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Sayfa 
3. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Özelleştirme İdaresi Baş

kanlığının 1995 yılı reklam harcamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakam Rüşdü Saraçoğlu'nun yazılı cevabı (7/249) 543:544 

4.-İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çay İşletmeleri Genel Mü
dürlüğünün 1995 yılı reklam harcamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı Eyüp Aşık'in yazılı cevabı (7/252) 544:545 

5. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel Genel Müdürlüğünün 
1995 yılı reklam harcamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam 
Eyüp Aşık'ın yazılı cevabı (7/254) 545:546 
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Hamamının bakım ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Agâh 
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borçlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Eyüp Aşık'ın yazılı ce
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9. - Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül'ün, özelleştirme uygulamalarına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rüşdü Saraçoğlu'nun yazılı ceva
bı (7/312) 553:558 

10.-İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özelleştirme için ödenen 
danışmanlık ve reklam ücretlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam 
Rüşdü Saraçoğlu'nun yazılı cevabı (7/327) 558:560 

11. - Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, Muğla TEK Müdürlüğünce 
kaçak bir inşaata elektrik bağlandığı iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Hüsnü Doğan'in yazılı cevabı (7/330) 561:562 

12. - Konya Milletvekili Hüseyin Ari'nin, Konya-Adana yolu üzerinde bu
lunan bazı yerleşim birimlerinin yol düzenlemesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık 
ve İskân Bakanı Mehmet Keçeciler'in yazılı cevabı (7/335) ' 563:564 

13. - Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, yaş çay bedellerine ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Eyüp Aşık'ın yazılı cevabı (7/411) 564:565 

14. - Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül'ün amme alacaklarına uygulana
cak gecikme zammı ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararına ilişkin Başbakandan so
rusu ve Maliye Bakanı Lutfullah Kayalar'ın yazılı cevabı (7/437) 566:567 

15. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Tarım Kredi Kooperatifi 
Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamalara ve gübre fiyatlarına ilişkin soru
su ve Tarım ve Köyişleri Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/449) , 567:569 

16. - Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey'in, Diyarbakır'daki elektrik ke
sintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hüsnü Doğan'ın 
yazılı cevabı (7/467) 569:570 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te toplanarak iki oturum yaptı. 

Turizm Bakam Işılay Saygın, Turizm Haftası nedeniyle, turizm sektöründeki son gelişmeler 
ve Turizm Bakanlığının faaliyetleri konusunda gündemdışı açıklamada bulundu; DSP Grubu adı
na İzmir Milletvekili Atilla Mutman, CHP Grubu adına Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar, DYP 
Grubu adına Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız, RP Grubu adına Ankara Milletvekili Hasan 
Hüseyin Ceylan, ANAP Grubu adına Nevşehir Milletvekili Abdülkadir Baş da aynı konuda görüş
lerini açıkladılar. 

Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, medyada ve yazılı basında devletin varlığı ve otoritesi
nin tartışılmasına neden olabilecek bazı yayınlar yapıldığı iddialarına ilişkin gündemdışı konuşma
sına, Adalet Bakanı Mehmet Ağar; * 

Kars Milletvekili Çetin Bilgir'in, Doğu Anadolu Bölgesinin sorunlarına ve bölgede yaşanan 
göç olayının nedenlerine ilişkin gündemdışı konuşmasına, İçişleri Bakanı Ülkü Güney; 

Cevap verdiler. 

Kahramanmaraş Milletvekili Mustafa Kamalak, Güvenoylaması, Çekiç Güç ve Olağanüstü 
Hal konularında TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamaların Anayasa ve İçtüzük hükümlerine 
uygun olarak yerine getirilmediği ve yapılan işlemlerin geçersiz olduğu iddialarına ilişkin gündem
dışı bir konuşma yaptı. 

Başkanlıkça, Genel Kurulda yapılan söz konusu oylamaların Anayasa ve İçtüzük hükümleri
ne uygun olarak gerçekleştirildiğine ilişkin açıklamada bulunuldu. . 

53 üncü Hükümetin güvenoyu almadığı, Olağanüstü Hal ve Çekiç Güç'ün Türkiye'de kalma 
süresinin Anayasa ve İçtüzük hükümlerine uygun olarak uzatılmadığı iddialarıyla ilgili TBMM 
Başkanlık Divanının toplanarak, takip edilecek yolun kararlaştırılmasını talep eden RP Grubu Baş
kanlığının ilgi yazısı üzerine, söz konusu oylamaların Anayasa ve İçtüzük hükümleri çerçevesinde 
gerçekleştirildiğine, yapılan işlemlerin hukuka ve teamüle uygun olduğuna, bu nedenle Başkanlık 
Divanının konuyla ilgili olarak toplantıya çağrılmasına ve başkaca işlem yapılmasına gerek görül
mediğine ilişkin TBMM Başkanlığı yazısı okundu. 

