900 

104.01.1.001.100 
104.02.1.002.100 

„ 111.02.1.011.100 
111.10.1.001.100 

„ 113.10.1.001.100 
Harran Üniversitesi 10L02.1.001.100 

101.02.1.001.300 
101.02.1.001.500 
104.01.1.001.100 
104.01.1.002.100 
104.01.1.002.400 
111.02.1.011.300 
111.02.1.011.400 
111.11.1.001.200 

Miktarı 

668 
177302 
171 154 
16 587 

1 710 
29 104 
36 638 

1991 
31 689 

892 
9159 

12 221 
7 392 

1 167 108 
38 396 
10 486 
9415 

25 747 . 
3 

820 
92 

3 289 

Yasal giderle 

6 

3 2 



• Dairesi Tertibi 
H "• : : — " ' : 

Ç ' Harran Üniversitesi 111.11.1.001.400 
«f . „ 111.11.1.011.100 
w „ 111.15.1.001.200 
S . - ' : „ • • 111.15.1.011.300 
• g - ' „• 113.05.1.001.400 
E Süleyman Demirel Üniversitesi 104.02.1.017.400 
£ Adnan Menderes Üniversitesi 101.01.1.001.100' 
8, „ ' 101.02.1.001.200 
Ü „ 101.02.1.001.300 

104.02.1.016.100 
„ 111.15.1.001.100 

113.16.1.001.500 
Ç/D 

oo 

I 

GENEL TOPLAM 

Miktarı 

9 862 
178 235 

57 
2968 

687 
8 295 

182 346 
2 372 
2 872-

49 
41 624 
37311 

\ 
1170 648 097 

Yasal giderler 

2 3 

13 713 7 



- 2 5 - • : 

2. 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 118 inci maddesi hükmü uyarınca, düzen
lenmesi gereken gider izahnamelerinin; özellikle program bütçesi sisteminin uygulanmasına geçil
diği 1973 yılından başlayarak bütçe gerekçelerindeki şekil ve esaslara mütenazır ve ayrıntılı olarak 
hizmetin önemini, gelişimini ve hedeflerini, hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını, ulaşılamamış ise 
bunun nedenlerini ve ödeneklerin kullanımını gösterecek biçimde hazırlanması gerektiği halde 
aşağıda belirtilen dairelere ait gider izahnameleri, hizmetlerin ne derece gerçekleştiği hakkında 
bilgi içermemekte, iptal oranı yüksek bulunan ödeneklerin iptal nedenleri hakkında açıklama ihti
va etmemektedir. 

Bu nedenle, aşağıdaki listede açıklanan dairelere ait gider izahnameleri tertipler itibariyle 
yetersiz bulunmuştur. 

Gifler izahnamesi yetersiz olan daireler: 

1. İstanbul Teknik Üniversitesi: 

Gider izahnamesi, proje faaliyet düzeyi yerine alt program düzeyinde hazırlanmıştır. 
2. Niğde Üniversitesi: 

Gider izahnamesi, proje faaliyet düzeyi yerine alt program düzeyinde hazırlanmıştır. 

3. Tarım Reforma Genel Müdürlüğü: 

T e r t i b i 

111.01.2.020.300 , 
111.01.2.043.700 
111.01.2.045.700 

Ödenek 

20711440 
1 940 000 

970 000 
4. Karayolları Genel Müdürlüğü : 

111.01.2.701.300 
111.01.2.701.600 

859 287 
41 118 

5. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü : 
111.06.2.703.600 
111.02.2.001.600 
111.01.1.001.600 
111.01.1.001.700 
111.01.1.002.600 

6. Erciyes Üniversitesi : 
101.02.2.013.600 
104.02.2.001.600 -

7. Atatürk Üniversitesi: 
101.02.2.029.700 

50 667 255 
194 000 

9 700 000 
10 245 000 

1455 000 

12 610 000 
19400 

1333 750 
8. Yıldız Teknik Üniversitesi : 

101.02.2.020.700 
101.02.2.022.700 
111.02.2.015.700 
111.10.2.019.700 

9. Gazi Üniversitesi: 
104.04.2.701.600 

4 850000 
1 940 000 
3 880 000 
5 820 000 

1046 040 

Gider 

9 931231 
— 
—'' 

— 
16736 

5 204 321 
25 300 

4 221966 
6 518 926 

778 706 

4907 087 
- — 

817 439 

. —• 
— 

2 557 827 
3 256 179 

451 140 

İptal edilen 
ödenek 

10 780209 
1 940 000 

970 000 

859 287 
24 382 

45 462 934 
168 700 

5 478 034 
.3 726 074 

676 294 

4702 913 
19 400 

516 311 

4 850 000 
1 940 000 
1 322 173 
2 563 821 

549 900 

(Bin TL.) 
iptal 

oranı % 

52.05 
100.00 
100.00 

100.00 
59.28 

89.73 
86.96 
56.47 
36.47 
46.48 

37.00 
100.00 

39.00 

100.00 
100.00 
33.00 
42.00 

56.80 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 749) 
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T e r t i b i Ödenek 

10 . Kocaeli Üniversitesi: 
101.02.2.009.700 3 000 000 

11. Mustafa Kemal Üniversitesi: 
101.02.2.002.600 700 000 
101.02.2.004.700 2 500 000 
101.02.2.005.700 4 000 000 
101.02.2.006.700 6 000 000 
101.02.2.007.700 3 716 000 

12 . Afyon Kocatepe Üniversitesi: 
101.02.2.006.700 1500 000 
101.02.2.008.700 1 000 000 

13. Abant İzzet Baysal Üniversitesi : 
101.02.2.005.700 97 000 

14. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi : 
111.11.2.002.700 . 3 686 000 

Gider 

— 

200 000 
663 086 

• — • 

— 
685 284 

— 
— 

• — . • 

1 970 383 

İptal edilen 
ödenek 

3 000 000 

500 000 
1836 914 
4 000 000 
6 000 000 
3 030716 

1500 000 
1 000 000 

97 000 

1715 617 

iptal 
oranı % 

100.00 

71.43 
73'.47 

100.00 
100.00 
81.56 

100.00 
100.00 

100.00 

46.54 

3. Katma bütçeli idarelerin kesinhesaplanna 832 sayılı Sayıştay Kanununun 83 üncü madde
si hükmü uyarınca Sayıştay ilamlarının infaz derecesini 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. 

Dairesi 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
Karayolları Genel Müdürlüğü 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 3 107 502 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 

Orman Genel Müdürlüğü 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Telsiz Genel Müdürlüğü 
Yüksek Öğretim Kurulu 
Ankara Üniversitesi 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Borç 
tutarı 

11442 

17 532 

359 935 
3 107 502 

77 276 
5 972 

459 373 
14 500 
2 160 

234 905 
82 784 

Silme-
düşme 

— 

65 

26 244 

— 

— 

— 
14105 

— 

— 
2 080 

485 

Tahsilat 

3516 

232 695 

•3 067 002 

77 276 
5 972 

252 995 
14 500 
2 160 

22 705 

82 299 

Kalan 

11 442 

13 951 

100 996 
40 500 

. — 

— 
192 273 

— 
— 

210 120 
— 

(Bin TL.) 

Tahsilat 
oranı (%) 

. — 

20.13 

69.73 
98.70 

100.00 
100,00 

56.82 
100.00 
100.00 

9.75 

100.00 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 749) 
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Dairesi 

Hacettepe Üniversitesi 

Gazi Üniversitesi 

İstanbulÜniversitesi 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Boğaziçi Üniversitesi 

Marmara Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Trakya Üniversitesi 
Uludağ Üniversitesi 

Selçuk Üniversitesi 

Akdeniz Üniversitesi 

Cumhuriyet Üniversitesi 

Çukurova Üniversitesi 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 

İnönü Üniversitesi 

Fırat Üniversitesi 

Dicle Üniversitesi 

Borç 
tutarı 

1614 

35 839 

62 142 

69 873 
43 639 

201 367 
31446 

56 608 

6 028 
33 180 

236 435 
22 444 

39 153 
7 954 

38 714 
12948 

16 481 

52 073 
11 457 

Silme-
düşme 

— 
13 597 

13 400 

— , 
18 413 

168 

— 

— 
77 

.— 
786 

154 

— 
78 

477 
5 146 

— 
789 

— 

Tahsilat 

665 
8744 

48 742 

498 
16 562 

20 582 
31446 

56 608 

5 951 
31761 

217 906 
20 962 

37 730 

7 196 
34 480 
7 802 

10 179 

14841 
8 061 

Kalan 

949 

13 498 

— 
69 375 

8 664 

180 617 

— 

— 

— 
1 419 

17743 
1328 

1 423 

680 
3 757 

— 
6 302 

36 443 
3 396 

Tahsilat 
oranı (%) 

41.20 

39.31 

100.00 

0.71 

65.58 

10.22 
100.00 

100.00 

100.00 
95.72 

92.47 

93.40 

96.35 
90.47 
90.17 

100.00 

61.76 

28.99 
70.36 

4. Yukarıdaki maddelerde yazılı açıklamalar gözönünde bulundurulmak suretiyle, katma 
bütçeli idareler kesinhesaplarında gösterilen miktarların kabulünün uygun olacağı, 

Arz olunur. 

M. Vecdi Gönül 
Birinci Başkan 

Fikret Uludamar 
7. Daire Başkanı 

A. ilhan Oğuz 
Üye 

Ertan Dalgıç 
Üye 

Necdet Güvenç 
Üye 

Mehmet Ay doğdu 
Üye 

Fahri Yılmaz 
5. Daire Başkanı 

Cevdet Kıraç 
4. Daire Başkanı 

Sezai Ekinci 
Üye 

Turhan Kartal 
Üye 

Yaşar Özbek 
Üye 

Mustafa Akyüz 
Üye 

Ö. Faruk Çulhacı 
2. Daire Başkanı 

Oktay Gökdeniz 
1. Daire Başkanı 

Tülay Demirkan 
Üye 

O. Zeki Tansı 
Üye 

Selahattin Güntaç 
Üye 

H. İbrahim Başarat 
Üye 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 749) 
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Cayit Özkahramdn 
Üye 

. M. Eren Şenocak 
Üye 

Şemsettin Azizoğlu 
Üye. 

Mehmet Sarıtaş 
Üye . 

Ahmet Kartal 
Üye 

Erdoğan Kesim 
Üye 

Ruhi Salihoğlu 
Üye 

Mehmet Damar 
' Üye -

, Emin Kızılkaya 
Üye 

(Bulunamadı) 

Günaydın Ersoy 
...'•. .üye 

Necdet Kesmez 
Üye 

(Bulunamadı) 

H.Hüseyin Türkmen 
Üye 

(Bulunamadı) 

Cengiz Alpay 
Üye 

Ahmet Mescioğlu 
Üye . 

Ş. Tamer Gözde 
.' Üye-

Selahattin Fettahlıoğlu 
Üye 

Ahmet Koç 
Üye 

İlhan Sözgen 
Üye 

Yavuz Büyükkara 
Üye 

Zi. Hadi Erdem 
. Üye 

İ. Hakkı. Kaya 
Üye 

(Bulunamadı) 

Hasan Fidan 
Üye 

Necip Pekçevik 
Üye 

Osman Akman 
Üye 

/. Mesut Yüksel türk 
Üye 

Ümran Saray 
, Üye . 

Ö. fan/Â: Doğan 
Üye 

M. Hikmet Büyükbozkırh 
Üye 

M Harun Erdoğan 
, ' Üye 

Erdoğan Tartman 
Savcı Y. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 749) 
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TC 
Başbakanlık 29.7.1994 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKGI101-58/04278 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 20.7.1994 
tarihinde kararlaştırılan "1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı" ile eki cetveller ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Prof. Dr. Tansu Çiller 
Başbakan 

1993 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİNHESAP 

KANUN TASARISI GEREKÇESİ 

I. SUNUŞ : 
Muhasebe-i Umumiye Kanununun 101 inci maddesi uyarınca hazırlanan 1993 Malî Yılı 

Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasarısı Anayasada belirtilen süre içinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuştur. 

II. ÖDENEK DURUMU: 
1993 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere Katma Bütçeli 

İdarelere (59 491 192 000 000) lira ödenek verilmiş olup, bu tutardan yılı içinde; 
A) a) Bütçe Kanununun 5 inci maddesi gereğince % 3 oranında kesilen ödenek (1 155 520 770 000) 

lira, 
b) Aktarmalar ile düşülen ödenek (3 843 055 963 000) lira, 

c) Özel kanunlar gereğince yılı içinde iptal edilen ödenek (5 967 000) lira olmak üzere toplam 
(4 998 582 700 000) liranın düşülmesi, 

B) a) Muhasebe-i Umumiye Kanununun 48 ve 59 uncu maddesi gereğince eklenen ödenek 
(801 635 563 000) lira, 

b) Muhasebe-i Umumiye Kanununun 83 üncü maddesi gereğince eklenen ödenek (479 660 498 000) 
lira, 

c) Bütçe Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak eklenen ödenek 
(13 383 607 351 000) lira, 

d) Özel Kanunlar gereğince eklenen ödenek (6 223 003 719 000) lira, 
e) Aktarmalar ile yılı içinde eklenen ödenek (3 012431768 000) lira olmak üzere, toplam 

(23 900 338 899 000) liranın eklenmesi sonucundan, genel ödenek toplamı (78 392 948 199 000) 
liraya erişmiş ve ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 749)' 



ÖDENEK ÇİZELGESİ 

A ç ı k 1 a m a Cari (1) Yatırım (2) 

Bütçe Kanunu ile verilen ödenek 
Bütçe Kanununun 5 inci mad. ger. % 1 oran. kes. öd. (-) 
Aktarmalar ile düşülen ödenek (-) 
Kalan ödenek 
1050/48 ve 59 uncu mad. ger. eklenen ödenek 
1050/83 üncü maddesi gereğince eklenen ödenek 
Bütçe Kanununun Maliye Bak. ver. yet. ek. ödenek 
Aktarmalar ile eklenen ödenek 
Özel Kanun gereğince eklenen ödenek 
Özel Kanunlar gereğince yılı içinde ip. ed. öd. (-) 

TOPLAM ÖDENEK 

24 865 745 000 000 
76036350000 

1011401280000 
23 778 307 370 000 

47 631827 000 
1159 355000 

3 813 289 342 000 
885 902 407 000 
544641459 000 

29 070 931 760 000 

30 670748 000 000 
579509790000 

2147 846194 000 
27 943 392 016 000 

476 232411000 
8 700 560131000 
1797 635 952 000 
4 877 434764000 

5 967 000 
43 795 249307 000 

3 9 
4 

6 
2 7 

7 

8 
3 
8 

5 5 

III. GİDERLER: 

Yukarıdaki çizelgede ayrıntıları belirtildiği üzere, yılı içinde (78 392 948 199 000) lira ödenek (harcama yetkisi) 
tildiği üzere yılı içinde (28 990 919 385 000) cari, (39 582 969 031 000) lira yatırım, (5 174 447 707 000) lira sermaye 
üzere toplam (73 748 336 123 000) lira gider gerçekleştirilmiştir. 

IV. GELİR DURUMU: \ 

Katma Bütçeli İdarelerin 1993 bütçe yılındaki gelişimi (B) işaretli cetvelde ayrıntılı bir biçimde gösterilmiş, buna 
A) GELİR TAHMİNLERİ VE TAHAKKUKLARI: 
3861 sayılı Katma Bütçeli İdareler 1993 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvellerde belirtildiği üzere 

(1 406 829 000 000) lirası vergi dışı normal gelirlerden, (57 702 690 000 000) lirası da özel gelir ve Hazine yardım 
liralık gelir tahmini yapılmıştır. 

Bu tahmine karşılık, 



a) Vergi gelirlerinin yılı tahakkuku (162 474 291 000) lira olarak gerçekleşmiş, 
b) Vergi Dışı Normal Gelirlerin yıl içinde gerçekleşen tahakkuk tutarı (1 440 438 776 000) liraya, geçen yıllar ta 

mesi ile tahakkuk toplamı (1 587 385 986 000) liraya, 
c) Özel Gelirler ve Hazine Yardımının yılı içinde gerçekleşen tahakkuk tutan (67 457 160 944 000) liraya, geç 

liranın eklenmesi ile tahakkuk toplamı (68 843 945 120 000) liraya, 
d) Özel Kanunlar uyannca öngörülen hizmetlere harcanmak üzere yılı içinde tahsil edilen paralar karşılığı kayded 

ulaşmış, böylece (59 491 192 000 000) liralık tahmine karşılık yılı içinde (73 958 692 787 000) liralık tahakkuk gerçe 
artığı (1 533 731 386 000) liranın eklenmesi ile tahakkuk toplamı (75 492 424 173 000) liraya ulaşmıştır. 

GELİR TAHAKKUK ÇİZELGESİ 
Gelir Türü _ _ Geçen yıl dev. tahak. 1993 yılı tahakkuku 

Vergi gelirleri ~" : ~~- ~ 162 474 291000 
Vergi dışı normal gelirler 146 947 210 000 1 440 438 776 000 
Özel gelirler ve Hazine.yardımı 1386 784.176000 67 457160 944000 
Özel kanun gelirleri ' . 4898 618 776 000 

TOPLAM 1533 731386 000 73 958 692 787 000 

B) GELİR TAHSİLATI: 
1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile (59 491 192 000 000) lira olarak tahmin edilen Katma Bütçeli İdareler gelirle 

tildiği ve ayrıntıları (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam (72 037 952 066 000) lira olarak gerçekleşmiş ve 
terilmiştir. 