Azerbaycan Cumhuriyeti'ne gidecek olan : 
Başbakan A. Mesut Yılmaz'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nahit 

Menteşe'nin, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hüsnü Doğan'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Rüşdü Sa

raçoğlu'nun, 
Vekâlet etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile; 

Eskişehir Milletvekili Demir Berberoğlu'nun, Sait Halim Paşa Yalısında Meydana Gelen Yan
gının Nedenlerini ve Turban Genel Müdürlüğü ile İlgili Yolsuzluk İddialarını Araştırmak Üzere 
Kurulan (10/2) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Üyeliğinden çekildiğine ilişkin öner
gesi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Kocaeli Milletvekili Şevket Kazaa ve 56 arkadaşının, Türk Otomobil Fabrikaları A.Ş. (TO-

FAŞ) ile TOFAŞ Oto Ticaret A.Ş.'deki devlete ait hissenin satış yolu ile Özelleştirme sırasında nü
fuzunu kullanmak ve. ihaleye fesat karıştırmak suretiyle-devleti zarara uğratarak güvenini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ve 366 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla 
eski Başbakan Tansu Çiller hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/3) okun-
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du; Meclis soruşturması önergesi için Anayasanın 100 üncü maddesine göre en geç bir ay içinde 
olmak üzere, Danışma Kurulunca tespit edilecek görüşme gününün Genel Kurulun onayına sunu
lacağı açıklandı. 

Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz ve 17 arkadaşının, işsizlik sorununun nedenlerinin 
araştırılarak.alınması gereken tedbirleri belirlemek; . . . - , ' 

Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz ve 16 arkadaşının, korunmaya muhtaç çocukların 
sorunlarının araştırılarak gereken tedbirlerin belirlenmesi; 

Amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/61, 10/62) okundu; öner
gelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

RP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman'ın, TBMM Başkanlığınca 
Gruplarına verilen cevabî yazıda partilerine sataşıldığı iddiasıyla söz isteminin Başkanlıkça uygun 
görülmemesi ve kendisinin de söz isteminde ısrarı üzerine, İçtüzüğün 70 inci maddesine göre ya
pılan oylamalarda karar yetersayısının bulunmadığı anlaşıldığından; 

Genel Kurulun 2.41996 tarihli 31 inci Birleşiminde alınan karar gereğince; 1996 malî yılı ge
nel ve katma bütçeli idareler kanun tasarılarını görüşmek için 17 Nisan 1996 Çarşamba günü saat 
10.00'da toplanmak üzere, birleşime 18.43'te son verildi. . 

Kamer Genç 
Başkanvekili 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Kâtip Üye 

: — ®— —-

Ünal Yaşar 
Gaziantep 
Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 10.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER: Ünal YAŞAR (Gaziantep), M. Fatih ATAY (Aydın) 

- © — — 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 38 inci Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır; gündeme geçiyoruz. 

II. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

• 7. - 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/285) (S. 
Sayısı: 1) (1) 

2. - Katma Bütçeli İdareler 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/286) (S. Sayısı: 2) (1) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, alman karar ve gündemimiz gereğince, 1996 Malî Yılı Ge
nel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarılarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Bilindiği üzere, bu konudaki kanun tasarılarıyla ilgili komisyon raporları bastırılıp, sayın üye

lere dağıtılmıştı. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Komisyon rapo

runun okunmasını kabul edenler... kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Şimdi, sunuş konuşmasını yapmak üzere, Sayın Bakanı kürsüye davet ediyorum. 
Buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin de

ğerli üyeleri; 17 Ekim 1995 tarihinde Yüce Meclise sunulmuş olan 1996 yılı genel ve katma bütçe 
kanunu tasarıları, 24 Aralık milletvekili erken seçimleri sebebiyle görüşülememiş ve 1996 yılının 
ilk dört ayı içinde geçici bütçe uygulamaya konulmuştur. 

12 Mart 1996 günü Yüce Meclisin güvenini alarak göreve başlayan Hükümetimiz, yeni bir 
bütçenin hazırlanarak Meclise sunulmasının iki aydan fazla bir zaman kaybına sebep olacağını dik
kate alarak, bu tasarıların, İçtüzüğün 78 inci maddesine istinaden, yenilenmesi yolunu tercih etmiş
tir. Bu tasarılar, geçen zaman içinde meydana gelen ekonomik gelişmeler ve Hükümetimizin prog
ramı da dikkate alınarak Plan ve Bütçe Komisyonunda gerekli değişikliğe tabi tutulmuş ve bugün 
de Yüce Meclisin tasviplerine sunulmuş bulunmaktadır. 

Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Başkan ve üyelerine, bir aya yaklaşan yoğun ve yorucu 
çalışmaları ve olumlu katkıları için, Hükümetimiz ve şahsım adına huzurunuzda teşekkür ediyo
rum. 

Sayın Başkam sayın milletvekilleri; bütçeyle ilgili açıklamalarıma geçmeden önce, dünyadaki 
ekonomik gelişmelere kısaca değinmek istiyorum. 

İçinde bulunduğumuz dönemde dünya ekonomisinin gündemindeki en önemli konuların ba
şında küreselleşme ve bölgeselleşme hareketleri gelmektedir. 

Haberleşme ve ulaştırma teknolojileri başta olmak üzere, üretim teknolojisinde yaşanan hızlı 
gelişmeler, dünyada küreselleşme olarak bilinen olguyu yaratmıştır. Öte yandan, ülkeler, bölge ül-
(7) 1 ve 2 S. Sayılı Basmayanlar tutanağa eklidir. 
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keleriyle güç birliğine giderek bölgesel entegrasyonlar oluşturmaktadırlar. Bölgesel entegrasyon 
hareketleri içinde en eskisi ve başarılısı, üye sayısı 15'e ulaşan Avrupa Birliğidir. 

Avrupa Birliği, bir yandan ekonomik ve parasal birliğin sağlanması için çalışırken, diğer yan
dan da genişleme çabalarını sürdürmektedir. Gümrük birliğiyle birlikte parçası haline geleceğimiz 
Avrupa tek pazarı, ulaşmış olduğu rakamsal büyüklükler ve işlem hacmiyle bundan böyle Türki
ye'yi yakından ilgilendirecek ve etkileyecektir. Bu balamdan, Bakanlığım, diğer tüm kuruluşlann 
da yapması gerektiği gibi, Avrupa'nın entegrasyonu sürecini ve özellikle tek para birimine geçiş 
sürecini yakından izlemek durumundadır; dahası, bu gelişmeleri, Avrupa'yla gümrük birliği ve ma
lî işbirliği çerçevesi içerisine oturtup, politikalannı bu gelişmelerle uyumlu kılması gerekmektedir. 

Kısaca, Maliye Bakanlığı, artık, sadece devletin gelirlerini ve giderlerini kontrol eden ve bu
nu uygulayan bir kurum olmanın ötesinde, Türkiye'nin, bu süreçler içerisinde yer almasını, yarar 
sağlamasını gözeten bir kurum olmak durumundadır. 

Avrupa Birliğini oluşturan 15 devletin, kendi aralarındaki ekonomik entegrasyonu gerçek an
lamda sağlama ve pekiştirme çabaları sürmektedir. 

Topluluk, orta vadede, 15 ülkeyle sınırlı kalmayacak ve yeni katılan üyelerin de ekonomik ve 
parasal birliğin kurallarına tabi olmaları gerekecektir. Ekonomik ve parasal birlik, pek çok unsurun 
bir araya gelmesinden oluşacak, hatta, topluluk üyesi ülkeler arasında en geç 2002 yılında ulusal 
para birimleri ortadan kaldırılarak, günlük hayatta tek paranın kullanımına geçilecektir. 

Üye ülkeler, aralarında zaman zaman ortaya çıkan ciddî yaklaşım farklılıklarına rağmen, 1979 
yılında temeli atılan Avrupa para sistemini bugüne kadar çeşitli aşamalardan geçirerek geliştirmiş 
ve tam bir ekonomik entegrasyonun son safhasını gerçekleştirmek için ciddî çabalar içine girmiş
lerdir. Öyle ki, Avrupa'nın tek merkez bankasının nüvesi de, Avrupa Para Enstitüsünün kurulma
sıyla birlikte ortaya atılmıştır. 

Şüphesiz, üye devletlerin ekonomilerinin tamamen benzer nitelikler arz ettiğini söylemek güç
tür. Almanya gibi güçlü ekonomilerin yanı sıra, özellikle, Topluluğun "fakir" ülkeleri olarak sınıf
landırılan Portekiz, Yunanistan ve İspanya gibi ülkelerin ekonomik göstergeleri arasındaki farkılık-
lar, ekonomik ve parasal birliğe geçişte üye ülkelerin kendi aralarında sınıflandırılması ihtiyacını 
doğurmuştur. Bu sınıflandırmada kullanılan ekonomik kriterlerin başlıcaları, fiyat istikrarı, uzun 
vadeli faiz oranları, bütçe açığı ve devlet borçlarıdır. 

Topluluk ölçeğinde tespit edilen standart rakamlardan belli bir ölçüde sapma yapılmasına izin 
verilmekle birlikte, Türkiye'nin, mevcut ekonomik göstergeleri, özellikle de yüksek enflasyon ora
nı nedeniyle, muhtemel bir tam üyelik durumunda, bu koşulları, içinde bulunduğumuz ekonomik 
ortamda yerine getiremeyeceği açıktır. 

Hal böyle olmakla birlikte, Türkiye'nin, çabalarını, söz konusu katılma kriterlerine yaklaşma 
yönünde yoğunlaştırması gerekir; çünkü, bu ölçüler doğrudur ve sağlıklıdır. 

Özetle; Türkiye ekonomisi için bundan böyle en belirleyici faktörlerin arasında yer alan güm
rük birliğinin kısa vadede malî ve ekonomik etkisi, artan işlem hacminden kaynaklanan etkiler ve 
Topluluk kaynaklarından sağlanacak krediler olmakla birlikte, orta ve uzun vadeli perspektiften ba
kıldığında, topluluk politikalarına uyum çalışmalannm, ekonomik ve malî politikalara yansıtılma
sı zarureti ortaya çıkmaktadır. ' • 

Kuzey Amerika Kıtasında, üye ülkeler arasında ticareti ve yatırımları sınırlayan engelleri kal
dırmayı hedefleyen ve ABD, Kanada ve Meksika'dan oluşan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Ala
nı, Latin Amerika ülkelerini de içine alacak şekilde genişleme eğilimindedir. 

Asya-Pasifik bölgesinde aynı amaçla kurulmuş olan Asya Pasifik İşbirliği Teşkilatı ise, dün-
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yanın en hızlı gelişen dinamik ülkelerinin bulunduğu bir grup olarak dikkat çekmeye başlamıştır. 