GELİR TAHSİLATI ÇİZELGESİ 
Gelirin türü . Tahsilat tutarı 

. Vergi gelirleri 162 474291000 
Vergi dışı normal gelir 1380 952 265 000 
Özel gelir ve Hazine yard. 65 595 906734 000 
Özel kanun gelirleri 4898 618776 000 

TOPLAM 72 037 952 066 000 



ERTESİ YILA DEVROLUNAN TAHAKKUK ÇİZELGESİ 

Gelirin türü 1994 yıl. dev. tan. artığı 
Vergi gelirleri -

Vergi dışı normal gelir 206 433 721000 
1 Özel gelirler ve Hazine yard. 3 284 038 386 000 

TOPLAM 3 454 472107 000 

V. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI: 

A) Gider Gelir Dengesi: 

Tasarının 1 inci maddesinde açıklandığı üzere 1993 bütçe yılında (73 748 336 123 000) liralık gidere karşılık ( 
ve sonuçta 1993 yılı bütçesi (1710 384 057 000) lira açık vermiştir. 

B) Ödenek Üstü Harcamalar: 

1993 malî yılında zorunlu sebeplerle yapılan ödenek üstü giderleri karşılamak amacıyla 4 üncü^naddede yazılı ( 
verilmesi öngörülmüştür. 

C) Devredilen Ödenekler: 

Kanunlar uyarınca, ertesi yıllara devredilmesi gereken (1 279 952 150 000) liralık ödeneğin iptal edilmeyerek 
ile teklif edilmiştir. 

D) İptal Edilen Ödenekler: • 

1993 bütçe yılında alınan ödeneklerden kullanılanlar ile ertesi yıla devredilmek üzere saklı tutulanlar dışında kal 
6 ncı maddesinde belirtildiği üzere iptal edilmiş ve ayrıntısı (A) işaretli cetvelde, özeti ise aşağıdaki çizelgede göste 



İPTAL EDİLEN ÖDENEK ÇİZELGESİ 

A ç ı k l a m a Cari (1) Yatırım (2) 

Genel ödenek 29 070931760 000 43 795 249 307 000 
Genel gider ' 28990 819 385 000 39 582 969 031000 
Kalan 80012375000 4212 280 276 000 
Özel kanun ger. 1993 yılına dev. 124486 059 000 1140 317 045000 
Kalan 44473 684 000 3 071963 231000 
Ödenek üstü gider 930 054800 000 235 614512 000 
İptal edilen ödenek 885 581116000 3 307 577743 000 
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A - CETVELİ 

(Genel/Katma Bütçeye Giren Dairelerin Harcamaları) 

Daire 
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 

, 33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

Kurum 
6100 
5900 
6000 
5600 
5700 
5800 
5300 
6300 
5500 
6500 
6600 
7100 
7500 
9300 
7900 
7400 
7600 
7700 
9100 
9500 
9600 
9700 
7800 
9800 
9900 
8500 
8700 
8600 
9400 
9200 
8800 
8000 
8400 
9000 
8900 
8200 
8300 
8100 
7300 
7200 
6900 

Kuruluşun Adı 
Tarım Reformu Gn. Md. 
Vakıflar Gn. Md. 
Gençlik ve Spor Gn. Md. 
Karayolları Gn. Md. 
Devlet Su işleri Gn. Md. 
Hudut ve Sahiller Sağlık Gn. Md. 
Orman Genel Müdürlüğü 
Köy Hizmetleri Gn. Md. 
Petrol İşleri Gn. Md. 
Sosyal Hiz. Ç. E. K. Gn. Md. 

/ Telsiz Gn. Md. 
Yüksek Öğretim Kurumu 
Ankara Üniversitesi 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Boğaziçi Üniversitesi 
Marmara Üniversitesi 
Yıldız Teknik Üniversitesi 
Mimar Sinan Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Trakya Üniversitesi 
Uludağ Üniversitesi 
Anadolu Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 
Akdeniz Üniversitesi 
Erciyes Üniversitesi 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
İnönü Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 
Dicle Üniversitesi 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Gaziantep Üniversitesi 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

Harcaması 
90 227 584 

649 025 655 
1 352 525 767 

14224 951245 
19 576 936 871 

63 502 251 
1419 415 017 
16 716 553 510 

113 408 710 
1064 547 124 

38 890 406 
311495 918 

1242 637 555 
723 460 303 

1201011041 
878 028 820 

1756 287 134 
688 882 945 
314717 496 
603 816 951 
216 766950 
169 129 298 
910 066 826 
755 586 418 
312 357 485 
561 304 564 
737 128 211 
539 279 070 
286 585 830 
355 372 082 
285 294288 

597 967 503 
. 407 714 838 

483 905 141 
707 810 677 

455 525 926 
431265 409 
450 598491 
278 581 309 
223 277 055 

; 52 665 251 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 749) 



- 3 5 -

(Bİn TL.) 
Daire 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
.50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

Kurum 
7000 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 

Kuruluşun Adı 
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
Harran Üniversitesi 
Süleyman Demirel Üniversitesi 
Adnan Menderes Üniversitesi 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 
Mersin Üniversitesi 
Pamukkale Üniversitesi 
Balıkesir Üniversitesi 
Kocaeli Üniversitesi 
Sakarya Üniversitesi 
Celâl Bayar Üniversitesi 
Abani İzzet Baysal Üniversitesi 
Mustafa Kemal Üniversitesi 
Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Kafkas Üniversitesi 
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 
Niğde Üniversitesi 
Dumlupınar Üniversitesi « 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Muğla Üniversitesi 
Kahramaraş Sütçü İmam Ün. 
Kırıkkale Üniversitesi 
Osmangazi Üniversitesi 

Harcaması 
27 176 241 
70 860 724 

165 908 218 
28 764 689 
73 359 068 
60 672 128 
50 042 789 
82 907 997 
67 936 692 
95 421890 
72 082 493 
88 306 666 

- 48 844 676 
43 276 529 
45 033 891 
48 624 139 

, '-...69 159 256 
55 351867 
98 252 226 
41281 211 
67 880 550 
39 821 476 
58 865 782 

TOPLAM 73 748 336 123 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 749) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 30.11.1994 
Esas No. : 1/755,3/1581 

Karar No. : 86 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 29.7.1994 tarihinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 3.8.1994 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "1993 
Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı" ile Anayasanın 164 üncü maddesi 
gereğince Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan aynı yıla ilişkin "Genel Uygunluk Bildirimi" Komis
yonumuzun 26.10.1994 - 26.11.1994 tarihleri arasında yapılan 6, 8, 9, 10, İT, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20,21,22,23,24, 25,26 ve 27 nci birleşimlerinde Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkan
lığı ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin de katıldığı toplantılarda görüşülmüştür. 

1993 Malî Yılı Katma Bütçe Kanunu Tasarısı incelendiğinde; 

- Katma Bütçeli İdarelere toplam (59 491 192 000 000) liralık ödenek-verildiği, bu tutarın yı
lı içinde yapılan değişikliklerle toplam (78 392 948 199 000) liraya ulaştığı, yılı içinde verilen 
(78 392 948 199 000) liralık ödenek yetkisine karşılık; (28 990 919 385 000) lirası cari, 
(39 582 969 031 000) lirası yatırım, (5 174447 707 000) lirası sermaye teşkili ve transfer olmak 
üzere toplam (73 748 336 123 000) liralık gider yapıldığı, 

-1993 yılında Katma Bütçeli İdarelerin gelirleri toplamının (59 491 192 000 000) lira olarak tahmin 
edilmesine karşılık, yılı tahsilatının, (162 474 291 000) lirası vergi gelirlerinden, (1 380 952 265 000) li
rası vergi dışı normal gelirlerden, (65 595 906 734 000) lirası özel gelirler ve Hazine yardımı ve (4 898 
618776000) Hrasıda Özel kanun gelirlerinden olmak üzere toplam (72 037 952 066 000) lira olarak 
gerçekleştiği, 

- Giderler ile gelirler arasındaki farkı oluşturan (1 710 384 057 000) liranın gider fazlası oluş
turduğu, 

- Zorunlu sebeplerle yapılan ödenek üstü giderleri karşılamak üzere toplam (1 170 648 097 
000) liralık ödeneğin tamamlayıcı ödenek olarak kabul edildiği, 

- 1993 yılı içinde harcanamayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen (1 279 952 150 000) 
liralık ödeneğin ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredildiği, 

- Yılı içerisinde harcanamayan toplam (4 535 308 023 000) liralık ödeneğin iptal edildiği an
laşılmıştır. 

Ayrıca Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan "Genel Uygunluk Bildirimi"nin rapor ve cetvelleri
nin incelenmesinde de; 

- Tarım Reformu, Vakıflar, Gençlik ve Spor, Karayolları, Devlet Su İşleri, Orman, Köy Hiz
metleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Telsiz Genel Müdürlükleri ile Ankara, Or
ta Doğu Teknik, Hacettepe, Marmara, Yıldız Teknik, Mimar Sinan, Ege Dokuz Eylül, Trakya, Ulu
dağ, Selçuk, Erciyes, Cumhuriyet, Çukurova, Ondokuz Mayıs, İnönü, Fırat, Dicle, Gaziantep, Yü
züncü Yıl, Zonguldak Karaelmas, Pamukkale, Balıkesir, Celal Bayar, Abant İzzet Baysal, Musta
fa Kemal, Afyon Kocatepe, Kafkas, Çanakkale 18 Mart, Niğde, Dumlupınar, Gaziosmanpaşa, 
Muğla, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kırıkkale, Harran, Süleyman Demirel ve Adnan Menderes 
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Üniversiteleri ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünce toplam (1 170 648 097 000) liralık ödenek 
dışı harcama yapıldığı ve Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 4 üncü maddesinde de ödenek dışı gi : 

derler için aynı miktarda tamamlayıcı ödenek istenildiği, 

- İstanbul Teknik Üniversitesi ve Niğde Üniversitesinin gider izahnamelerinin yetersiz bulun
duğu; Tarım Reformu, Karayolları ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlükleri ile Erciyes, Atatürk, Yıl
dız Teknik, Gazi, Kocaeli, Mustafa Kemal, Afyon Kocatepe, Abant İzzet Baysal ve Zonguldak Ka
raelmas Üniversitelerinin gider izahnamelerinin hizmetlerin ne derece gerçekleştiği hakkında her
hangi bir bilgi içermediği, iptal edilme oranı yüksek bulunan ödeneklerin iptal nedenleri hakkında 
ise yeterli açıklamaların bulunmadığı, görülmüştür. 

Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda Katma Bütçeli İdarelerin kesinhesapları ayrı ayrı 
oylanmış ve sonuçta tasarının 1,2,3,4,5 ve 6 ncı maddeleri ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 
7 ve 8 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. ' y 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
îlyas Aktaş Yılmaz Ovalı 

Samsun Bursa 

Sözcü 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 

, Üye 
Veli Andaç Durak 

Adana 

Üye-
Cemalettin Gürbüz 

Amasya 

Üye 
M. Nedim Budak 

\ Ankara 
Muhalefet şerhim ekli 

Üye 
Melih Pabuççuoğlu 

Balıkesir 
Üye 

Edip Saf der Gaydalı, 
Bitlis 

Muhalefet şerhim ekli 
Üye • 

Necmi Hoşver 
Bolu 

üye 
Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Kâtip 
Hayri Doğan 

Antalya 
Üye 

Gaffar Yakın 
Afyon 
Üye 

Bilal Güngör 
Ankara 

Üye 
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 
Muhalefet şerhim ekli 

Üye 
İbrahim Arısoy 

Niğde 
Üye ' 

Zeki Er gezen 
Bitlis 

Muhalefet şerhim ekli 
Üye ; 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Üye 
A. Adnan Türkoğlu 

Çorum 
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Üye 
Muharrem Şemsek 

Çorum 
Üye 

İsmail Köse 
Erzurum 

Üye 
Gürhan Çelebican 

İstanbul 
Muhalefet şerhim ekli 

Üye 
Mehmet Alp 

Kars 
Üye 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Muhalefet şerhim ekli 
Üye 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Üye 
Mustafa Yılmaz 

Malatya 

Üye 
Yahya Uslu 

Manisa 

••' - Ü y e 
Yaşar Topçu 

Sinop 
Üye 

Koray Aydın 
Trabzon 

' • • . 

Üye 
Mehmet Gözlükaya 

Denizli 

üye 
M. Fevzi Yalçın 

Eskişehir 
Üye 

Selçuk Maruflu 
İstanbul 

Muhalefet şerhim ekli 
Üye ' 

Nurhan Tekinel 
Kastamonu 

Üye 
Osman Develioğlu 

Kayseri 

Üye 
Mustafa (İnaldı 

Konya 
Muhalifim 

Muhalefet şerhim ekli 
Üye 

Münir Doğan Ölmeztoprak 
Malatya 

Muhalefet şerhim ekli 
Üye 

Nevşat Özer 
Muğla 

Muhalefet şerhim ekli 
' Üye : 

Hasan Peker 
Tekirdağ 

Üye 
Vahdet Sinan Yer likaya 

Tunceli 
Üye . ; 

Ural Köklü 
Uşak 

1995 YILI BÜTÇE KANUNU TASARISINA 
MUHALEFET ŞERHÎ 

50 nci Hükümetin 1995 yılında uygulamak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna sunduğu tasa
rıya ana hatlarıyla iki yönden (detaylarını aşağıda sıralayacağız) muhalifiz. 
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I. Tasarıyı hazırlayan ve kanunlaştığı takdirde uygulayacak olan Hükümete özellikle bu Hü
kümetin Başbakanına güvenmediğimiz için, 

II. Tasarı, katılmamız mümkün olmayan bir takım olumsuzluklar taşıdığı için. 

I. GÜVENSİZLİK DUYMAMIZIN SEBEPLERİ: 

1. 49 ve 50 nci Hükümetlerin ekonomi politikalarından sorumlu olan Sayın Çiller ekonomi
yi çökertmiş, iflas ettirmiştir; şöyle ki : 

a) 1993 bütçe açığını çeşitli vesilerle değişik ortamlarda 53 trilyon, 100 trilyon, 150 trilyon 
gibi çok değişik ve birbirinden çok farklı rakamlarla ifade etmiştir. En iyi bildiği bir konuda bu ka
dar tutarsız olması güven verici değildir. 

b) "İstikrar paketi" ismini verdiği 5 Nisan kararlan ile tüm hizmetleri yavaşlatmış, bir çok ya
tırımı durdurmuş bir çok iş yerinin kapanmasına sebep olmuştur. 

c) Başbakan olarak uyguladığı hem 1993, hem de 1994 bütçelerini "ek bütçe" ile tamamla
mak suretiyle tutarsızlık ve basiretsizlik örneği sergilemiştir. 

d) 1994 bütçesinde enflasyonun % 48 olacağını ileri sürmüş ama gerçekleşme oranı % 148'le-
re yaklaşmıştır. 

2. Sayın Başbakan ne demişse tersini yapmış veya aksi çıkmıştır : 

a) "memuru enflasyona ezdirmeyeceğiz" demiş, 217 bin liralık, 400 bin liralık artışlarla me
murla âdeta alay edilmiştir. 

b) "döviz tutanın eli yanacak" demiş, aksine dövizle borçlananın canı yanmış, perişan olmuş
tur. 

c) "üniversite sınavı olmayacak" demiş, bakanları tarafından tekzip edilmiştir. 
Bu örnekler çoğaltılabilir. 
3. Sayın Başbakan iç politikadan dış politikaya kadar bir çok konuda önemli gaflar yapmıştır. 
a) Karabük ve Zonguldak hakkında birbirine zıt beyanlarda bulunmuştur. 
b) Afganistan'dan, Rusya'dan, Ermenistan'dan Tunceli'ye gelen helikopterlerden bahsetmek

le, mesafe, hudut, devlet kavramları hakkında ciddî değerlendirme hataları olduğunu ortaya koy
muştur. 

c) İsrail ziyaretinde "arz-ı mev'ud" (Vadedilmiş topraklar) ifadesini telaffuz etmekle, ülkemiz 
toprakları üzerinde gözü olan bir takım ideolojilerden habersiz olduğunu, habersiz olduğu konular
da uzmanlarla istişare etmeye gerek bile duymadığını apaçık ortaya koymuştur. 

4. Sayın Başbakan 
Seçim byannamelerini, koalisyon protokollerini ve hükümet programlarını unutmuş görünen 

icraatları ile vatandaşın bu kavramlara karşı güvenini ortadan kaldırmıştır. 
5. Sayın Başbakan, DPT gibi devletin en ciddî müesseselerini bile verimsiz hale getirmiş, ye

dinci 5 yıllık planı ortaya koyamamıştır. 
6. Sayın Başbakan, 4 Aralık 1994 seçimleri için hazırlanan Kanunda gerek "Seçmen Listele

rinin Güncelleştirilmesi" konusundaki, gerekse Anayasa Mahkemesinin bu hükmü iptalinden son
raki tutumlarıyla demokrasi ve insan hakları konusunda nasıl bir yanlışlık içinde olduğunu ortaya 
koymuştur. . 

7. Avrupa Topluluğuna tam üye olmadığımız için karar verme organlarının dışında kalacağı-
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mız Gümrük Birliğine girmek için İsrar etmesi ülke çıkarlarını göz ardı eden bir tutumdur. 
8. Hükümetin "yerli sanayimizi kurma ve geliştirme" gibi bir hedefi ve çabası görülmemek

tedir. İstihdam problemini de halletmek diye bir derdi de yoktur. 
9. Terör konusunda "terörü bitirmeyi" değil "terörle mücadeleyi sürdürmeyi" hedeflemiş 

olan hükümet, terörün en büyük destekçisi olan "Çekiç Güç"ü ülkede tutmaya devam etmekle, Te
rörün arkasındaki ülkelere alet olmaktadır. 