Dünya üzerinde bir yandan bu şekilde ticarî bloklar oluşurken, diğer taraftan da bloklar ara
sında işbirliğini geliştirme imkânları aranmaktadır. Türkiye, bütün bu gelişmeleri dikkatle izlemek
tedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1994 yılında dünya ekonomisinde ortalama olarak yüzde 
3,6 oranında bir büyüme gerçekleşmiş ve 1995 yılıda bu hız korunmuştur. 1996 yılı için ise, yüz
de 4 dolaylarında bir büyüme beklenmektedir. 

Sanayileşmiş ülkelerin ortalama büyüme oranı 1994 yılında, son beş yılın en yüksek düzeyi 
olan yüzde 3,1 seviyesine ulaşmış; ancak, 1995 yılının başlarında görülen talepteki daralma ve eko
nomik faaliyetlerdeki durgunluk sonucu, yüzde 2,5 oranında daha düşük bir büyüme gerçekleşmiş
tir. Bu yıllarda Avrupa Birliği ülkelerinin ortalama büyüme oranı ise, yüzde 2,8 civarında olmuş
tur. 

Diğer taraftan, gelişmekte olan ülkelerde ekonomik iyileşmenin devam ettiği görülmektedir. 
Bu ülkelerin ortalama büyüme hızı 1994 yılında yüzde 6,2'ye ulaşmış olup, halen bu düzeyde de
vam etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkelerin önemli sorunlarından birinin de işsizlik oldu
ğu bilinmektedir. Sanayileşmiş ülkelerin ortalama işsizlik oranları son yıllarda yüzde 7,5 ilâ yüzde 
8 civarında seyretmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde işsizlik oranındaki azalış devam eder
ken, Avrupa Birliğinde bu oran yüzde 11'ler dolayındadır. 

Öte yandan, sanayileşmiş ülkeler, enflasyonu kontrol altına almada başarılı olurlarken, geliş
mekte olan ülkelerde enflasyon ciddî bir problem olmaya devam etmektedir. 

Dünya ekonomisindeki canlanmaya rağmen, uygulanan ihtiyatlı para politikaları ve petrol fi
yatlarındaki düşüşlerin etkisiyle, 1994 yılında sanayileşmiş ülkelerde yıllık enflasyon yüzde 2,3'e 
düşmüştür. 1995 yılında yüzde 2,5 olan enflasyonun 1996 yılında da aynı seviyede olması beklen
mektedir. 

Diğer taraftan, dünya ticaret hacmi 1994 yılında yüzde 9,3 gibi oldukça yüksek oranlı bir ge
lişme göstermiş, 1995 yılında da yüzde 8,3 düzeyinde kalmıştır; 1996 yılındaysa yüzde 6,4 dolay
larında bir genişleme göstereceği tahmin edilmektedir. 

Bu gelişmede, ticaretteki serbestleşmenin yaygınlaşması, küreselleşme süreci ve bölgesel bü
tünleşme hareketlerinin hızla gelişmesi gibi faktörler rol oynamıştır. 

Sekiz yıl süren Uruguay Round görüşmelerinin sonucunda ortaya çıkan ve GATT'ın yerini 
alan Dünya Ticaret Örgütü (WHO) 1 Ocak 1995 tarihinde faaliyete geçmiştir. Mal ticaretinin ser
bestleştirilmesine ilave olarak hizmet ticaretinin de serbestleştirilmesi, tarım ve tekstil, fikrî mülki
yet hakları, destekleme gibi konular bu yeni örgüt tarafından düzenlenmekte ve yürütülmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dünya ekonomisiyle ilgili açıklamalarımdan sonra, şimdi 
de, ülkemiz ekonomisi hakkındaki açıklamalarıma geçmek istiyorum. 

Türkiye'de, 1980 sonrası dönemde, rekabete açık ekonominin ilke ve esaslarının yerleştirilme
si, dış ticaretin liberalleştirilmesi, fiyat belirlemelerinde idarî kararlar yerine, piyasa güçlerinin ika
me edilmesi ve yurtiçi malî piyasaların yeniden yapılandırılarak güçlendirilmesi yönünde önemli 
adımlar atılmıştır. 

Nitekim, bu çerçevede, para piyasalarının temel kurumları olan bankalar için 1986 yılında 
bankalararası para piyasası (tnterbank) kurulmuş, 1987 yılında da açık piyasa işlemleri uygulama
ya konmuştur. Ayrıca, döviz ve kıymetli madenlere ilişkin hükümler yeniden düzenlenerek konver-
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tibiliteye, döviz kullanımına, kambiyo rejimine ve sermaye transferlerine ilişkin önemli adımlar 
atılmıştır. Bu kapsamda, 1988 yılında döviz ve efektif piyasaları, 1989 yılında da döviz karşılığı 
altın piyasası kurulmuştur. 

Öte yandan, 1982 yılında yürürlüğe konulan Sermaye Piyasası Kanunuyla, küçük tasarrufların 
ekonomiye kazandırılması suretiyle, yatırımcıların fon ihtiyacı için yeni imkânlar yaratılmış, geti
rilen yeni kurumlar ile sermaye piyasalarında etkinliği artırıcı yeni araçlar uygulamaya konmuştur. 