10. Sayın Başbakan yurtdışı gezilerinde kendi halkının inanç değerlerini tehlike gibi göster
me ve onlarla ortak mücadele etme gafletine sık sık düşmüştür. 

11. Hükümet Eğitimde, Sağlıkta ve Tarımda ilkellikten kurtulacak bir hamlenin sahibi değil
dir. Aksine yerinde saymakla bir çeşit gerileme gerçekleştirmektedir. 

Genç nesillerimizin hiç bir problemine el atılmış değildir. 

12. Yolsuzluk iddiaları bizzat Bakanlar tarafından telaffuz edilir hale gelmiş, kamu bankaları 
yağmalanmış "saadet zincirine" yeni halkalar ilave edilmiştir. 

13. Ormanlar sahipsiz, orman köylüsü âdeta öksüz bırakılmıştır. 
14. Madencilik sektörü hâlâ arzu edilen seviyede millî gelir kaynağı haline getirilememiştir. 

Millî Geliri artırıcı bir çaba görülememektedir. 
15. Adalet hâlâ "geciken adalet", Sosyal Güvenlik ise "sosyal güvensizlik" halindedir, Dev

let Personel Rejimi, içinden çıkılmaz ve tahammül'edilmez adaletsizliklerle doludur. 
16. Hükümet "istikrar Programı" adını verdiği ekonomik sıkıntıları işçi, memur, işsiz, esnaf 

ve küçük sanayiciye çektirirken haksız ve spekülatif kazançlar peşinde olanlara itibar etmiş, âdeta 
haksız ve spekülatif kazançlar özendiril mistir. 

17. Dövizin TL karşısındaki değeri bir yıl içerisinde üç misli artmıştır. İçinde bulunduğumuz 
enflasyonist ortam artışın aynı hızda süreceğini göstermektedir. 

18. Hükümet çıkardığı özelleştirme kanunu ile ekonominin rantabl çalışmasını değil, tam ter
sine mevcut kurumların satışı ile bütçe açıklarını kapatmayı amaç edinmiştir. 

Bu ise bir yandan üretim kapasitesini düşürecek bir yandan da işsizliği artırıcı rol oynayacaktır. 
19. Hükümet uyguladığı'politikalarla tefeciye her türlü desteği verirken, üretimi ve ihracatı 

engelleyici uygulamaların yürütücüsü olmuştur. . 
II. TASARININ TAŞIDIĞI OLUMSUZLUKLAR : 
1. 1995 gider bütçesi 1.331 katrilyon olarak bağlanmış olup 1994'e göre (Ek bütçede hesaba 

katıldığında) % 50'lik bir artışla % 150'lere varan enflasyon karşısında bir küçülmeyi ifade etmek
tedir. 

2. Gider bütçesinin darlığının esas suçlusu 1.133 katrilyon olarak tahmin edilmiş olan "gelir 
bütçesi"dir. Gelir bütçesinin küçüklüğünün ise iki sebebi vardır, 

a. Millî gelirin küçük kalması, 
b. Vergi toplamada aciz kalınmasıdır. Her ikisinin de sorumlusu hükümettir. Hükümetler zen

ginden vergi almamayı alışkanlık haline getirmişlerdir. 
3. Her ne kadar 198 trilyonluk bir bütçe açığı öngörülmekte ise de gerçek bundan çok büyük 

olarak önümüze çıkacaktır. Bunun borçlanma ile kapatılacak olması "egemenlik" yönünden büyük 
bir tehlike oluşturmaktadır. 
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4. Vergilerde baskın çoğunluk Gelir Vergisi (346.2 trilyon TL.) ile vasıtalı vergiler (Mal ve 
hizmetlerden alınan vergiler 363.9 trilyon) de olduğuna göre, vergi yükünü yine bordro mahkûm
ları, işçiler, memurlar ile küçük esnaf, köylüler, çiftçiler ve tüketiciler çekecek demektir. 

5. Bütçe Kanununda, en zalim bir vergi olan enflasyonun büyümeye devam edeceğinin izle
ri vardır. 

6. Bütçe, hedefleri yönünden gerçekçi değildir. Bir plan olmadığı halde plana dayandırıldı
ğı iddia edilmektedir, samimiyetsizdir. , 

7. Bütçe Kanunu tasarısı tam olarak incelenip değerlendirildiğinde anlaşılmaktadır ki, yeni 
vergiler ihdasına alışan hükümet, lisanı hal ile "Ufukta yeni vergiler var" demektedir. 

8. Bütçede yatırıma ve personele ayrılan payın yıllardır düşük tutulması yetmiyormuş gibi 
1995'de daha da geriletilmiştir. 

9; Hükümet ekonomik sıkıntıların faturasını çalışan kesime yüklemek istediğini tasarı met
nindeki bazı hükümlerle ortaya koymuştur. Hükümet yeni yıla işçilerine borçlanmış olarak girmek
tedir. 

10. Ülkenin yaşadığı bu kadar sıkıntıya rağmen israf sayılabilecek birçok harcamaya devam 
edilmektedir. 

11. Üniversite Hastaneleri döner sermaye gelirlerindeki çalışanların payı düşürülmektedir. 

12. 1995 bütçesinde çalışanların tıbbi cihaz, sağlık sarf malzemesi ile ilaç harcamaları için ça
lışanlar tarafından ödenen katılım payının oranını artırma niyeti ortaya çıkmaktadır. 

Vaziyet onu göstermektedir ki maaş bakımından zaten zor duruma düşürülmüş bu kesim daha 
da perişan edilecektir. 

13. 27 Mart yenilgisini hazmedemeyen Hükümet, çıkardığı Kanunlarla belediyelere darbe üs
tüne darbe vurmuş, bu da yetmezmiş gibi şimdi de bütçe tasarısında tekrar darbe vurmaya çalış
maktadır. 

Kadroların kullanımında getirilen esaslar bir partizan tahakküm hevesinin kokusunu taşımak
tadır. 

14. Vergi Gelirlerinden Belediyelere ayrılan paya getirilen kısıtlama da aynı tahakküm gay
retini ortaya koymaktadır. Bu tavırlar Hükümetin demokratik tahakkümün hangi seviyelerde oldu
ğunu göstermektedir. 

15. Hükümet burs verdiği öğrenciye iş veremeyeceğinden bursun.karşılığını almaktan vaz
geçmektedir; bu da istihdam probleminin ne kadar büyümekte olduğunun bir göstergesidir. 

Aynı şekilde tasarıda Hükümet kredi alan öğrenciye krediyi nasıl pahalı kılabileceğinin hesa
bını yapmaktadır. 

16. Fonların denetimden kaçırılmasına devam edilmektedir. 

1994 de 34,5 trilyon TL. olarak gerçekleşen Toplu Konut Fonu gelirlerinden yalnız 9.9 trilyo
nun idareye bırakılmış olması fonların amaçtan saptırıldığının göstergesidir. 

17. Bütçe takdiminde "1994 zor bir yıl olmuştur" deniyor, görünen odur ki 1995 yılı bu hü
kümet sayesinde son zamanların en zor yılı olacaktır. 

18. Sosyal bunalımı, ekonomik bunalımı, güven bunalımını aşabilecek, sosyal devlet anlayı
şını kavramış, üretici, dürüst, yabancı telkinlerden uzak millî değerlere sahip ama bütün bu ölçüler 
içerisinde dünyaya açık bir zihniyetle icrada bulunabilecek bir yönetime ihtiyaç varken mevcut hü-
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kümet hemen hemen tamamıyle bu ihtiyaca ters düşmektedir. 
Sonuç olarak hem ülke geriletilmekte, hem de Sosyal Devlet Anlayışı yıkılmaktadır. Bu büt

çenin rakamları Hükümetin yüksek enflasyonu bir sektör haline getirdiğini, kronikleştirdiğini, ka
mu kesimi borçlanma gereğini artırıcı yahut da emisyon hacmini büyültücü faaliyetleri normal te
lakki eder hale geldiğini göstermektedir, Çünkü ortada başka bir gösterge yoktur. 

Hazine kaynaklarını doğal, olağan bir gelir kaynağı olarak görmek gibi bir teamül yerleşmek
tedir ki, bunun sonucunda hep işsizler, fakirler, işçiler, memurlar, çiftçiler, küçük esnaf acı çek
mektedir. 

1995 genel bütçesine, 1995 katma bütçesine 1993 genel ve katma bütçeleri olarak geldiğinde 
muhalefetimizi ifade ettiğimiz, o zaman söylediğimiz gibi yanlış uygulamalarla gerçekleşen kesin 
hesap raporlarına muhalif olduğumuzu bildirir muhalefet şerhidir. 

Prof Dr. Mustafa Ünaldı Zeki Er gezen Doç. Dr. Abdullah Gül 
Konya Bitlis Kayseri 

MUHALEFET ŞERHİ 

Başbakan Tansu Çiller Başkanlığındaki DYP-SHP Koalisyon Hükümetince hazırlanan 1995 
yılı Programı ve Bütçesi, bundan önceki üç yılın bütçelerinde olduğu gibi, yine inandırıcı değildir 
ve Türk halkına umut ve mutluluk veremeyecek olan tahmin ve varsayımlarla doludur. 

1994 yılı Bütçesi için öngörülen büyüme, enflasyon, ihracat, ithalat, dış ticaret açığı/fazlası, 
deflatör, KİT dengeleri, para, kredi, fiyat, vergi vb. gibi ekonomik hedef ve göstergelerin hemen 
hemen hiçbiri, gerçekleşememiştir. Örneğin, enflasyonu % 10'lara indireceğini vaad eden bu Hü
kümet, ülkeyi, tarihimizin en yüksek enflasyon oranı olan 3 haneli % 136 oranı ile karşı karşıya bı
rakmıştır. 

Dış borçlar 67 milyar dolar, iç borçlar ise 600 trilyon TL. ye tırmanma eğilimindedir. Kamu 
kesimi borçlanma gereğinin (PSBR) % 4.4'lere ineceği UDİDEM modelinde vaad edilmişken, bu 
oran % 14'lere çıkmıştır. 

Devletin bilgili, bilinçli ve istikrarlı bir ekonomi yönetimi mevcut değildir. Türkiye, günlük, 
popilist ekonomi ve finans uygulamaları nedeniyle IMF'nin müdahalesine ihtiyaç duyacak duruma 
getirilmiş ve "5 Nisan 1994 Ekonomik İstikrar Kararlan" alınmıştır. 

Bununla beraber, 5 Nisan Ekonomik Kararları öngörülen sonuçları verememiştir. Ekonomide 
fiyat artışı, faiz, döviz baskısı, ekonomik büyüme, istihdam vb. göstergeler fevkalade endişe veri
cidir. 

Endişeleri artırari diğer bir hususta, Türkiye'nin her geçen gün dünyada itibar kaybetmesidir. 
Dış finans piyasalarında Türkiye güvenilirliğini yitirmiştir. İhracat tıkanmıştır. Turizm sektörü 
1994 yılında beklenen gelişmeyi gösterememiştir. 

Hükümet, bütçe açıklarını ve bütçe kaynaklarını artırmak amacıyla, Hazine kâğıtları yolu ile 
halkın cebindeki tasarruflara yönelmiş ve belli gruplara yıllık % 406 oranında faiz geliri dağıtmış, 
sonrada "Saadet zincirini kırdık" demektedir. Bu doğru değildir. 

Bu ahval ve şartlar altında 1995 yılı için öngörülen; % 4.4 kalkınma hızı, sanayide % 4.9 bü
yüme hızı, % 22.5 enflasyon oranı, % 43.2 GSMH Deflatörü, % 7 PSBR, 19.5 milyar dolar ihra
cat, 27 milyar dolar ithalat, konsolide bütçe gelirleri ve yatırım hedeflerinin gerçekleşmesi fevka
lade zordur; gerçekçi değildir. 
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Bu Hükümetin, 1.1.1995 yılında yürürlüğe girmesi gereken 7 nci Beş Yıllık Kalkınma Planı
nı dahi hazırlamaktan aciz olması fevkalade üzüntü vericidir. 

Türkiye, 2000'e beş yıl kala, 21 inci yüzyıla girerken, bu Hükümetin yarattığı, bu negatif tab
loya ve ülkenin düşürüldüğü mevcut refah ve gelir dağılımı düzeyine layık değildir. Türkiye bu du
ruma getirilmemeliydi. 

Yukarıda ifade edilen tüm bu nedenlerle, ülkenin, bu DYP-SHP Hükümetinden kurtulmasını 
teminen, hazırlanan 1995 yılı bütçesine rcd oyu vereceğimizi ifade ediyoruz. 

Nedim Budak , Selçuk Maruftu 
Ankara İstanbul 

Nevşat Özer Süleyman Hatinoğlu 
Muğla Artvin 

E. Safder Gaydalı Münir D. Ölmeztoprak 
Bitlis Malatya 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kcsinhesap Kanun Tasarısı 

Gider Bütçesi 

MADDE 1. - Katma bütçeli idarelerin 1993 malî yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere, (73 748 336 123 000) lira olarak gerçekleşmiştir. 

Gelir Bütçesi 
MADDE 2. - Katma bütçeli idarelerin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 

(72.037 952 066 000) lira olarak gerçekleşmiştir. 

Denge 
MADDE 3. - Birinci maddede yazılı giderler ile ikinci maddede yazılı gelirler arasında 

(1 710 384 057 000) liralık gider fazlası meydana gelmiştir. 

Tamamlayıcı Ödenek 
MADDE 4. - Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı (1 170 648 097 000) liralık 

ödenek üstü gideri karşılamak üzere aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir. 

Devredilen Ödenek 
MADDE 5. - 1993 malî yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 

(1 279 952 150 000) liralık özel ödenek, ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir. 
İptal Edilen Ödenek 
MADDE 6. - Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı bulunan ve yılı içinde kul

lanılan ve devredilenler dışında kalan (4 535 308 023 000) liralık ödenek iptal edilmiştir. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhcsap Kanun Tasarısı 

Gider Bütçesi 

MADDE 1. -Tasannın 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Gelir Bütçesi ' 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. -

Denge 
MADDE 3. - Tasannın 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tamamlayıcı Ödenek 
MADDE 4. - Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Devredilen Ödenek 
MADDE 5. -Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İptal Edilen Ödenek 
MADDE 6. - Tasannın 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Yürürlük 

MADDE 7. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 8. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. V. 
İ. Tez 

Devlet Bakanı 
Y. Aktuna 

Devlet Bakanı 
/. Tez 

Devlet Bakanı 
T.Akyol 

Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Millî Savunma Bakanı 
M. Gölhan 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
M Ayaz 

Sağlık Bakanı 
M.K. Dinç 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R. Şahin 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı 

D. F. Sağlar 
Orman Bakanı 

H. Ekinci 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Erek 

Devlet Bakanı 
B.S.Daçe 

Devlet Bakanı V. 
Y. Aktuna 

Devlet Bakanı 
A. Ataç 

Devlet Bakanı V. 
A. Ataç 

Adalet Bakanı 
M.S.Oktay 

içişleri Bakanı 
N. Menteşe 

Maliye Bakanı 
/. Attila 

Bay. ve îskâri Bakam 
O.Kumbaracıbaşı 
Ulaştırma Bakanı 

M. Köstepen 
Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 

M. Moğultay 
Enerji ve Tabiî Kay. Bak. 

V. Atasoy 
Turizm Bakanı 

A. Ateş 
Çevre Bakanı 

R. Akçalı 
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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 ayneıi kabul edilmiştir. 