1986 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası açılmış, menkul kıymetlerin yurda giriş ve çı
kışı serbest bırakılmış, yatırım danışmanlığı, portföy yöneticiliği ve aracılık faaliyetleri gibi geliş
miş borsa işlemleri yurdumuzda da yapılır hale gelmiştir. 

1985 yılında ihracatı geliştirmek, reeksport ve transit ticaretten ve yabancı sermaye ve tekno
loji girişinden daha çok faydalanabilmek amacıyla, serbest bölgeler, gerekli yasal düzenlemeler ya
pılarak faaliyete geçirilmiş bulunmaktadır. Nitekim, bu yapılan faaliyetler neticesinde Mersin'de, 
Antalya'da serbest bölgeler, bilahara, Ege Serbest Bölgesi açılmış bulunmaktadır; daha ileri aşa
malarda İstanbul Atatürk Havaalanındaki serbest bölge açılmış bulunmakta ve yine, Trabzon İlimiz 
ile İstanbul denizcileriyle ilgili olarak Tuzla'daki serbest bölgelerin açılma çalışmaları da devam 
etmektedir. Erzurum Doğu Anadolu Serbest Bölgesiyle, Mardin Güneydoğu Anadolu Serbest Böl
gesi de, bu kapsamda faaliyete geçirilmiş olan serbest bölgelerdir. Ayrıca, yine, alanları belirlen
miş olan Adana-Yumurtalık, Samsun, Menemen ve şu anda çalışmaları başlamış olan Kayseri ve 
Rize serbest bölge çalışmaları da hızla devam etmektedir. 

Yapılan tüm bu yasal ve kurumsal düzenlemeler, serbest piyasa ekonomisinin altyapısının olu
şup gelişmesine önemli katkıda bulunmuştur. 

Bu süreci tamamlamak üzere, 1989 yılında konvertibiliteye geçilmiş, döviz kullanımı ve ser
maye hareketleri tamamen serbest bırakılmıştır. 

Gerçekleştirilen bu düzenlemeler sonucu, 1980 sonrasında büyümede, imalat sanayii kapasite 
kullanımında, ihracat hacminde, imalat sanayiinin ihracat içindeki payında ve dışticaret hacminin 
gayri safî millî hâsılaya oranında önemli artışlar sağlanmıştır. 

Açıklamaya çalıştığım tüm bu olumlu gelişmelere rağmen, kamu açıkları, kronikleşen yüksek 
enflasyon, imalat sanayiindeki yatırım eksikliği ve rekabet ortamını geliştirecek yapısal değişiklik
lerin özel ve kamu kesimlerinde tam olarak gerçekleştirilememesinin yarattığı sorunlar önemini ko
rumuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkeler ve insanlarının zenginlik ve refah düzeylerinin be
lirlenmesinde en başta gelen gösterge, bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetler toplamını ifade eden 
millî gelir ve millî gelirde sağlanan artışlardır. , 

1990-1995 döneminde gayri safî millî hâsılamızdaki büyüme, istikrarsız ve dalgalı bir yapıda 
seyretmiştir. Nitekim, 1990 yılında yüzde 9,4 olan büyüme, 1991 yılında, Körfez krizinin de etki
siyle binde 3'e düşmüş, 1992 ve 1993 yıllarında yüzde 6,4 ve 8,1 oranlarında gerçekleşmiştir. 1994 
yılında ise, gayri safî millî hâsılada yüzde 6,1 oranında gerileme görülmüştür. 

1995 yılında, iç talepteki genişlemeye bağlı olarak, ekonomik faaliyetlerde canlanma olmuş ve 
gayri safî millî hasıla, sabit fiyatlarla yüzde 8,1 oranında büyümüştür. 

1995 yılında, tarımdaki büyüme yüzde 2,6, sanayideki büyüme yüzde 12,2 ve hizmetlerdeki 
büyüme de yüzde 6,4 oranlarında gerçekleşmiştir. Bu büyümede, özellikle imalat sanayiindeki 
yüzde 13,9 ve ticaretteki yüzde 13,5 oranındaki büyümeler etkili olmuştur. Ayrıca, ithalattaki hız
lı artış da, hizmetler sektörünün büyümesine katkıda bulunmuştur. 
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Harcamalar açısından baktığımızda da, büyümeye en büyük katkının, özel kesimin nihaî tüke

tim harcamları ile sabit sermaye yatırımlarındaki artıştan geldiği görülmektedir. 

Özel nihaî tüketim harcamaları, özellikle dayanıklı tüketim harcamalarındaki yüzde 20'lik ar
tışın etkisiyle yüzde 7,6 artarken, özel kesimin makine-teçhizat yatırım harcamaları yüzde 28,1 ora
nında artış göstermiştir. . 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; büyümede görülen iniş ve çıkışlar, ekpnomimizin istikrar
lı bir büyüme için bazı yapısal reformlara ihtiyacı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bakımdan, 
ekonomide uzun dönemli makro dengelerin ve güven ortamının sağlanması ve uyumlu makroekoT 
nomik politikaların izlenmesi büyük önem taşımaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kalkınma planı ve buna bağlı olarak hazırlanan yıllık 
programlarda hedef alınan büyüme hızlarının gerçekleştirilmesi, bunun gereği olan yatırımların ya
pılmasına bağlıdır. Yatırım yapılması ise bir kaynak meselesidir. Ülkemiz gibi gelişmekte olan ül
kelerin kalkınma çabalarının önündeki en önemli mesele, kaynak yaratılması ve yaratılan bu kay
nakların, ekonomik kalkınma için gerekli olan yatırımlara tahsisidir. 