1993 YILI 
A -

Dairesi 

Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık 
Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü 
Petrol işleri 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 

Genel ödenek 
toplamı 

134422 598 
681 471 069 

1 509 341 955 
14 392 567 360 

21232 365 224 

143 748 000 
136Ö177 658 

17 651651066 

259 182 361 

1 106 995 511 
61054 088 

442 115 632 
1 335 466 676 

743 316469 
1 185 590 382 

951494 589 

Toplam 
harcama 

90 227 584 
649 025 655 

1352 525 767 
14 224 951245 

19 576 936 871 

63 502 251 
1419415 017 

16 716 553 510 

113 408 710 

1064 547 124 
38 890 406 

311495 918 
1 242 637 555 

723 460 303 
1 201011041 

878 028 820 

KATMA BÜTÇE 
CETVELİ 

İptal edilen 
ödenek 

44 241777 
84 970 159 

83 468 133 
235 210 807 

1603 313 335 

39 060 808 
11136 953 

715 765 110 V 

145 773 651 

68 475 575 
15 882 408 

130 594 201 
101938 026 

22 642 844 
11017 665 
72 305 048 

Ödenek dı 
harcama 

46 7 
94 983 0 

1 046 5 
177 392 2 

2 437 6 

70 374 3 

643 876 3 

49457 9 
1846 3 

9 935 5 

2 786 6 
27 138 5 



1993 YILI KATMA BÜTÇE 
A - CETVELİ 

_ 
Dairesi 

İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Boğaziçi Üniversitesi 
Marmara Üniversitesi 
Yıldız Teknik Üniversitesi 
Mimar Sinan Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Trakya Üniversitesi 
Uludağ Üniversitesi 
Anadolu Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 
Akdeniz Üniversitesi 
Erciyes Üniversitesi 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
İnönü Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 
Dicle Üniversitesi 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Gaziantep Üniversitesi 

Genel ödenek 
toplamı 

1 820 695 691 
707 237 244 
347 089 059 
624 776 561 
243 734406 
181737 904 
994 393 498 
798 702 369 
335 137 741 
656 877 751 
838 045 613 . 
571 412 290 
360 585 848 
369 370 192 
303 686 933 
603 578 170 
414164288 
506 770 834 
769 085 262 
478 680123 
433 996 778 
507 824 400 
285 226 780 
240 107 042 

Toplam 
harcama 

1756 287 134 
688 882 945 
314 717 496 
603 816 951 
216 766 950 
169 129 298 
910 066 826 
755 586 418 
312 357 485 • 
561304 564 
737 128 211 
539 279 070 
286 585 830 
355 372 082 . 
285 294 288 
597 967 503 
407 714 838 
483 905 141 
707 810 677 
455 525 926 
431265 409 
450 598 491 
278 581 309 

• 223 277 055 

İptal edilen 
. ödenek 

60 207 782 
V 18 354 299 

32 337 363 
18 947 252 
29 451018 
12 435 579 
84 736 514 
38 875 245 
25 368 381 
94 445 876 

100 067 400 
33 768 805 
73 517 120 
20 907 625 
28 480 634 
16 128 278 
4 510 063 

22 865 693 
59 802 092 
23 344 580 
6 518 833 

54 911210 
7 320 763 

16 946 887 

Ödenek d 
harcam 

546 
7 118 

99 
1 452 
3 336 
3 131 

631 

4 634 

7 578 
10 087 
11727 
2 176 

1710 
3 862 
2 466 

675 
116 



1993 YILI 
A -

Dairesi 

İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü 
Gebze Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü 
Harran Üniversitesi 
Süleyman Demire! 
Üniversitesi 
Adnan Menderes 
Üniversitesi 
Zonguldak Karaelmas 
Üniversitesi 
Mersin Üniversitesi 
Parriukkale Üniversitesi 
Balıkesir Üniversitesi 
Kocaeli Üniversitesi 
Sakarya Üniversitesi 
Celal Bayar Üniversitesi 
Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi 
Mustafa Kemal Üniversitesi 
Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Kafkas Üniversitesi 
Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi 

Genel ödenek 
toplamı 

83 598 000 

28 067 000 
80 976 863 

184 691 330 

36875 644 

95 310 981 
64205 913 
59 079 633 
% 335 179 
.88447 769 
98.183 802 
78 676 818 

95 069 856 
69 065 676 
49 397 052 
57 679 064 

61 428 272 

Toplam 
harcama 

52 665 251 

27 176 241 
70860 724 

165 908 218 

28764 689 

73 359 068 
60 672 128 
50 042 789 
82 907 997 
67 936 692 
95 421 890 
72 082 493 

88 306 666 
48 844 676 
43 276 529 
45 033 891 

48 624139 

KATMA BÜTÇE 
CETVELİ 

İptal edilen 
ödenek 

35 932749 

2 075 642 
9 998 122 

17 621630 

8 300 014 

,24046668 
3 533 785 
7 818 255 
12 227 745 
16 277 682 
2 761 912 
7 245 795 

9 444493 
20 030 824 
. 6 728 705 
13 394031 

Ödenek d 
harcama 

1 184 
1447 

8 

266 

2 094 

698 
729 

1794 

3 096 
495 
808 
748 

13 234754 430 



1993 YILI KATMA BÜTÇE 
A - CETVELİ 

Genel ödenek ' Toplam İptal edilen 
Dairesi , toplamı harcama ödenek 

Niğde Üniversitesi 82 145 780 69 159 256 13 842 721 
Dumlupmar Üniversitesi 63 001957 55 351867 8 547 556 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 101069 994 98 252 226 6 219 462 
Muğla Üniversitesi 49 904 338 41281211 7 462 906 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi 67 944 482' 67 880 550 3 926 694 
Kırıkkale Üniversitesi 48 706 137 39 821 476 9 246 624 
Osmangazi Üniversitesi 64 209 244 58 865 782 5 343 462 

GENEL TOPLAM 78 392 948199 73 748 336123 4 535 308 023 

Ödenek d 
harcam 

3 422 
2 319 
4164 

3 862 
396 

1170 648 



1993 YILI KATMA BÜTÇE 
B - C E T V E L İ 

A ç ı k l a m a 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı 
Sağlık resmi 
Gemi sağlık cüzdan bedeli 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HASILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler 
Kitap, teksir ve satış gelirleri 
Spor faaliyetlerinden elde edilen gelir 
Futbol müsabakaları müşterek bahis hasılatından elde edilen gelir 
% 5 teftiş ve denetleme payı 
Muayene tahlil, tecrübe ekspertiz ücretleri 
Kuruluşlardan alınan paylar 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İdare gelirleri (kira dahil) 
Telsiz ruhsatname ücretleri 
Amatör telsizcilik belgesi ve sınav ücretleri 
Muayene denetim ve kontrol ücretleri 
Standartlara uygunluk test ücretleri 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri 



1993 YILI KATMA BÜTÇE 
B - C E T V E L İ 

& 2 A ç ı k l a m a 

2 . Kira gelirleri 
3 İştirak gelirleri 

2 Devredilen tesis ve ortaklıklardan alınacak gelirler 
3 Döner sermaye gelirleri 
4 İşletmelerde mükelleflerden tahsil olunacak amortisman işletme ücretleri 
5 İştirak gelirleri 

FAİZLER VE TAVİZLER 
1 Faizler 
3 Teminat akçeleri 
4 Hisse senedi ve tahviller 

CEZALAR 
1 Para cezaları 
2 Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 
4 Zamanında ödenmeyen ücret gelirlerinden alınacak gecikme cezalan 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 
1 Çeşitli gelirler 
2 Bağışlar 
3 İller bankasından alınacak gaz bedeli 
4 İdarece tahsil olunacak gelirler 
5 Orman Genel Müdürlüğü döner sermayesinden alınacak miktar 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 

2 Devreden tahakkuk bakiyesi 
4 Devreden nakit 

HAZİNE YARDIMI 



1993 YILI KATMA BÜTÇE 
B-CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

Hazine yardımı 
Yükseköğretim kurumlanmn cari hizmet maliyetlerine devlet katkısı 
ŞARTLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYETLERİNE 
ÖĞRENCİ KATKISI . 
GELİR FAZLASI •' 
HER NEVİ SPOR SAHA TESİS YAPIM GİDERLERİ 
KURUM VE MUESSESELERCE YATIRILAN PARALAR 
AKARYAKIT TÜKETİM FONU 
KAMU ORTAKLIĞI FONU " • 
OTOYOL GELİRLERİ 
AKARYAKIT TÜKETİM FONU . 

ÖZEL KANUN GELİRLERİ 
İCMAL 

VERGİ GELİRLERİ " 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL KANUN GELİRLERİ 

GENEL TOPLAM 



1993 YILI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A - CETVELİ 

H C: 

o 
Cfl e v; 

Prog-
101 
111 
900 

Açıklama 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
TARIM REFORMU UYGULAMASI 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

17 955 210 
66 685 640 

49 781 748 

134 422 598 

Toplam 
harcama 

14 402 80 
46 119 21 

29 705 56 

90 227 58 



1993 YILI TARIM REFORMU GENEL MUDURLUGU 
B - CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1993 YILI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A - CETVELİ 

Prog-
101 

111 
112 

900 

940 
990 

Açıklama 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 
VAKIF İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 
SOSYAL YARDIM VE KÜLTÜREL 
İŞLEMLER 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞI
TILAMAYAN TRANSFERLER 
SOSYAL TRANSFERLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZ
METLERİN YÜRÜTÜLMESİ 
ÖZEL 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

106 562 550 
63 226 000 

370 335 600 

17 082 310 
216 881 

69 859 871 
54 187 857 

681 471 069 

Toplam 
harcama 

106 661 261 
59 310 287 

380 873 357 

20 374413 
216 881 

69 832411 
11757 045 

649 025 655 

ipta 
öd 

9 
10 

64 

84 



1993 YILI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
B - CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİR 
Safi hâsılat ve işletme kân 
% 5 teftiş ve denetleme payı 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşımr mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İştirak gelirleri 
İştirakler gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
AKARYAKIT TÜKETİM FONU 



1993 YILI TARIM REFORMU GENEL MUDURLUGU 
B - CETVELİ 

u • • 

? 
S G e l i r i n Ç e ş i d i ' 

MAZBUT AKAR VE TOPRAK SATIŞ BEDELLERİ ÖZEL 
FON HESABINDAN YAPILAN SARFİYAT HESABI 
MÜLHAK AKAR VE TOPRAK SATIŞ BEDELLERİNDEN YAPI
LAN SARFİYAT HESABI 
MAZBUT HAYRAT SATIŞ BEDELLERİNDEN YAPILAN SAR
FİYAT HESABI 
ÖZEL KANUNLARA GÖRE ELDE EDİLEN GELİRLERİN 
TOPLAMI 
İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
AKARYAKIT TÜKETİM FONU 
ÖZEL 

GENEL TOPLAM 



• 1993 YILIGENÇLIK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A - CETVELİ 
. 

Genel ödenek Toplam ' İptal edilen 
Açıklama toplamı harcama ödenek 

GENEL YÖNETİM VE DES
TEK HİZMETLERİ 650 714 800 637 708 475 13 006 325 
TÜRK SPORUNUN İDAMESİ 
VE GELİŞTİRİLMESİ HİZMET-
LERİ 473 578 570 412 527 105 62 098 007 
HİZMET PROGRAMLARINA 
DAĞITILAMAYAN TRANS
FERLER 24051050 15 687 249 8 363 801 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN ' . 
HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 360 997 535 286 602 938 

GENEL TOPLAM 1 509 341 955 1352 525 767 83 468 133 



1993 YILI GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
B - CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Spor faaliyetlerinden elde edilen gelir 
Futbol müsabakalan müşterek bahis hâsılatlanndan elde edilen gelir 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI. 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devredan nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
HER NEVİ SPOR SAHA TESİS YAPIM GİDERLERİ 
Spor Toto Loto gelir fazlası 
Akaryakıt Tüketim Fonu 
Türk Sporunu Teşvik Fonu 
KURUM VE MÜESSESELERCE YATIRILAN PARALAR 
3418 sayılı Kanunla elde edilen gelir 

B 



1993 YILI GENÇLİK VE SPOR GENEL" MÜDÜRLÜĞÜ 
B - CETVELİ 

s 2 •«. ' -o ' , B 
Ü . ffl M ' .S G e l i r i n . Ç e ş i d i 

Yabancı menşeli taşıt satışı 
İCMAL 

•2 VERG İ DIŞI NORMAL GELİRLER 
3 ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIM 
7 7 HER NEVİ SPOR SAHA TESİS YAPIM GİDERLERİ 
8 6 KURUM VE MUESSESELERCE YATIRILAN PARALAR 

GENEL TOPLAM 

"S 



1993 YILI KARAYOLLARI GENEL MUDURLUGU 
A - CETVELİ 

(B 

Prog. 

101 

111 

112 

113 

900 

990 

999 

Açıklama 

GENEL YÖNETİM VE DES
TEK HİZMETLERİ 
KARAYOLLARI PLANLAMA 
PROJESİ VE KEŞİF HİZMET
LERİ 
KARAYOLLARI YATIRIM 
HİZMETLERİ 
BAKIM VE İŞLETME 
HİZMETLERİ 
HİZMET PROGRAMLARINA 
DAĞITILAMAYAN TRANS
FERLER . 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 
DIŞ PROJE KREDİLERİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

660432 900 

491 930 295 

7 395 357 819 

3 859 173 992 

405 149 984 

1069 040 383 
511481987 

14 392 567 360 

Toplam 
harcama 

657 757 344 
1 

490 634 122 

7 480 725 526 

3 898 048 110 

403 454 264 

959 242 816 
335 089 063 

14 224 951 245 

İptal edilen 
ödenek 

2 855 789 

25 254 255 

26 815 965 

2 196 154 

1 695 720 

176 392 924 

235 210 807 

Öd 
h 

2 

• 11 

4 

17 



1993 YILI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
B - CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınamaz 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 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 

B 

1 

1 



1993 YILI İCARA YOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
B - CETVELİ 

Büt 
G e l i r i n Ç e ş i d i • 

Hazine yardımı 
. ÖZEL KANUN GELİRLERİ 
Kurum ve müesseselerce yatırılan paralar 
Otoyolu gelirleri 
Akaryakıt fonu 
Kamu ortaklığı fonu 
İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL KANUN GELİRLERİ 

10 

10 

GENEL TOPLAM 10 



1993 YILI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A - CETVELİ 

Açıklama Prog-

101 GENEL YÖNETİM VE DES
TEK HİZMETLERİ 

103 MAKİNE İKMAL HİZMETLERİ 
111 İŞLETME VE ONARIM HİZ

METLERİ 
112 BÜYÜK SU İŞLERİ 
113 KÜÇÜK SU İŞLERİ 
114 YARDIMCI TESİS YAPIMI 

HİZMETLERİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA 

DAĞITILAMAYAN TRANS
FERLER 

990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 

999 DIŞ PROJE KREDİSİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

1 206 885 000 
1 971 244 122 

1 774 665 747 
8 813 202 010 
2 349253 105 

339 686 000. 

544 930 837 

1969481461 
2 263 016 942 

21 232 365 224 

Toplam 
harcama 

1 163 796 374 
1 901 662 133 

1712 761481 
7 835 830 075 
2 247 503 283 

315 499 165 

536 183 493 

1 914 928 767 
1 948 772 100 

19 576 936 871 

iptal edilen 
ödenek 

45 526 302 
69 581 989 

61904266 
977371 935 
101749 822 

24 186 835 

8 747 344 

314 244 842 

1 603 313 335 

(Bi 

Öde 
ha 

2 

2 



1993 YILI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MUDURLUGU 
B - CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 

1 Satış gelirleri 
2 İdarî gelirleri (Kira dahil) 

Taşınır mallar gelirleri 
1 Satış gelirleri (Kira dahil) 
2 Kira gelirleri 

İştirak gelirleri 
2 Devredilen tesis ve ortaklıklardan alınacak gelirler 
4 İşletmelerde mükelleflerden tahsil olunacak amortisman ve işletme 

ücretleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
İdarece tahsil olunacak gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 

Bü 

15 

15 



1993 YILI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
B - CETVELİ 

G e l i r i n . ' Ç e ş i d i 

Hazine yardımı • v . '• 
KURUM VE MUESSESELERCE YATIRILAN PARALAR 
İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
KURUM VE MUESSESELERCE YATIRILAN PARALAR 

GENEL TOPLAM 

Bü 

15 

15 

15 



C: rki 

O) 
a 
e «< C: 

101 
111 

900 

Ç/3 

C/3 

1994 YILI HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRL 
A - CETVELİ 

Program Açık lama 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN DOĞAN 
BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMA 
HİZMET PROGARMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 

990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplam 

11361000 

83 139 000 

1618 000 

47 630 000 

143 748 000 

Toplam 
harcama 

9 062 

46 506 

1488 

6 445 

63 502 

ğ 



1993 YILI HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRL 
B - CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Sağlık resmi 
Gemi sağlık cüzdan bedeli 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
CEZALAR 
Para cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Geçen yıllardan devreden nakit 
KURUM VE MÜESSESELERCE YATIRILAN PARALAR 
İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
KURUM VE MÜESSESELERCE YATIRILAN PARALAR 

GENEL TOPLAM 



1993 YILI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A - CETVELİ 

Prog-

101 
111 
900 

Açıklama 

GENEL YÖNETIM VE DESTEK KOZMETLERİ 
ORMANCıLıK HIZMETLERI 
HIZMET PROGRAMLARıNA DAĞıTıLAMAYAN 
TRANSFERLER 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

56 387 755 
1 264 041 584 

39 748 319 

1360177 658 

Toplam 
harcama 

51438 0 
1329 617 4 

38 359 4 

1419 415 0 



1993 YILI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
B - CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
DEVLET PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
İştirak gelirleri 
Döner sermayeden sağlanacak gelirler 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
İdarece tahsil .olunacak gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZELGELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER • 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 



1993 YILI KOY HİZMETLERİ GENEL MUDURLUGU 

Prog. 

101 

111 
900 

990 

999 

Açıklama 

GENEL YÖNETİM VE DES
TEK HİZMETLERİ 
KÖY HİZMETLERİ 
HİZMET PROGRAMLARINA 
DAĞITILAMAYAN TRANS
FERLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 

. DIŞ PROJE KREDİLERİ 

Genel ödenek 
toplamı 

81647 594 
15 354 253 558 

386 979 390 

1449 876 503 
378 894 021 

A - CETVELİ 

Toplam 
harcama 

78 711906 
15 452 155 106 

379 859 369 

586 667 716 
219 159 413 

İptal edilen 
ödenek 

3 402 694 
545 503 114 

7 124 694 

159 734 608 

GENEL TOPLAM 17 651651066 16 716 553 510 715 765110 



1993 YIU KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
B - CETVELİ 

£1 S . G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 

1 Taşınmaz mallar gelirleri 
2 İdare gelirleri (Kira dahil) 

2 Taşınır mallar gelirleri 
1 Satış gelirleri (Kitap dahil) 
2 Kira gelirleri 

3 İştirak gelirleri 
3 Döner sermaye gelirleri 

FAİZLER VE TAVİZLER 
1 Faizler 
3 Teminat akçeleri 

CEZALAR 
2 Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 
1 Çeşitli gelirler 
2 Bağışlar 
3 İller Bankasından alınacak gaz bedeli 
5 Orman Genel Müdürlüğü döner sermayesinden alınacak miktar 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIM 
ÖZEL GELİRLER 

2 Devreden tahakkuk bakiyesi 
4 . Devreden nakit 

HAZİNE YARDIMI 



1993 YILI KOY HİZMETLERİ GENEL MUDURLUGU 
B - CETVELİ 

i*2 S G e l i. r i n Ç e ş i d i 

Hazine yardımı 
BAĞIŞALAR (Hibe) 
KURUM VE MUESSESELERCE TAHSİL EDİLENLER 
AKARYAKIT TÜKETİM FONUNDAN ELDE EDİLEN GELİR 
İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
BAĞIŞLAR (Hibe) 
KURUM VE MUESSESELERCE f AHSİL EDİLENLER 
AKARYAKIT TÜKETİM FONUNDAN ELDE EDİLEN GELİR ^ 

GENEL TOPLAM 



Prog. 

1993 YILI PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A - CETVELİ 

Açıklama 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
111 PETROL FAALİYETLERİ VE AKARYAKIT POLİ

TİKASI 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 
999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
. toplamı 

9046 381 

7 529 070 

230 366 390 
12 240 520 

259 182 361 

Toplam 
harcama 

8 990 

6 919 

85 463 
12 035 

113 408 



-o 

1993 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 
İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 

Bütç 

8 

8 
8 

8 
8 



1993 YILI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME 
KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A - CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal edil 
Prog. - Açıklama _ ^ _ toplamı harcama ödenek 
101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET

LERİ 123 099450 102 161009 24419 
111 GENEL SOSYAL HİZMETLER 828 685 250 832333 300 42 324 4 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAGITILA- -

MAYAN TRANSFERLER 9700000 7972758 17318 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMET

LERİN YÜRÜTÜLMESİ ' 145 510 811 İ22 080 057 

GENELTOPLAM 1106 995 511 1064 547124 68475 5 



1993 YILI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL 
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 alman paylar 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri (Kitap dahil) 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
Hisse senedi ve tahviller 
CEZALAR 
Para cezalan 
Müteahhitlerden alman gecikme cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 

B 



Prag. Açıklama 

101 GENEL YÖNETİM VE DES
TEK HİZMETLERİ 

111 TELSİZ VE MONİTÖR HİZ
METLERİ 

900 HİZMET PROGRAMLARINA 
DAĞITILAMAYAN TRANS
FERLER 

990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞ
KİN HİZMETLERİN YÜRÜ
TÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 

1993 YILI TELSİZ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A - CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

16 135 000 

30 065 000 

1255 000 

13 599 088 

61 054 088 

Toplam 
harcama 

14444 045 

18 065 000 

909 874 

5 471 487 

38 890 406 

İptal edilen 
ödenek 

2 958 093 

12 579 189 

345 126 

15 882 408 

Öde 
ha 

1 

1 



1993 YILI TELSİZ GENEL MUDURLUGU 
B - CETVELİ 

G e 1 i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ VE ÜCRETLERİ 
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 cezalan 
Zamanında ödenmeyen ücret gelirlerinden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar . 
İdarece tahsil olunacak gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 

Bü 



w 

1993 YILI TELSİZ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
B - CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

GENEL VE KATMA BÜTÇELİ KURULUŞ 
İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
GENEL VE KATMA BÜTÇELİ KURULUŞ 

GENEL TOPLAM 

Açıklama 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 
DIŞ PROJE KREDİLERİ 

GENEL TOPLAM 

1993 YILI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 

A - CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

278 438 100 

25 513 
163 652 019 

442115 632 

Toplam 
harcama 

275 090 666 

36 405 252 

311495 918 

İptal edilen 
ödenek 

3 347 43 

127 24676 

130 59420 



1993 YILI YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 
B - CETVELİ 

G e 1 Tr i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 

B 



1993 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

Ç/3 

C/D 

- j 

§ 

Prog-
101 

104 

?? i 05 

2. 111 

112 
113 
990 

Açıklama 

GENEL YÖNETİM VE DES
TEK HİZMETLERİ 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENS
TİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE MER
KEZLER 
ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜ
TÜPHANECİLİK HİZMETLERİ 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİM
LERİ. / 
SAĞLIK BİLİMLERİ 
SOSYAL BİLİMLER • 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞ
KİN HİZMETLERİN YÜRÜ
TÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

272.712 026 

289 215 650 

9 018 090 

192833 250 
331940 250 
197 052 934 

42 694476 

1335 466 676 

A - CETVELİ 

Toplam 
harcama 

229 155 725 

277 371953 

7 774 587 

193 083 778 
312 264-389 
181 119309 

41 867 814 

1242 637 555 

İptal edilen 
ödenek . 

43 556301 

12 290 973 

1 243 503 

3 912455 
20341051 
20 593 743" 

101938 026 

Öde 
ha 

4 



1993 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 kurumlanmn cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler 
Kitap teksir satış gelirleri 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
Kira gelirleri , 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TA VİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları 



1993 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
B - CETVELİ 

••s 
İ4 S . G e l i r i n ' Ç e ş i d i 

2 Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 

1 Çeşitli gelirler 
2 Bağışlar 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 

2 Devreden tahakkuk bakiyesi 
4 Devreden nakit , 

HAZİNE YARDIMI 
1 Hazine yardımı 
2 Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine devlet katkısı 

ŞARTLI BAĞIŞ 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET 
MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 
İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ŞARTLI BAĞIŞ 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET 
MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

GENEL TOPLAM 



-a 
•o 

1993 YILI ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
B - CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

2 Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 

1 Çeşitli gelirler 
2 Bağışlar 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 

2 Devreden tahakkuk bakiyesi 
4 Devreden nakit 

HAZİNE YARDIMI 
1 Hazine yardımı 
2 Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine devlet katkısı 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET 
MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 
İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET 
MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

GENEL TOPLAM 



Prog. 

101 

104 

105 

111 

113 
990 

999 

Açıklama 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 
REKTÖRLÜĞE BAĞLİ ENSTİTÜ, 
OKUL, BÖLÜM VE MERKEZLER 
ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜP
HANECİLİK HİZMETLERİ 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİM
LERİ 
SOSYAL BİLİMLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ" 
DIŞ PROJE KREDİLERİ 

1993 YILI ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

A - CETVELİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

304 860 553 

82483 890 

36 760 450 

212 722 780 
35 718 260 

56 260 165 
14 510 371 

743 316 469 

Toplam 
harcama 

295 172 293 

79 559 496 

36 680 559 

204730 026 
36 547 394 

56 260165 
14 510 370 

723 460 303 

İptal edi 
ödenek 

11475 

2972 

79 

8 080 
34 

22 642 



1993 YILI ORTADOĞU TEKNİK 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 
Öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler 
Kitap ve teksir satış gelirleri 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ ^ 
Taşınmaz mallar gelirleri 

1 Satış gelirleri 
2 İdare gelirleri (Kira dahil) 

Taşımr mallar gelirleri 
1 Satış gelirleri 
2 Kira gelirleri 

İştirak gelirleri 
3 Döner sermaye geliri eri. 

FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezalan 



1993 YILI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

A - CETVELİ 

Açıklama Prog. 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ . 

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 
999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

334 326127 

291 182 900 

. 2 5 093 838 
88 371 760 

252 250410 
153 494 150 

40 386 197 
485 000 

1185 590 382 

Toplam 
harcama 

340 186 651 

299 279 348 

23 987 988 
90 033 233 

253 358 730 
154479 095 

39 685 996 

1201011041 

iptal e 
öde 

180 

2 03 

147 
37 

4 06 
77 

48 

1101 



1993 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 
KURUM HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler 
Kitap ve teksir satış gelirleri 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 

1 Satış gelirleri 
2 İdare gelirleri (Kira dahil) 

Taşınır mallar gelirleri 
1 . Satış gelirleri 
2 Kira gelirleri 

İştirak gelirleri -
3 Döner sermaye gelirleri 

FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri -
CEZALAR ' 
Para cezaları ^ 



K
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il 
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1 
2 

M
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1993 YILI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
B - CETVELİ 

G e I i r. i n Ç e ş i d i 

Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan , 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VVE HAZİNE YARDIMI 
ÖZELGELİRLER 
Devreden tahakku bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine devlet katkısı 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET 
MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 
İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER . 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET 
MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

GENEL TOPLAM 



1993 YILI İ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

A - CETVELİ 

Açıklama Prog- '' 
101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK 

HİZMETLERİ 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, 

OKUL, BÖLÜM VE MERKEZLER 
105 ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜP

HANECİLİK HİZMETLERİ 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİM

LERİ 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 
113 SOSYAL BİLİMLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 

HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ. 
999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

155 547 857 

219 870 291 

10 476 900 

76 566 940 
- 128 621 180 

283 895 910 

39811681 
36 703 830 

951494 589 

Toplam 
harcama 

145 753 212 

194477 295 

9 958 598 

76 414207 
121575 094 
273 895 624 

/ 
38 650 960 
17 303 830 

878 028 820 

İptal edilen 
ödenek 

9 794 64 

25 392 99 

518 30 

152 73 
7 046 08 

10 000 28 

19 400 0 

72 3050 



1993 YILI GAZİ 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 
Öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler 
Kitap, teksir ve satış gelirleri 
Muayene, tahlil ve tecrübe ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
Kira gelirleri 
İştirak gelirleri -
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezalan 

B 



1993 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ 
B - CETVELİ 

S - « . . •o 

^ S G e 1 i r i n Ç e ş i d i 

2 Müteahhitlerden alman gecikme cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 

1 Çeşitli gelirler 
2 Bağışlar 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 

2 Devreden tahakkuk bakiyesi 
4 Devreden nakit 

HAZİNE YARDIMI 
1 Hazine yardımı 
2 Yükseköğretim k'arumlanmn cari hizmet maliyetlerine devlet katkısı 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET 
MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 
İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARÎ HİZMET 
MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

GENEL TOPLAM 

B 



1993 YILI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
A - CETVELİ 

Açıklama Prog- . 
101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK 

HİZMETLERİ 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, 

OKUL, BÖLÜM VE MERKEZLER 
105 ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜP

HANECİLİK HİZMETLERİ 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİM

LERİ 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 
113 SOSYAL BİLİMLER . 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 

HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 
999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

341 585 030 

558 575 250 

10747 600 

164 663 850 
461817 600 
182 081900 

91524461 
9700 000 

1*820 695 691 

Toplam 
harcama 

324 632 434 

544235 100 

8 998525 

158 269 583 
456 354884 . 
175 252 147 

87 323 686 
1220775 

1756 287134 

iptal edilen 
ödenek 

' 16 95259 

14 340 15 

1749 07 

6 394 26 
5 462 71 

"•6 829 75 

8 479 22 

60 207 78 



1993 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 kurumlanmn cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler 
Kitap ve teksir satış gelirleri 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri -
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
Kira gelirleri 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TA VİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları 

B 



1993 YILI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
B - CETVELİ 

2 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

2 Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 

1 Çeşitli gelirler • ~ 
2 Bağışlar . 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 

4 Devreden nakit . 
HAZİNE YARDIMI . 

1 Hazine yardımı 
2 Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine devlet katkısı 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET 
MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 
İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET 
MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

GENEL TOPLAM 



1993 YILI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

A - CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog. Açıklama toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 303 404 650 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

MERKEZLER - 64 235 550 
105 ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZMET

LERİ 27 878 800 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 274 135 700 
113 SOSYAL BİLİMLER 16 086450 
990 ÖZEL ÖDENEKLER 21496 094 

GENEL TOPLAM 707 237 244 



1993 YILI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
B - CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
Üniversite cari hizmetlerine öğrenci katkısı 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler 
Kitap ve teksir satış gelirleri 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) ; 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
Kira gelirleri 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezalan 

B 



1993 YILI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
B - CETVELİ 

^ S " G e l i r i n Ç e ş i d i 

2 Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 

1 Çeşitli gelirler 
2 Bağışlar 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 

2 Devreden tahakkuk bakiyesi 
4 Devreden nakit 

HAZİNE YARDIMI 
1 Hazine yardımı 
2 Yükseköğretim kurumlannın cari hizmet maliyetlerine devlet katkısı 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET 
MALİYETLERİNE DEVLET KATKISI 
İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET 
MALİYETLERİNE DEVLET KATKISI 

GENEL TOPLAM 



1993 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 

A - CETVELİ 

Program Açık lama 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM 

VEMERKEZLER 
105 . ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 

HİZMETLERİ -
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
113 SOSYAL BİLİMLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 

YÜRÜTÜLMESİ 
999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplam 

137 750 850 

66 508 930 

34 959 770 
47 545 450 

.18487900 

22 436 159 
19 400 000 

347 089 059 

Toplam 
harcama 

131554 2 

63 941 5 

31858 3 
47 1817 
17 779 6 

22 4019 

314 717 4 



1993 YILI BOĞAZİÇİ 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 
Öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler 
Kitap ve teksir satış gelirleri 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
Kira gelirleri 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER _ 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları 



1993 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 
B - CETVELİ 

h •§ •= 2 -
O ra W .• .Ş G e l i r i n . ' Ç - e ş i d i 

-2 Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 
Ş 5 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

«<" 1 Çeşitli gelirler 
Cd . 2 Bağışlar 
<f 3 ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
* 1 ÖZELGELİRLER 
S. . - 2 Devreden tahakkuk bakiyesi 
~ " 4 Devreden nakit 
g 2 HAZİNE YARDIMI 
5/ 1 Hazine yardımı 

2 Yükseköğretim kurumlanmn cari hizmet maliyetlerine devlet katkısı 
6 1 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET 

MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 
V> İCMAL 
g 1 VERGİ GELİRLERİ 
| 2 VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
V 3 ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
§ 6 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET 

MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 
GENEL TOPLAM 



1993 YILI MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

A - CETVELİ 

Prog. Açıklama 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 

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 

120 902 610 

131498 070 

21353 720 
27 54L 260. 
71 852 500 

202 518540 

49 109 861 

624 776 561 

Toplam 
harcama 

116 941283 

118290 088 

21087 775 
27 381 208 
71 839 438 

201725 851 

46 551308 

603 816 951 

iptal e 
öden 

3 96 

13 51 

26 
16 
24 
79 

18 94 



1993 YILI MARMARA ÜNİVERSİTESİ' 
B - CETVELİ 

Ü§ 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 
Öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler 
Kitap ve teksir satış gelirleri 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ . 
Taşınmaz mallar gelirleri 

1 ' Satış gelirleri 
2 İdare gelirleri (Kira dahil) 

Taşınır mallar gelirleri 
1 Satış gelirleri , * 
2 Kira gelirleri 

İştirak gelirleri 
3 Döner sermaye gelirleri 

FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları 



1993 YILI MARMARA ÜNİVERSİTESİ 
B - CETVELİ 

-55 -§ 
t^ ,2 G e l i r i n Ç e ş i d i 

2 Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 

1 Çeşitli gelirler 
2 Bağışlar 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 

2 Devreden tahakkuk bakiyesi 
4 ' Devreden nakit 

HAZİNE YARDIM ' 
1 Hazine yardımı 
2 Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine devlet katkısı 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET 
MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 
İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET 
MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

GENEL TOPLAM 



Prog-

101 

104 

105 

111 

113 
990 

Açıklama 

GENEL YÖNETİM VE DES
TEK HİZMETLERİ 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENS
TİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE MER
KEZLER 
ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜ-
TÜPHANECELİK HİZMETLERİ 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİM
LERİ 
SOSYAL BİLİMLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞ
KİN HİZMETLERİN YÜRÜ
TÜLMESİ 

1993 YILI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

A - CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

Toplam 
harcama 

İptal edilen 
ödenek 

69 958 500 

18 694400 

3 777 000 

125 026700 
1 425 250 

24 852 556 

57 844638 

18 083 219 

2968 914 

116887436 
764774 

20217 969 

16 031 179 

1298 897 

808 086 

10121457 
1191399 

GENEL TOPLAM 243 734 406 216 766 950 29 451018 



1993 YILI YILDIZ TEKNİK 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 
Öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler 
Kitap ve teksir satış gelirleri 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 

1 Satış gelirleri 
2 İdare gelirleri (Kira dahil) 

Taşınır mallar gelirleri 
1 Satış gelirleri 
2 Kira gelirleri 

İştirak gelirleri 
3 Döner sermaye gelirleri 

FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezalan 

B 



1 

2 

2 

1 
2 

2 
4 

1 
2 

1993 YILI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
B - CETVELİ 

- B 
G e l i r i n Ç e ş i d i 

Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZELGELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
Yükseköğretim kurumlannın cari hizmet maliyetlerine devlet katkısı 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET 
MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 
KURUM VE MUESSESELERCE YATIRILAN PARALAR 
İCMAL . . 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET 
MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 
KURUM VE MUESSESELERCE YATIRILAN PARALAR 

GENEL TOPLAM 

,. 