Son yıllarda, özellikle faiz ödemeleri, personel harcamaları, KİT'ler ve sosyal güvenlik kuru
luşlarına ayrılan kaynaklar sebebiyle, yatınmlara yeterince kaynak tahsis edilememiş olduğunu 
görmekteyiz. Nitekim, cari fiyatlarla, toplam kamu yatırımlannm gayri safi millî hâsılaya oranı 
1991 yılında yüzde 7,5 iken, bu oran 1993 yılında yüzde 7,2'ye, 1994 yılında yüzde 4,9'a ve 1995 
yılında da yüzde 4,2'ye düşmüş bulunmaktadır. 

Konsolide bütçe yatırımlarının gayri safî millî hâsıla içindeki payları, 1991 ve 1992 yıllannda 
yüzde 3 iken, 1993 yılında yüzde 2,9; 1994 yılında da yüzde 2 olmuş, 1995 yılındaysa bu oran yüz
de 1,3'e inmiştir. 

1991 yılında reel olarak yüzde 1,6 oranında artan toplam sabit sermaya yatırımları, 1992 yı
lında yüzde 4,3 ve 1993 yılında da yüzde 23,6 oranında artış göstermiş, 1994 yılındaysa yüzde 17 
oranında gerilemiştir; 1995 yılında reel olarak yüzde 8,2 oranında artmıştır. 

Alt sektörler olarak incelendiğinde, enerji sektörü yatırımlarının 1989 yılından beri önemli 
oranda gerilediği görülmektedir. Enerji sektöründeki bu yatırım gerilemesinin üzerinde önemle du
rularak, acil önlem alınması gerekmektedir. 

Bunu dikkate alan Hükümetimiz, enerji sektörüne özel bir önem vererek, 1996 yılında enerji 
yatırımlarını reel olarak yüzde 67 oranında artırmayı öngörmüş ve bütçede, gerekli ödenekleri ayır
mış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Hükümetimiz, özel teşebbüsü, her alanda olduğu gibi 
yatırımlar konusunda daitici güç olarak görmekte ve desteklemektedir. Bu yaklaşım içerisinde, ka
munun yatırım açığı, özel sektör ve yabancı sermayenin devreye sokulmasıyla kapatılacaktır. 

Özelleştirme ve yap-işlet-devret modelinin de uygulanmasıyla, özel kesimin enerji, ulaştırma 
ve haberleşme sektörlerinde yapacağı yatırımların payı artırılacaktır. Kamu sektörüne ilave olarak, 
özel sektörün ve yabancı sermayenin de enerji yatırımlarına girişebilmesi için, gerekli düzenleme
ler suratla tamamlanacaktır. 

Özellikle, BOT'lerdeki tıkanmalar nerelerdedir; ayrıca, BOT sistemi üzerinde, Enerji Bakan
lığımızın ne gibi yenileştirmeler veya değişiklikler yaparak, bu sistemin Türkiye'de daha kolay uy
gulanabilir ve yatırım açığımızın bu yönde kapatılması nasıl sağlanabilir konularında da Enerji Ba
kanlığımız, gerçekten takdire değecek çalışmaları başlatmış bulunmaktadır 
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Sosyal devlet ilkesi çerçevesinde, kamu yatırımlarında, sağlık ve eğitim sektörleri ile enerji 

yatırımlarına ve bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesine ağırlık verilmesi, Hükümetimizin, 
bir kez daha ifade etmek istiyorum ki, öncelikli hedefleri arasında yer almış bulunmaktadır. Bu çer
çevede, eğitimin toplam kamu yatırimları içerisindeki payı yüzde 12'ye, enerji sektörünün payı ise 
yüzde 22'ye yükseltilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamın bu bölümünde, fiyat hareketleri konusun
da bilgi arz etmek istiyorum. .. -

Piyasa ekonomilerinde, kaynakların optimal olarak kullanımını belirleyen en önemli gösterge, 
fiyatlardır. Bu bakımdan, fiyatların mutlaka istikrarlı bir seyir izlemesi gerekmektedir. Fiyat istik
rarının temini, ekonomik birimlerin yatırım, tasarruf ve tüketim kararlarını sağlıklı ve uzun vadeli 
düşünerek vermelerini sağlayacak gelir dağılımını da olumlu yönde etkileyecektir. Türkiye'de 
uzunca bir süreden beri devam eden ciddî bir enflasyon sorunu vardır. Türkiye'de enflasyonun nor
mal sayılacak tek haneli rakamlara düşürülememesinin en önemli sebebini, yüksek düzeydeki ka
mu kesimi finansman açıkları ile bu açığın finansman yöntemi oluşturmaktadır. 

Finansman açıkları, borçlanmayı zorunlu kılmakta, bu ise faizlerin ve kurların yüksek düzey
lerde seyretmesine ve bütçeler üzerinde faiz yükünün artmasına yol açmaktadır. 