1993 YILI MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 

A - CETVELİ 

Prog-
101 

104 

105 

111 

113 
990 

Açıklama 

GENEL YÖNETİM VE DES
TEK HİZMETLERİ 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENS
TİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE MER
KEZLER 
ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜ-
TÜPHANECELİK HİZMETLERİ 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİM
LERİ 
SOSYAL BİLİMLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞ
KİN HİZMETLERİN YÜRÜ
TÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

68 169 934 

43 469 660 

974 850 

38302530 
23 926 770 

6 894 160 

181737 904 

Toplam 
harcama 

61 837 090 

41 572 394 

562 315 

35 204984 
23 331 364' 

6 621 151 

169129 298 

iptal edilen 
ödenek 

6 371473 

1 929 847 

412 535 

3118926-
602 798 

12 435 579 

Öde 
h 



1993 YIU MİMAR SİNAN 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 
Öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler 
Kitap ve teksir satış gelirleri 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri . 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
Kira gelirleri 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezalan 

B 



1993 YILI MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 
B - CETVELİ 

~ "Z "§ 
m ^ 2 G e l i r i n Ç e ş i d i 

2 Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 

1 Çeşitli gelirler 
2 Bağışlar 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 

2 Devreden tahakkuk bakiyesi 
4 Devreden nakit 

HAZİNE YARDIMI 
1 " Hazine yardımı 
2 Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine devîet katkısı 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİ
YETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİ-
YETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

GENEL TOPLAM 

Bü 



Prog. Açıklama 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ • 

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 

1993 YILI EGE ÜNİVERSİTESİ 

A - CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

246 460 858 

282 209 950 

10 088 000 
212 475 550 
161934400 
44 130 200 

37 094540 

994 393498 

Toplam 
harcama 

229 512225 

261 249 394 

8 270 905 
187 371328 
153 336 653 
34274 526 

36 051795 

910 066 826 

İptal ed 
öden 

16 94 

22 41 

1 817 
25 104 

8 597 
9 855 

84 736 



1993 YILI EGE ÜNİVERSİTESİ 

B - CETVELİ 

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 
Öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler 
Kitap ve teksir satış gelirleri 
Muayene, tahlil, tecrübe ye ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 

1 Satış gelirleri 
2 İdare gelirleri (Kira dahil) 

Taşınır mallar gelirleri 
1 Satış gelirleri 
2 Kira gelirleri 

İştirak gelirleri 
3 Döner sermaye gelirleri 

FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları 

Bü 



1993 YILI EGE ÜNİVERSİTESİ 

B - CETVELİ 

pq - W S G e l i r i n Ç e ş i d i 

2 Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 

1 Çeşitli gelirler 
2 Bağışlar 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI . 
ÖZEL GELİRLER 

2 Devreden tahakkuk bakiyesi 
4. Devreden nakit 

HAZİNE YARDIMI 
1 Hazine yardımı 
2 Yükseköğretim kurumlannın cari hizmet maliyetlerine devlet katkısı 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİ
YETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİ
YETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

GENEL TOPLAM 

B 



Prog-
101 

104 

105 

111 

112 
113 
990 

Açıklama 

GENEL YÖNETİM VE DES
TEK HİZMETLERİ 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENS
TİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE MER
KEZLER 
ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜ-
TÜPHANECELİK HİZMETLERİ 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİM
LERİ 
SAĞLIK BİLİMLERİ 
SOSYAL BİLİMLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞ
KİN HİZMETLERİN YÜRÜ
TÜLMESİ 

999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 

GENEL TOPLAM 

1993 YILI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

A - CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

224 096 012 

167 358 930 

9 810 000 

82660 370 
62 531790 

117 832 805 

52 661267 
81 751 195 

Toplam 
harcama 

222 588 285. 

137 543 870 

9 778 867 

82510 341 
61 312 194 . 

115 502 995 

45 083 671 
81 266 195 

iptal edilen 
Ödenek 

1 763 428 

31876 478 

31 133 

475 151 
1219 596 
3 024459 

485 000 

Ö 

798 702 369 755 586 418 38 875 245 



1993 YILI DOKUZ EYLÜL 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 
Öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler 
Kitap ve teksir satış gelirleri 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
TAŞINMAZ MALLAR GELİRLERİ 
Satış gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
Kira gelirleri 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezalan 



Prog. Açıklama 

101 GENEL YÖNETİM VE DES
TEK HİZMETLERİ 1 

104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENS
TİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE MER
KEZLER 

105 ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜ-
TÜPHANECELİK HİZMETLERİ 

111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİM
LERİ 

112 SAĞLIK BİLİMLERİ 
113 SOSYAL BİLİMLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞ

KİN HİZMETLERİN YÜRÜ
TÜLMESİ 

1993 YILI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 

Genel ödenek 
toplamı 

143 664 254 

78 782 588 

1211000 

46579850 
41 286 950 

7 190 750 

A - CETVELİ 

Toplam 
harcama 

136 890 935 

64 791 280 

859 870 

45780 310 
41 505 294 

6 651286 

İptal edilen 
ödenek 

7 394 576 

15 327 891 

351 130 

1 241451 
513 869 
539 464 

Ö 

16 422 349 15 878 510 

GENEL TOPLAM 335 137 741 312 357 485 25 368 381 



1993 YILITRAKYA ÜNİVERSİTESİ 

B - CETVELİ 
s s 
2 -i G e l i r i n Ç e ş i d i 

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 kurumlanmn cari hizmet maliyetlerine devlet katkısı 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİ
YETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI -

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ ' 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİ
YETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

GENEL TOPLAM 



1993 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 cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler 
Kitap ve teksir satış gelirleri 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
TAŞINMAZ MALLAR GELİRLERİ 
Satış gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
Kira gelirleri 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları 



1993 YILI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 

B - CETVELİ 
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İ2S G e l i r i n Ç e ş i d i 

Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
Yükseköğretim kurumlanmn cari hizmet maliyetlerine devlet katkısı 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİ
YETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİ
YETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

GENEL TOPLAM 



1993 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 MER
KEZLER 
ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜ-
TUPHANECELIK HİZMETLERİ 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİM
LERİ 
SAĞLIK BİLİMLERİ 
SOSYAL BİLİMLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞ
KİN HİZMETLERİN YÜRÜ
TÜLMESİ 
DIŞ PROJE KREDİLERİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

273 823 043 

165 238 650 

5 228 186 

51322 600 
70 947 250 
53 634 950 

36 619 859 
63 213 

656 877 751 

Toplam 
harcama. 

227 512 213 

120 759 671 

4 550 206 

50650631 
70 167 967 
52 739 740 

34 860 947 
63 189 

561304 564 

iptal edilen 
ödenek 

46 310 830 

44 931977 

677 980 

671 969 
957 886 
895 210 

24 

94 445 876 



1993 YILI ULUDAĞ 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 
Öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler 
Kitap ve teksir satış gelirleri 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 

1 Satış gelirleri 
2 İdare gelirleri (Kira dahil) 

Taşınır mallar gelirleri 
1 Satış gelirleri 
2 Kira gelirleri , 

İştirak gelirleri 
3 Döner sermaye gelirleri 

FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezalan 



1993 YILI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

B - CETVELİ 
| s -S 
2 -a '•§ . • 
İ5 ^ S G e T i r i n Ç e ş i d i 

2 Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 

1 Çeşitli gelirler 
2 Bağışlar 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 

2 Devreden tahakkuk bakiyesi 
4 Devreden nakit 

HAZİNE YARDIMI 
1 Hazine yardımı 
2 Yükseköğretim kurumlannın cari hizmet maliyetlerine devlet katkısı 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİ
YETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİ
YETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

GENEL TOPLAM 

B 



1993 YILI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

A - CETVELİ 

Açıklama Prog-

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 

104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, 
OKUL, BÖLÜM VE MERKEZLER 

105 ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜP
HANECİLİK HİZMETLERİ 

111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİM
LERİ 

112 SAĞLIK BİLİMLERİ 
113 SOSYAL BİLİMLER 
114 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 

HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 
999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

434 791 450 

121370086 

10 729 500 

40 296 695 
41 634 305 
64 870 520 
34 080 000 

89 788 057 
485 000 

~ 838 045 613 

Toplam 
harcama 

345 757 007 

115 926 934 

10 558 802 

40 089 780 
41 178 146 
60 973 253 
33 706 234 

88 938 055 

737128 211 

iptal edilen 
ödenek 

89 03444 

5 443 15 

170 69 

206 91 
456 15 

3 897 26 
373 76 

485 00 

100 067 40 



1993 YILI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 
B - CETVELİ 

G e l i r i n Ç e - ş i d İ ' 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
Yükseköğretim kurumlanmn cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler 
Kitap ve teksir satış gelirleri 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşımr mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
Kira gelirleri 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezalan 

B 



1993 YILI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 
B - CETVELİ 

1 s -8 
Ş -53 "3 
CQ W S G e l i r i n Ç e ş i d i 

2 . Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 

1 Çeşitli gelirler 
2 ' _ • _ Bağışlar 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 

2 Devreden tahakkuk bakiyesi 
4 Devreden nakit 

HAZİNE YARDIMI 
1 Hazine yardımı 
2 Yükseköğretim kurumlannın cari hizmet maliyetlerine devlet katkısı 

ŞARTLI BAĞIŞLAR 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİ
YETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ŞARTLI BAĞIŞLAR 

• YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİ-. 
v YETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

GENEL TOPLAM 

B 



1993 YILI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
A - CETVELİ 

(B 

Prog. 

101 

104 

105 

111 

112 
113 
990 

999 

Açıklama 

GENEL YÖNETİM VE DES
TEK HİZMETLERİ 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENS-

- TİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE MER
KEZLER 
ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜ-
TÜPHANECELİK HİZMETLERİ 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİM
LERİ 
SAĞLIK BİLİMLERİ 
SOSYAL BİLİMLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞ
KİN HİZMETLERİN YÜRÜ
TÜLMESİ 
DIŞ PROJE KREDİLERİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

226 330 862 

73 632 450 

5 259 980 

77462450 
80 507 250 
62 263 950 

45 470 348 
485 000 

571 412 290 

Toplam 
harcama 

202 959003 

72 344 767 

5 133 550 

77433 413 . 
77 528 618 
61 408 705 

42 471014 

539 279 070 

İptal edilen 
ödenek 

24 829 538 

2 502 627 

134 997 

751367 
3 159 919 
1 905 357 

485 000 

33 768 805 

Öd 
; h 



1993 YILI SELÇUK 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 
Öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler 
Kitap ve teksir satış gelirleri 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri " 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşımr mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
Kira gelirleri 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TA VİZLER 
Faizler . 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları 

B 



1993 YILI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

B - CETVELİ 

İ4 ^ G e l i r i n . Ç e ş i d i 

2 Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 

1 Çeşitli gelirler 
2 Bağışlar 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 

2 Devreden tahakkuk bakiyesi 
4 Devreden nakit 

HAZİNE YARDIMI 
1 Hazine yardımı 
2 Yükseköğretim kurumlanmn cari hizmet maliyetlerine devlet katkısı 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİ
YETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 
KURUM VE MUESSESELERCE TAHSİL EDİLEN GELİRLER 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİ
YETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

KURUM VE MUESSESELERCE TAHSİL EDİLEN GELİRLER 
GENEL TOPLAM 



Prog. Açıklama 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 

104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, 
OKUL, BÖLÜM VE MERKEZLER 

105 ARAŞTIRMA-Y AYIN VE KÜTÜP
HANECİLİK HİZMETLERİ 

•111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİM
LERİ 

112 SAĞLIK BİLİMLERİ 
113 SOSYAL BİLİMLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 

HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 
999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 

GENEL TOPLAM 

1993 YILI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

A - CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

124 048 467 

72763 300 

2 014 700 

32 833 060 
48 335 910 

408 640 

8 432 194 
71 749 577 

360 585 §48 

Toplam 
harcama 

116 560 936 

66 944 681 

1 152 632 

28 094 002 
45 431 394 

166 989 

7 949 296" 
20 285 900 

286 585 830 

İptal edilen 
ödenek 

7 487 5 

5818 6 

862 0 

4 739 0 
2 904 5 

241 6 

51 463 6 

73 517 1 



1993 YILI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

B - CETVELİ 

•^ S G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 

1 Harçlar 
2 Yükseköğretim kurumlanmn cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 

1 Öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler 
2 Kitap ve teksir satış gelirleri 
7 Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 

PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 

1 Satış gelirleri 
2 İdare gelirleri (Kira dahil) 

2 Taşınır mallar gelirleri 
1 Satış gelirleri 
2 Kira gelirleri 

3 İştirak gelirleri 
3 Döner sermaye gelirleri 

FAİZLER VE TAVİZLER 
1 Faizler 
3 Teminat akçeleri 

CEZALAR 
1 Para cezalan 
2 Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 
1 Çeşitli gelirler 
2 Bağışlar 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

B 



1993 YILI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

B - CETVELİ 

O m ^ 2E G e l i r i n Ç e ş i d i 

1 ÖZELGELİRLER 
c:- 2 Devreden tahakkuk bakiyesi 
B: 4 Devreden nakit 

•^ 2 HAZİNE YARDIMI 
£5 1 Hazine yardımı 
^ 2 Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine devlet katkısı 

- ' £ ' • • 6 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİ-
İ . •' YETLERİNEÖĞRENCİ KATKISI . 
« İCMAL 
2 1 VERGİ GELİRLERİ . 
a 2 VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
W. 3 ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

6 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİ-
YETLERİNE ÖĞRENCİ KATKİSİ • • 

GENEL TOPLAM 

50 ' AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 
p NOT: 1. 26.8.1994 tarih ve 381482/3336 sayılı sorgu ile "Gider kesinhesap cetvelinin 999.99.001.700 harcama ka 
5; yi Sosyal Kalkınma Fonundan finansa edilen hastane inşaatı mevcut olan 71.521 627 000,- TL: tutarındaki ödeneğin, 20 28 
7. 000,'- TL. 'sının ise iptal edildiği görülmüştür. Dış proje kredilerinin yıl içinde kullanılmayan kısmının anılan cetvelin iptal 
^ proje kredilerinden ertesi yıla devreden ödenek sütununda gösterilmemesi nedeni anlaşılamamıştır. Nedenlerinin açıklanm 
3 - Sorguya Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü cevap vermemiş, Akdeniz Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkan 

sayılı yazı ile; 
"Gider kesinhesap cetvelinin 999.99.2.001.700 lıarcama kaleminde halen yapılmakta olan ve Avrupa Konseyi Sosya 

atı için mevcut ödenekten harcanamayan 51 235 727 000- lira tutarındaki ödenek yıl sonunda iptal edilerek 1994 yılı Bütç 
tibe ödenek kaydı yaptırılmış olup, 1993 yılı Kesinhesap Kanunu tasarısında dış proje kredilerinden ertesi yıla devreden öd 
rilmiştir. 

Sayıştayca 999.99.001.700 harcama kaleminde yer alan ve yıl sonunda iptal edilen 51 235 727 000- TL. tutarındaki 
gösterilmiştir. , -



Prog. Açıklama 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 

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 

1993 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 

A - CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

123 919 364 

103 208 629 

4 132 200 
46 568 050 
48 250 700 
22 738 600 

20 552 649 

369 370 192 

Toplam 
harcama 

117 144721 

98 891030 

4 047 105 
43 937 072 
50 281 864 
21 187 024 

19 883 266 

355 372 082 

iptal e 
öde 

10 0 

6 1 

2 9 
1 

15 

20 9 



1993 YILI ERCIYES 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 
Öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler 
Kitap ve teksir satış gelirleri 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMÜVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşımr mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
Kira gelirleri 
İştirak, gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezalan 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 



1993 YILI ERCIYES ÜNİVERSİTESİ 

B - CETVELİ 
_ o> 
e -o 
t ^ S G e l i r i n Ç e ş i d i 

ÇEŞÎTLÎ GELİRLER 
1 Çeşitli gelirler 
2 Bağışlar 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 

2 Devreden tahakkuk bakiyesi 
4 Devreden nakit 

HAZİNE YARDIMI 
1 Hazine yardımı 
2 Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine devlet katkısı 

ŞARTLI BAĞIŞ 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİ
YETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 
KURUM VE MÜESSESELERCE YATIRILAN PARALAR 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ŞARTLI BAĞIŞ 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİ
YETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 
KURUM VE MÜESSESELERCE YATIRILAN PARALAR 

GENEL TOPLAM 



Prog. Açıklama 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 

104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, 
OKUL, EÖLÜM VE MERKEZLER 

105 ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜP
HANECİLİK HİZMETLERİ 

111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİM
LERİ 

112 SAĞLIK BİLİMLERİ 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 

HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 

1993 YILI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 
A - CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal edil 
toplamı harcama ödenek 

96680700 87 643479 908 

113 790 450 98 180 918 18 72 

2 176500 1664463 5 

37 635 250 39537 4 1 3 ' 1 
40 902 600 45 766 582 3 

12 501433 12 501433 

303 686 933 285 294 288 28 48 



1993 YILI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 

B - CETVELİ 

S G e l i r i n ' Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
Yükseköğretim kurumlanmn cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler 
Kitap ve teksir satış gelirleri , 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 

1 Satış gelirleri 
2 İdare gelirleri (Kira dahil) " v 

Taşınır mallar gelirleri 
1 Satış gelirleri -
2 Kira gelirleri - • 

İştirak gelirleri 
3 Döner sermaye gelirleri 

FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezalan 



1993 YILI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 

B - CETVELİ 

m ^ S G e l i r i n Ç e ş i d i 

2 Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 

1 Çeşitli gelirler 
2 Bağışlar 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZELGELİRLER 

2 Devreden tahakkuk bakiyesi 
4 Devreden nakit 

HAZİNE YARDIMI 
1 . Hazine yardımı 
2 Yükseköğretim kurumlannm cari hizmet maliyetlerine devlet katkısı 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİ
YETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER . " " ' 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİ
YETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

GENEL TOPLAM 



1993 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 

A - CETVELİ 

Prog. Açıklama 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 

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 

187 062 320 

149 790 240 

9 155 300 
128 554 610 
77 353 150 
32 057 300 

19 605 250 

603 578 170 

Toplam 
harcama 

182 435 570 

149 549 450 

9 125 040 
127 670 223 
79 083 163 
31709 006 

18 395 051 

597 967 503 

İptal edi 
ödenek 

4 656 

7 920 

30 
3 063 

93 
364 

16 128 



1993 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 HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler 
Kitap ve teksir satış gelirleri . 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
Kira gelirleri 
İştirak gelirleri ' 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR ' 
Para cezalan 



1993 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
B - CETVELİ 

e o ' • 
e T3 
'S "2 
54 S G e l i r i n Ç e ş i d i 
2 Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 
1 Çeşitli gelirler 
2 Bağışlar 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 

2 Devreden tahakkuk bakiyesi 
4 Devreden nakit 

HAZİNE YARDIMI 
1 Hazine yardımı 
2 Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine devlet katkısı 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİ
YETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 
KURUM VE MÜESSESELERCE YATIRILAN PARALAR 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 

. ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİ
YETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 
KURUM VE MÜESSESELERCE YATIRILAN PARALAR 

GENEL TOPLAM 

B 



1993 YILI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

A - CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog. Açıklama toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 162 847 206 

104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, 
BÖLÜM VE MERKEZLER 70 165 404 

105 ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANE
CİLİK HİZMETLERİ 3 525 950 

111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 44 265 900 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 41523900 
113 SOSYAL BİLİMLER 49 527 160 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMET

LERİN YÜRÜTÜLMESİ 42 308 768 

GENEL TOPLAM 414164 288 

Toplam İptal edi 
harcama ödene 

159 393 691 3 463 

70 081980 666 

3 479 635 . 46 
44 394 824 237 
42 152158 12 
50 019 626 83 

38 192 924 

407 714 838 4 510 



1993 YILI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 
B - CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
Yükseköğretim kurumlarının câri hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler 
Kitap ve teksir satış gelirleri 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
Kira gelirleri 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları 

B 
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1993 YILI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

B - CETVELİ 

G e 1 i r i n Ç e ş i d i 

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 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİ
YETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİ
YETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

GENEL TOPLAM 



1993 YILI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

A - CETVELİ 

Açıklama Prog. 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM 

VE MERKEZLER 
105 ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 

HİZMETLERİ 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 
113 SOSYAL BİLİMLER 
990 . ÖZEL EDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN 

YÜRÜTÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

227 694 227 

78 815 140 

6 566 900 
83 840 670 
37 771 560 
41 508 470 

30 573 867 

506 770 834 

Toplam 
harcama 

212 663 408 

75 670 005 

5 616 197 
82 528 406 
37 495 872 
39 357 386 

30 573 867 

483 905 141 



1993 YILI KARADENİZ TEKNİKÜNİVERSİTESİ 

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 
Öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler 
Kitap ve teksir satış gelirleri 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşımr mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
Kira gelirleri 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri / 
CEZALAR 
Para cezalan 

B 



1993 YILI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

B —' CETVELİ 

ö ' ^ S G e l i r i n Ç e ş i d i 

2 Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 

1 Çeşitli gelirler 
2 Bağışlar 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIM 
ÖZEL GELİRLER 

2 Devreden tahakkuk bakiyesi 
4 Devreden nakit 

HAZİNE YARDIMI 
1 Hazine yardımı 
2 Yükseköğretim kurumlanmn cari hizmet maliyetlerine devlet katkısı 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİ
YETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIM 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİ
YETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

GENEL TOPLAM 



Prog. Açıklama 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 

104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, 
OKUL, BÖLÜM VE MERKEZLER 

105 ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜP
HANECİLİK HİZMETLERİ 

111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİM
LERİ 

112 SAĞLIK BİLİMLERİ 
113 SOSYAL BİLİMLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 

HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 

1993 YILI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

A - CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

259 422 435 

165 473 051 

6 090 700 

116 868 400 
79 828 000 

118 938 830 

22 463 846 

769 085 262 

Toplam 
harcama 

238 963 319 

141 394 887 

4724495 

110 129 565 
78 514 202 

113 092 856 

20 991 353 

707 810 677 

İptal edilen 
ödenek 

20459 

24 078 

1 366 

6 738 
1313 
5 845 

59 802 



1993 YILI ATATÜRK 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 
Öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler 
Kitap ve teksir satış gelirleri 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
Kira gelirleri 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları 



1993 YILI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

B - CETVELİ 

2 - | "§ 
m i4 S G e l i r i n Ç e ş i d i 

2 Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 

1 Çeşitli gelirler 
2 Bağışlar 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 

2 Devreden tahakkuk bakiyesi 
4 - • ' Devreden nakit 

HAZİNE YARDIMI 
1 Hazine yardımı 
2 Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine devlet katkısı 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİ
YETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİ
YETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

GENEL TOPLAM 



1993 YILI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

A - CETVELİ 

Prog. Açıklama 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 

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 
999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplami 

99 568 930 

91 222 830 

2 066 100 
30 280 670 
26 033 750 
28 640 650 

12 526 521 
188 340 672 

478 680 123 

Toplam 
harcama 

92 293 815 

85 513 655 

1 513 379 
23 006 257 
26 485 093 
27 367 241 

11006 486 
188 340 000 

455 525 926 

iptal 
öde 

7 2 

6 6 

5 
7 2 

1 5 

23 3 



1993 YILI İNÖNÜ 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 
Öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler 
Kitap ve teksir satış gelirleri 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri • 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
Kira gelirleri 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TA VİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezalan 



1993 YILI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 

B - CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

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 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİ
YETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİ
YETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

GENEL TOPLAM 



Prog. Açıklama 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 

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 
999 DIŞ PROJE KREDİLERİ 

GENEL TOPLAM 

1993 YILI FIRAT ÜNİVERSİTESİ 

A - CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

210 758454 

81 801 405 

3 637 500 
58 445 600 
49 060 900 
12 702 800 

16 620 119 
970 000 

433 996 778 

Toplam 
harcama 

211266 664 

81 607 381 

3 301474 
57 958 478 
49 180 533 
11405 754 

16 545 125 

431265 409 

iptal e 
Öde 

10 

14 

3 
1 00 

3 
1 3 

9 

6 5 



1993 YILI HRAT 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 
Öğrenci' sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler 
Kitap ve teksir satış gelirleri 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 

1 Satış gelirleri 
2 İdare gelirleri (Kira dahil) 

Taşımr mallar gelirleri 
1 Satış gelirleri 
2 Kira gelirleri 

İştirak gelirleri 
3 Döner sermaye gelirleri 

FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezalan 

B 



rS 
i -

Ç3 
!— 
CJ 

u 
:3 
O 
m 

1993 YILI HRAT ÜNİVERSİTESİ 

B - CETVELİ 
S -O 

• a - "g- • " • 

$ S G e l i r i n Ç e ş i d i 

2 Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 
5 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

1 Çeşitli gelirler 
2 Bağışlar 

3 ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
1 ÖZEL GELİRLER 

2 Devreden tahakkuk bakiyesi ' 
4 Devreden nakit 

2 HAZİNE YARDIMI 
1 Hazine yardımı 
2 Yükseköğretim kurumlanmn cari hizmet maliyetlerine devlet katkısı 

6 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİ
YETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

8 KURUM VE MÜESSESELERDEN TAHSİL EDİLECEK GELİRLER 
İCMAL 

1 VERGİ GELİRLERİ 
2 VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
3 ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
6 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİ

YETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 
8 KURUM VE MÜESSESELERDEN ELDE EDİLECEK GELİRLER 

GENEL TOPLAM 

B 



Prog. Açıklama 

101 GENEL YÖNETİM VE DES
TEK HİZMETLERİ 

104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENS
TİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE MER
KEZLER 

105 ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜ-
TÜPHANECELİK HİZMETLERİ 

111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİM
LERİ 

112 SAĞLIK BİLİMLERİ • 
113 SOSYAL BİLİMLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞ

KİN HİZMETLERİN YÜRÜ
TÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 

1993 YILI DİCLE ÜNİVERSİTESİ 

* 

Genel ödenek 
toplamı 

187 316120 

113 997 070 

1510 200 

40758900 
98 325 050 
53 048 910 

12 868 150 

507 824 400 

A - CETVELİ 

Toplam 
harcama 

172 777 514 

96 663 731 

1 396 882 

36020173 
90 200 788 
45 452 755 

8 086 648 

450 598 491 

İptal edilen 
ödenek 

14 540 739 

17 635 651 

113318 

5 075 977 
9 325 588 
8 219 937 

54 911 210 

(B 

Öd 
h 



1993 YILI DİCLE 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 
Öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler 
Kitap ve teksir satış gelirleri 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
Kira gelirleri 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezaları 

B 



1993 YILI DİCLE ÜNİVERSİTESİ 
B - CETVELİ 

2 -53 . " § • • ' ' 

CQ t2 • ' S . G e l i r i n - Ç e ş i d i 

2 Müteahhitlerden almacak gecikme cezalan 
. ÇEŞİTLİ GELİRLER 

1 Çeşitli gelirler 
2 Bağışlar 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZELGELİRLER 

2 Devreden tahakkuk bakiyesi 
4 Devreden nakit , 

HAZİNE YARDIMI 
1 Hazine yardımı 
2 Yükseköğretim kurumlanmn cari hizmet maliyetlerine devlet katkısı 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİ
YETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI " ' • • " / 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİ
YETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

GENEL TOPLAM 

B 



1993 YILI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 

A - CETVELİ 

Açıklama Prog- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, 

OKUL, BÖLÜM VEMERKEZLER 
105 ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜP

HANECİLİK HİZMETLERİ 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİM

LERİ 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 
113 SOSYAL BİLİMLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 

HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ . 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

123 631 846 

39 617 100 

2 522 000 

57 581250 
31983 050 
25 980 800 

3 910 734 

285 226 780 

Toplam 
harcama . 

121 149 114 

38176460 

2 298 953 

55 802750 
31563 040 
25 680 258 

3 910734 

278 581309 



1993 YILI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 

B - CETVELİ 
£ -a 

•S T3 B 
^ S G e 1 i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 

1 Harçlar 
2 Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HASILATI VE HİZMET GELİRLERİ 

1 Öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler 
2 Kitap teksir satış gelirleri 
7 Muayene, tahsil, tecrübe ve.ekspertiz ücretleri 

PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
1 Taşınmaz mallar gelirleri 

1 Satış gelirleri 
2 İdare gelirleri (kira dahil) 

2 Taşınır mallar gelirleri 
1 Satış gelirleri ' 
2 Kira gelirleri 

3 ' İştirak gelirleri 
3 Döner sermaye gelirleri 

FAİZLER VE TAVİZLER 
1 Faizler 
3 Teminat akçeleri 

CEZALAR 
1 Para cezalan 
2 Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 



1993 YILI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 
B - CETVELİ 

G e 1 i r i n Ç e ş i d i 

Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
Devreden nakit 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
Yükseköğretim kurumlanmn cari hizmet maliyetlerine devlet katkısı 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET 
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISL ' 

GENEL TOPLAM 

B 



1993 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 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HASILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler 
Kitap ve teksir satış gelirleri 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
İdare gelirleri . 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
Kira gelirleri 
İştirak gelirleri 
Döner sermaye gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER • 
Faizler 
Teminat akçeleri 
CEZALAR 
Para cezalan 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar 



1993 YILI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 

A - CETVELİ 

Prog-

101 

104 

105 

111 

112 
113-
990 

999 

Açıklama 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 
ENSTİTÜLER, OKUL, BÖLÜM VE 
MERKEZLER 
ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜP
HANECİLİK HİZMETLERİ 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİM
LERİ ' • • • ' . . 
SAĞLIK BİLİMLERİ 
SOSYAL BİLİMLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 
DIŞ PROJE KREDİLERİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

82 955 560 

60904887 

: 2 823 40O 

34 216 410 
24 371850 

330 380 

5 574 240 
28 930 315 

240 107 042 

Toplam 
harcama 

78 561 786 

58 207 490 

2 282 261 

32 934 664 
23 076 834 

224465 

5 574 240 
22415 315 

223 277 055 

İptal edi 
ödene 

4510 

2 697 

54 

128 
1295 

105 

6 515 

16 94 



o 
s 
:0 
en 
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1993 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 

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 
Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine devlet katkısı 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET 
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

GENEL TOPLAM 

Not: 1. "Gider kesinhesap cetvelinde yer alan 999 programında, dış kredi olarak gelen miktarın tümü 
000 OOO.-TL tutarındaki ödeneğin ertesi yıla devredildiği yolunda kayıt yapıldığı saptanmıştır. Nedeninin aç 

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü sorguya cevap vermemiş, Gaziantep Üniversitesi Bütçe 
B.07.0.BMK.4.27.011276831215/005596 sayılı yazı ile "sorguya alınan 999 programında dış kredi olarak ge 
veriş sebebi sorulmakta ise de; Gider Kesinhesabında yıl sonu ödenek toplamımız 28.930 315 OOO.-TL yıl so 
olup aradaki fark olan 6 515 000 OOO.-TL ertesi yıla devredilmiştir." diye bildirilmiştir. 

Sorgudan da anlaşılacağı üzere, 999 pogramında bulunan ödenek her nekadar 28 930 315 OOO.-Tl ise d 
OOO.-Tl'dır. Gelen kredi aynen harcanmış olup, devir vermemiştir. 

Sayıştayca, 999 99 001 700 harcama kaleminde yer alan ve yıl sonunda ertesi yıla devredilen 6 515 00 
tespit edilerek, ertesi yıla devreden miktardan düşülmek suretiyle gösterilmiştir. 
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1993 YILI İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 

A - CETVELİ 

Prog. Açıklama 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
105 ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK 

HİZMETLERİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

87 548 000 

1050 000 

88589 000 

Toplam 
harcama 

518741 

7910 

52 665 2 

C/5 
• f a 

S"-



1993 YILI İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 

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) 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
ÇeşiÜi 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 



Ç/3 

C/3 

1993 YILI GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 

A— CETVELİ 

es 
& 
o 
ta 

• e 
es 
?r 

Prog. Açıklama 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
105 ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜP

HANECİLİK HİZMETLERİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

27402 000 

665 000 

28 067 000 

Toplam 
harcama 

26 5113 

664 9 

27176 2 

I 



1993 YILI GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 

B - CETVELİ * 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli 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 



1993 YILI HARRAN ÜNİVERSİTESİ 

A - CETVELİ 

Açıklama Prog. 

101 GENEL YÖNETİM VE DES
TEK HİZMETLERİ 

104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENS
TİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE MER
KEZLER 

105 ARAŞTIRMA YAYIN VE KÜ-
TÜPHANECELİK HİZMETLERİ 

111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİM
LERİ 

112 SAĞLIK BİLİMLERİ 
113 SOSYAL BİLİMLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞ

KİN HİZMETLERİN YÜRÜ
TÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek -..''• 
toplamı 

44 671750 

6364500 -

363 000 

18031500 
905 000 

7 164 950 

3 476 163 

80 976 863 

Toplam 
harcama 

37 167 995 

6 171600 

361 577 

.17354897 
805 486 

7 088 188 

1910 981 

70 860 724 

iptal edilen 
ödenek 

8 719 745 

:• 228 065 

1423 

871 926 
99 5.14 
77 449 

9 998122 



1993 YILI HARRAN ÜNİVERSİTESİ 

B - CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Harçlar 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
•Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (Kira dahil) 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler . " . 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

İCMAL 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

GENEL TOPLAM 

B 



İ993 YILI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 
A - CETVELİ 

Prog. Açıklama 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 

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 

107 544850 

18 171850 

1 098 000 
31556 110 

1534 000 
12 440 750 

12 345 770 

184 691 330 

Toplam 
harcama 

95 464 195 

17 234 064 

1097 515 
28 911989 

926 647 
11097 815 

11 175 993 

165 908 218 

iptal edi 
ödenek 

12 080 

946 

2644 
607 

1342 

17 621 



1993 YILI SÜLEYMAN DEMIREL ÜNİVERSİTESİ 

B - CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri, (Kira dahil) 
Taşınır mallar gelirleri 
Satış gelirleri 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
CEZALAR 
Müteahhitlerden alman gecikme cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
Yükseköğretim kurumlannm cari hizmet maliyetlerine devlet katkısı 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARÎ HİZMET MALİYET
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

GENEL TOPLAM 

B 



1993 YILI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ-

. A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog- Açıklama toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET- ~ ~ ~ 
LERİ 21057 387 

104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, 
BÖLÜM VE MERKEZLER 7 265 860 

-105 ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANE
CİLİK HİZMETLERİ 205 000 

111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 3 236 790 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 1393 760 
113 SOSYAL BİLİMLER 2 050 000 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMET-

. LERİN YÜRÜTÜLMESİ 1 666 847 

GENEL TOPLAM 36 875 644 

Toplam İptal edi 
harcama ödene 

15797491 5447 

6 300 940 964 

203 212 1 
2 675 650 602 
817 682 576 

. 1 380 382 706 

1589 332 

28 764 689 8 300 



1993 YILI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 

B - CETVELİ 

C Q ^ İ 2 G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
3 FAİZLER 

1 Faizler 
5 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

1 Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

2 HAZİNE YARDIMI 
1 Hazine yardımı 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

GENEL TOPLAM 

B 



1993 YILI ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 
A - CETVELİ 

Prog. Açıklama 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 

104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, 
OKUL, BÖLÜM VE MERKEZLER 

105 ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜP
HANECİLİK HİZMETLERİ 

111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİM
LERİ 

112 SAĞLIK BİLİMLERİ 
113 SOSYAL BİLİMLER 
990 . ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 

HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

45565 000 

18 842 100 

270 000 

26 596 600 
380 000 

1 090 000 

2 567 281 

95 310 981 

Toplam 
harcama 

28 423 905 

18 500 045 

245 574 

22 683 894 
48 705 

889 664 

2 567 281 

73 359 068 

İptal edilen 
ödenek 

17 773 9 

1352 7 

244 

4246 1 
3312 
318 0 

24046 6 



I s -S 
- "« 1 
CQ ^ S ' ' G e l i r i n Ç.e ş i d i 

1993 YILI ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 
B - CETVELİ 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
2 PATRİMUVANIN GELİRLERİ 

1 Taşınmaz mallar idare geliri 
2 İdare gelirleri (Kira dahil) 

2 Taşınır mallar idare geliri 
2 Kira gelirleri 

3 FAİZLER VE TAVİZLER 
1 Faizler 

5 ÇEŞİTLİ GELİRLER 
1 Çeşitli gelirler 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
2 HAZİNE YARDIMI 

1 Hazine yardımı 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

GENEL TOPLAM 

B 



• 1993 YILI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 

A - CETVELİ 

, ' Genel ödenek 
Prog. Açıklama s toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 32 750 475 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

MERKEZLER 23 297 950 
105 ARAŞTIRMA-Y AYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZMET

LERİ 210000 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 4005 000 
113 SOSYAL BİLİMLER . 2370000 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜTÜL

MESİ 1 572 488 

GENEL TOPLAM 64 205 913 



1993 YILI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 
B— CETVELİ 

O pq ^ 2 G e l i r i n Ç e ş i d i 

2 VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
e ' 2 PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
C=- 1 Taşınmaz mallar gelirleri 
ro 2 Kira gelirleri 
| ; 5 ÇEŞİTLİ GELİRLER 
^ 1 Çeşitli gelirler 
i 3 ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
" ' 2 HAZİNE YARDIMI 
2 ' ' ' ' 
o 1 Hazine yardımı 
| 6 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET-

. LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 
İCMAL 

2 VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
w 3 . ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
£? 6 . ' YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET-
| LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 
^ GENEL TOPLAM 
NO . . . 