Toptan eşya fiyatlarındaki yıllık artışlar, 1991'de yüzde 59,2; 1992'de yüzde 61,4; 1993'te 
yüzde 60,3 ve 1994'te yüzde 149,6 olmuş, 1995'te ise yüzde 64,9 olarak gerçekleşmiştir. Tüketici 
fiyatlarındaki artış ise, 1991'de yüzde 71,1; 1992'de yüzde 66,1993'te yüzde 71,1; 1994'te yüzde 
125,5 olmuş, 1995 yılında da yüzde 78,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu yılın ocak-mart dönemin
de, toptan eşya fiyatlarındaki kümülatif artış yüzde 24,3'e, tüketici fiyatlarındaki artış ise yüzde 
19,5'e ulaşmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kamu açıklarının daraltılması, verimlilik artışı ile uyum
lu gelirler politikası, kamunun Merkez Bankası ve malî piyasalar üzerindeki baskısının hafifletil
mesi sonucunda, para politikasının etkinliğinin artması, yapısal reformlarda sağlanacak gelişmeler 
ile enflasyonun düşürülmesi Hükümetimizin öncelikli temel politikalarım oluşturmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dış ödeme güçlükleri, gelişmekte olan ülkeler için sürek
li bir darboğaz oluşturmaktadır. Ülkemiz de bu güçlükleri zaman zaman yaşamış bulunmaktadır. 
Bu güçlükleri aşmak için, istikrarlı bir döviz girdisi sağlanması gerekmektedir. Döviz girişinin en 
önemli kaynağı da ihracattır. İhracata yönelik teşvik politikaları, daima, hükümetlerin öncelikli he
defleri arasında yer almıştır. Özellikle 1980 yılından itibaren ihracata dayalı büyüme modelinin be
nimsenmesi ve bu doğrultuda alman kararların etkisiyle ihracatta önemli artışlar sağlanmış bulun
maktadır. 80'li yılların başında, 2,5-3 milyar dolar ihracat yapan Türkiye, akaryakıt faturasını kar
şılayamayan Türkiye, takip edilen bu politikalar sayesinde, 1990'lı yılların başına gelindiğinde, 14-
15 milyar dolarlar seviyesinde ihracat yapan bir ülke haline gelmiş bulunmaktadır. 

Kısaca, bu döneme göz attığımız zaman, özellikle sıkça şikâyet edilen, büyük şehirlerimizde 
kümeleşmiş bulunan sanayileşmenin, Anadolu'nun dört bir tarafına yayıldığını görmekteyiz. 

Bu cümleden olarak, 80'li yıllardan sonra alman doğru kararlar çerçevesinde, Kahramanma
raş ilimiz, gerçekten, bir sanayi patlaması yapmıştır ve bugün, Kahramanmaraş'tan dünyanın dört 
bir tarafına ihracat yapılmaktadır. 

Aynı şekilde, Gaziantep İlimiz, ihracattaki bu patlamayı gösterebilmiş olan başarılı illerimizin 
başında gelmektedir. 

Malatya İlimizde, organize sanayi bölgesinin de teşkiliyle birlikte yapılan çalışmalar ve takip 
edilen politikaların iyi anlaşılması sayesinde, bugün, yine dünyanın dört bir tarafına, sadece İstan
bul'dan, Bursa'dan değil, Malatya'dan da ihracat yapılmaktadır. 

- 4 3 0 -



T.B.M.M. B : 3 8 17 .4 .1996 0 : 1 
Manisa İlimizde, elektronik alanında bir fabrikamız, bugün dünya elektronik devleriyle çarpı

şır duruma gelmiş bulunmaktadır. 

Bursa, gerçekten, 1980'den sonra, sadece tekstilde değil, hemen hemen tüm sektörlerde, Tür
kiye'nin yüzakı olmaya devam ederken, ihracattaki bu 15 milyar dolarlık çerçeve içerisinde, büyük 
bir oranla, tüm işadamlarıyla, 1980'den sonra iş hayatına atılan girişimci insanlarıyla, büyük bir yer 
almış bulunmaktadır. 

Orta Anadolu'dan, Çorum'dan örnek vermek istiyorum. Daha bundan on yıl öncesine kadar 
akreditif açamayan Türkiye, 80'li yılların başında cesaretle alınan kararlar doğrultusunda, bugün, 
İtalya'ya gömlek ihraç eden, Singapur'a elektronik şerit ihraç eden, Almanya'ya makine ihraç eden 
sanayici ye işadamlarımıza, Orta Anadolu'nun göbeğinde sahip olabilme imkânını elde etmiştir. 

Aynı şekilde, bugün, Kastamonu'nun Araç İlçesinden, İngiltere'ye konfeksiyon ihracatı yapar 
duruma gelinmiştir. 80'den sonra gelişen anlayış çerçevesinde, başta konfeksiyon firmaları ve bu 
anlayışa uygun yatırım yapma cesaretini gösteren işadamlarımız sayesinde, bugün, dünyanın en ün
lü markaları Eskişehir İlimizde dikilir, yapılır ve ihraç edilir hale gelmiş; sadece döviz kazandırıl
makla kalınmamış, binlerce işçimize de iş imkânı ve istihdam imkânı sağlanmış bulunulmaktadır. 