1993 YILI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 

A - CETVELİ 

Açıklama Prog. 
101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET

LERİ 
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 

v 26 521361 

3 138 850 

275 000 
12 049 640 

969 250 
10 560 670 

5 564862 

59 079 633 

Toplam 
harcama 

23 933 604 

1 669 920 

245 261 
11006 433 

670 397 
8 869 869 

3647305 

50 042 789 

iptal 
öde 

2 9 

1 4 

1 1 
4 

1 6 

7 8 



1993 YILI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 
B - C E T V E L İ 

I 'I "i 
CQ Ĵ S G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
3 FAİZLER VE TAVİZLER 

1 Faizler 
5 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

1 Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

2 HAZİNE YARDIMI 
1 Hazine yardımı 
2 Yükseköğretim kurumlannm cari hizmet maliyetlerine devlet katkısı 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

GENEL TOPLAM 



1993 YILI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 

A - CETVELİ 

Prog-

101 

104 

105 

111 
113 
990 

Açıklama 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, 
BÖLÜM VE MERKEZLER 
ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANE
CİLİK HİZMETLERİ 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
SOSYAL BİLİMLERİ 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMET
LERİN YÜRÜTÜLMESİ 

Genel ödenek 
toplamı 

39 237 000 

14 916 050 

680 000 
11 758 950 
16 502 300 

13 240 879 • 

Toplam 
harcama , 

32 385 753 

13 155 553 

180 851 
10 986 952 
14886 522 

11 312 366 

iptal e 
öde 

6 85 

2 28 

49 
97 

1 6 



E E -o . 

ÇQ ^ S G e l i r i n Ç e ş i d i 

1993 YILI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 

B - CETVELİ 

: VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER . 
3 FAİZLER VE TAVİZLER 

1 Faizler 
5 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

1 Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

2. HAZİNE YARDIMI 
1 Hazine yardımı 

ı 2 Yükseköğretim kurumlanmn cari hizmet maliyetlerine devlet katkısı 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

GENEL TOPLAM 



Prog. Açıklama 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 

104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, 
OKUL, BÖLÜM VE MERKEZLER 

105 ARAŞTIRMA-YAYIN HİZMETLERİ 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİM

LERİ 
113 SOSYAL BİLİMLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 

HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 

1993 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

A— CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

23 161000 

6 039 750 
800 000 

42 238 750 
1 800 000 

14 408 269 

88 447 769 

Toplam 
harcama 

14 113 205 

4 971 293 
31 141 

38 091910 
554 269 

10 174 874 

67 936 692 

İptal edile 
ödenek 

9 04 

106 
76 

4 14 
124 

1627 



1993 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

B - CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri " 
Satış gelirleri 
İdare gelirleri (kira dahil) 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

GENEL TOPLAM 



Prog. 

1993 YILI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 

A - CETVELİ 

! Genel ödenek 
toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 42 452 000 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

MERKEZLER 9 050 500 
105 ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANECİLİK HİZMET

LERİ 785 000 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 33 303 200 
113 SOSYAL BİLİMLER 4970000 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜTÜL

MESİ • 7623102 

GENEL TOPLAM 98183 802 



1993 YILI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 

B - CETVELİ 

m y, S G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
5 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

1 Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

2 HAZİNE YARDIMI 
1 Hazine yardımı 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET-

" LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 
GENEL TOPLAM 

B 



1993 YILI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 

A - CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal edil 
Prog- Açıklama - • toplamı harcama ödenek 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET- -
LERİ • 42000896 38732072 45543 

.104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL,. 
BÖLÜM VE MERKEZLER 2014 300 1590962 4716 

105 ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANE
CİLİK HİZMETLERİ 360 000 327 147 32 8 

111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 5 240 000 4 817 124 7019 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 690 000 630 697 59 3 
113 SOSYAL BİLİMLER 22 633 638 21389 772 1425 6 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMET

LERİN YÜRÜTÜLMESİ 5737984 4594 719 

GENEL TOPLAM 78 676 818 72 082 493 7 245 7 



g « u 

1993 .YILI CELAL BAY AR ÜNİVERSİTESİ 

B - C E T V E L İ 

5 - | •§ Bü 
m ^ S G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
3 FAİZLER VE TAVİZLER 

1 Faizler 
5 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

1 Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

2 HAZİNE YARDIMI 
1 Hazine yardımı . 
2 Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine devlet katkısı 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET-
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

GENEL TOPLAM 



1993 YILI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 

A - CETVELİ 

Genel ödenek 
Prcg- Açıklama . . toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 47 638 275 

104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, 
BÖLÜM VE MERKEZLER 14 346 900 

105 ; ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANE
CİLİK HİZMETLERİ 822 000 

111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 1944 000 
113 SOSYAL BİLİMLER . 22 903 550 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMET-

' LERİN YÜRÜTÜLMESİ 7 415 131 

GENEL TOPLAM 95 069 856 

Toplam İptal e 
harcama öden 

43 336 181 5 01 

14 986 164 49 

391867 43 
1434 127 50 

21158 616 2 99 

6 999 711 

88 306 666 9 44 



1993 YILI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 

B - C E T V E L İ 

3 • -s •§ B 
m . £5 S G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
5 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

1 Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

2 HAZİNE YARDIMI 
1 Hazine yardımı t 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

GENEL TOPLAM 



1993 YILI MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 
A - CETVELİ 

Prog-
101 

104 

105 

111 
112 
H3. 
990 

Açıklama 
GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 
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 

31 161 750 

17 887 750 

500 000 
3 525 000 

415 000 
10 486 500 

5 089 676 

69 065 676 

Toplam 
harcama 

15 178 812 

16 421524 

498 842 
2 392 750 

332 928 
9 615 773 

4404 047 

48 844 676 

İptal e 
öden 

16 47 

1 46 

1 13 
8 

87 

20 03 



1993 YILI MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 
B - CETVELİ 

co ~m S G e i i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
5 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

1 Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

2 HAZİNE YARDIMI 
1 Hazine yardımı 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

GENEL TOPLAM 

B 



1993 YILI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 
A - CETVELİ 

Genel ödenek Toplam' İptal edi 
Prag- Açıklama " toplamı harcama ödene 
101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET- ~~' ~~. ~~ " ~ 

LERİ 20697 000 16950393 4218 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, 

BÖLÜM VE MERKEZLER 11761550 10 818 360 1216 
105 ARAŞTIRMA-YAYIN. VE KÜTÜPHANE

CİLİK HİZMETLERİ 612000 '.'. 445 179 166 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 2 565 000 2 244 506 348 
113 SOSYAL BİLİMLERİ 9242500 8499506 778 
990 • ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMET- -

LERİN YÜRÜTÜLMESİ • . 4519002 4318585 

GENEL TOPLAM 49 397 052 43 276 529 6 728 



1993 YILI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 

B - C E T V E L İ 

2 -s *g .-* 
CQ i4 S G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 

1 Taşınmaz mallar gelirleri 
1 Satış gelirleri 

FAİZLER VE TAVİZLER 
1 Faizler 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 
1 Çeşitli gelirler 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
HAZİNE YARDIMI 

1 Hazine yardımı 
2 Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine devlet katkısı 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

GENEL TOPLAM 



1993 YILI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

A - CETVELİ 

Prog. Açıklama 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 

104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, 
OKUL, BÖLÜM VE MERKEZLER 
ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜP
HANECİLİK HİZMETLERİ 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİM
LERİ 

112 SAĞLIK BİLİMLERİ 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 

HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 

105 

111 

Genel ödenek 
toplamı 

27 080 000 

1525 200 

310 000 

3 985000 
24 333 800 

Toplam 
harcama 

15 770 599 

1 374 859 

245 255 

3 712 652 . 
23 485 462 

İptal ed 
ödene 

11 40 

21 

6 

46 
125 

445 064 445 064 

GENEL TOPLAM 57 679 064 45 033 891 13 39 



; 3 "S 

1993 YILI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

B - CETVELİ 

Ü ea W S G e l i r i n Ç e ş i d i 

2 VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
2 PATRİMUVANIN GELİRLERİ 

1 Taşınmaz mallar gelirleri 
2 İdare gelirleri (kira dahil) 

5 ÇEŞİTLİ GELİRLER 
1 Çeşitli gelirler 

3 ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
2 HAZİNE YARDIMI 

1 Hazine yardımı 
2 Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine devlet katkısı 

6 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

İCMAL 
2 VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
3 ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
6 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET

LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 
GENEL TOPLAM 



1993 YILI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

A - CETVELİ 

Prog-
101 
104 

105 

111 

113 
990 

Açıklama 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, 
OKUL, BÖLÜM VE MERKEZLER 
ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜP
HANECİLİK HİZMETLERİ 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİM
LERİ 
SOSYAL BİLİMLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

43 415 000 • 

7 381 260 

590 000 

1 240 000 
6 243 950 

2 558 062 

61 428 272 

Toplam 
harcama 

33 727 76 

5 270 87 

209 45 

705 65 
6 152 32 

255806 

48 624 13 



1993 YILI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

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) 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine devlet katkısı 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

1 İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

GENEL TOPLAM 



1993 YILI NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 
A— CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal e 
Prog. Açıklama toplamı harcama öden 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 28 558 000 22 666 066 6 02 

104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, 
BÖLÜM VE MERKEZLER 17 112700 14517 406 259 

105 ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANE
CİLİK HİZMETLERİ 313 000 261102 5 

111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 8 083 000 10 423 413 84 
113 SOSYAL BİLİMLER 18 823 600 14 601598 4 31 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMET

LERİN YÜRÜTÜLMESİ 9 255 480 6 689 671 

GENEL TOPLAM 82145 780 69159 256 13 84 



1993 YILI NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 

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) 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER . 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI, 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

GENEL TOPLAM 



1993 YILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 

A - CETVELİ 

Prog. Açıklama 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ , 

104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTf rÜ, OKUL, 
BÖLÜM VE MERKEZLER 

105 ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANE
CİLİK HİZMETLERİ 

111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 
113 SOSYAL BİLİMLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMET

LERİN YÜRÜTÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 

( 
Genel ödenek 

toplamı 

34 938750 

4 658750 

445 000 
8 721 000 
9 066 850 

5 171 607 

63 001957 

Toplam . 
harcama 

28 848 952 

4652 170 

436 597 
8 674 115 
8 990 794 

3 749 239 

55 351 867 

iptal e 
öde 

7 05 

20 

/ 
87 
40 

8 54 



1993 YILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 

B - C E T V E L İ 
S — u 
_ .' e- ~o 
2 -a -g 
CQ £5 S G e l i r i n Ç e ş i d i VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
3 FAİZLER VE TAVİZLER 

1 Faizler 
5 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

1 Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

2 HAZİNE YARDIMI 
1 Hazine yardımı 
2 ' Yükseköğretim kurumlannın cari hizmet maliyetlerine devlet katkısı 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

GENEL TOPLAM 

B 



1993 YILI GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

A - CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog. Açıklama toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 58 822 500 

104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, 
BÖLÜM VE MERKEZLER 11821100 

105 ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANE
CİLİK HİZMETLERİ ( 200 000 

111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ ' 23 200400 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMET

LERİN YÜRÜTÜLMESİ 7 025 994 

GENEL TOPLAM 101069 994 

Toplam İptal edi 
harcama ödene 

55 866 223 3 527 

12 097 088 2 606 

199 524 

23 826 345 85 

6 263 046 

98 252 226 6 219 



1993 YILI GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

B - C E T V E L İ 
S E -73 
2 'S -2 
oa t*j S G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
2 PATRİMUVANIN GELİRLERİ 

1 Taşınmaz mallar gelirleri 
2 İdare gelirleri (kira dahil) 

3 FAİZLER VE TAVİZLER 
1 .. Faizler 

5 ÇEŞİTLİ GELİRLER 
1 Çeşitli gelirler 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
2 HAZİNE YARDIMI 

1 Hazine yardımı 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

İCMAL . 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

GENEL TOPLAM 

B 



1993 YILI MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 
A - CETVELİ 

Genel ödenek . Toplam İptal ed 
Prcg- Açıklama ^ toplamı harcama ödene 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET- . " ~~ 
LERİ 30 390 989 26 141631 4 249 

104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, 
BÖLÜM VE MERKEZLER 2 811460 1561086 1250 

105 ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜPHANE
CİLİK HİZMETLERİ 925 000 925 000 

111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 3 112000 2 295 856 816 
113 SOSYAL BİLİMLER . 8901940 7 755 189 1146 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMET

LERİN YÜRÜTÜLMESİ 3 762 949 2602 449 

GENEL TOPLAM 49 904338 41281211 7 462 



1993 YILI MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 

B - CETVELİ 
§ S -o 
— '3 "S 
C Q ! ^ S G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
2 PATRİMUVANIN GELİRLERİ 

1 Taşınmaz mallar gelirleri 
2 İdare gelirleri (kira dahil) 

3 FAİZLER VE TAVİZLER 
1 Faizler 

5 ÇEŞİTLİ GELİRLER 
1 Çeşitli gelirler 

ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
2 HAZİNE YARDIMI 

1 Hazine yardımı 
2 Yükseköğretim kurumlannm cari hizmet maliyetlerine devlet katkısı 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

GENEL TOPLAM 

B 



1993 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ÎMAM ÜNİVERSİTES 
A - CETVELİ 

Prog. 
101 
104 

105 

111 

113 
990 

Açıklama 
GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, 
OKUL, BÖLÜM VE MERKEZLER 
ARAŞTIRMA-YAYIN VE KÜTÜP
HANECİLİK HİZMETLERİ 
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİM
LERİ 
SOSYAL BİLİMLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 

GENEL TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 
41 982 000 

9 521 300 

558 000 

12 934 010 
2 068 000 

881 172 . 

67 944 482 

Toplam 
harcama 
39 300 344 

10 491254 

53477 

14 268 01 
2 404 99 

881 17 

67 880 55 



1993 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTE 

B - CETVELİ 

G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

GENEL TOPLAM 



1993 YILI OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 

A - CETVELİ 

Genel ödenek 
Açıklama toplamı 

i VE DESTEK HİZMETLERİ 7 488 000 
\GU ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

22 747 024 
DİŞLİK BİLİMLERİ 16 282 725 
îRİ 17631495 
5R 60 000 

GENEL TOPLAM 64 209 244 

Toplam 
harcama 

7 110 749 

20 979 560 
14433 335 
16 331186 

10 952 

58 865 782 

(Bi 
İpta 

öd 

1 
1 
1 

5 

-



1993 YILI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 

B - CETVELİ 
İ s -8 . 
CQ i4 S G e 1 i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
4 " CEZALAR 

1 Para Cezalan 
5 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

1 Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

2 HAZİNE YARDIMI 
1 Hazine yardımı 
2 Yükseköğretim kurumlanmn cari hizmet maliyetlerine devlet katkısı 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET-
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ CARİ HİZMET MALİYET
LERİNE ÖĞRENCİ KATKISI 

GENEL TOPLAM 



1993 YILI OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 

A - CETVELİ 

Genel ödenek 
Prog. Açıklama toplamı 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 7488 000 
104 REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜ, OKUL, BÖLÜM VE 

MERKEZLER 22 747 024 
111 FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 16 282725 
112 SAĞLIK BİLİMLERİ 17631495 
113 SOSYAL BİLİMLER 60 000 

GENEL TOPLAM 64 209244 



1993 YILI OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 

B - CETVELİ 
•o B 
S G e l i r i n Ç e ş i d i 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 

2 İdare gelirleri (kira dahil) 
FAİZLER VE TAVİZLER 
Faizler 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
HAZİNE YARDIMI 
Yükseköğretim kurumlannın cari hizmet maliyetlerine devlet katkısı 

İCMAL 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 