Bu meyanda, yine 80'den sonra büyük bir atılım yapan Uşak İlimizdeki değerli girişimcileri
mizi anmadan geçmek haksızlık olur kanısındayım. 

Yine, aynı şekilde, şu anda, Türkiye'nin değil; artık, Avrupa'nın gözbebeği haline gelmiş olan 
Denizli İlimizdeki, sadece turizmde değil, turizmle birlikte, tekstil sektöründeki, konfeksiyon sek
töründeki, makine sanayiindeki ve özellikle tarıma dayalı sanayideki gelişmeler de, 80 sonrasında
ki politikalarla ön plana çıkmıştır. Bugün, bu ilimiz, Türkiye'ye döviz kazandıran işadamlarımızın 
ön planda olduğu illerimiz arasında yer almaktadır. 

Konya'daki girişimcilerimizden bir örnek vermek gerekirse, artık, dünyaya ihracat yapan 
ayakkabı firmaları, yine bu dönemin ürünüdür. 

Çorlu, Çerkezköy, Eskişehir, Bozüyük, Kütahya ve tüm bunlarla birlikte yurdumuzun dört bir 
tarafında gelişme çabalarını hızla sürdüren, bundan sonraki politikalarımız içerisinde de ağırlıklı 
olarak yer alacak olan KOBİ'lerle ilgili gelişmeler de, yine, bu dönemde yapılan, bu dönemde uy
gulanan politikaların neticesi olarak, bugün, önümüzde durmaktadır. 

Bir başka konu daha var. 1960'ların başında, Avrupa'ya işçi olarak giden ve Türk insanının 
girişimciliğinin en güzel örneklerini veren, 1983 sonrasındaki politikaları iyi anlayıp, bu politika
lar çerçevesinde, cesaretle yatırım yapan, o günün işçileri, bugünün mark milyarderi olan işadam-
larımızı burada anmadan da geçemeyiz. 

Ancak, sadece, bu işadamlarımızın yaptıkları çalışmaları burada anmakla kalamayız. Türki
ye'nin, bundan sonra takip etmesi gereken politika ve inşallah, bundan sonra, Hükümetimizin de, 
daha yoğun olarak üzerinde duracağı, biraz önce saymaya çalıştığım, Anadolumuzun ve dünyanın 
dört bir tarafına yayılmış olan özel sektör temsilcilerimizin, işadamlarımızın önünü açmak, onla
rın, sadece Türkiye'deki sorunları değil, dünya piyasalarında daha iyi yer alabilmelerini temin et
mek için, her türlü kolaylaştırıcı işlem ve kararları almak ana hedeflerimiz arasındadır. 

1995 yılındaki ihracatın, biraz önce çerçevesini çizmeye çalıştığım gelişmeler doğrultusunda, 
yüzde 10,7'si tarım ürünleri, yüzde 87,4'ü de sanayi malları ihracatıdır. ' 

İhracatın, bugün ulaştığı 22 milyar dolarlık seviyeler içerisinde, rakam olarak ulaştığımız se
viyeden belki daha da önemlisi, yüzde 87,4'lük sanayi malları oranına ulaşmamızdır. 
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Türkiye'nin, bu politikayı devam ettirmesi; ama, Türkiye'nin, aynı zamanda, 22 milyar dolar

lar çerçevesinde değil, 2000'li yıllara girdiğimiz süre içerisinde, 50 milyar dolarlık ihracat hedef
lerini aşması gerekmektedir. 2,5-3 milyar dolarlık ihracatların yapıldığı günlerde, 10 milyar-15 mil
yar dolarlar nasıl hayal olarak görüldüyse, o gün için, hayal olduğu söylendiyse bugün, 50 milyar 
dolarlara da, hayal diyenler olabilir; ama, görülmüştür ki, Türkiye'nin potansiyeli vardır, Türki
ye'nin imkânları vardır. Türkiye'nin insanları, Türkiye'nin girişimcileri çok kolay kavrayabilmek
te ve uygulayabilmektedir; yeter ki, önlerini açabilelim. Yürekten inanıyoruz ki, 2000'li yıllardaki 
ihracat 50 milyar dolarlık, hedefleri, hiç de hayal değildir. Eğer/bunu gerçekleştiremiyorsak, bu
nun suçu, şu hükümetin, bu hükümetin değil; belki de bütün hükümetlerindir; bunu da, burada, 
açıklıkla ifade etmek istiyorum. 

< İthalatımız* 1983 yılında 9,2 milyar dolar iken, 1991 yılında 21 milyar dolar, 1995 yılında da 
35,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. 

1995 yılı ithalatının yüzde 12,4'ü tüketim maddeleri, yüzde 29,4'ü yatırım malları ve yüzde 
58,3'ü hammadde ithalatından oluşmaktadır. 

İhracat ve ithalatımızdaki bu gelişmelere paralel olarak, 1983 yılında 3,5 milyar dolar olan dış-
ticaret açığımız, 1991 yılında 7,4 milyar dolara, 1995 yılında da 14,1 milyar dolara yükselmiştir. 

İhracatımız, 1983 yılında ithalatımızın yüzde 62'sini karşılamaktayken, 1991 yılında yüzde 
64,6'sını, 1995 yılında da yüzde 60,6'smı karşılayabilmektedir. 

Cari işlemler dengesi ise, 1983 yılında 1,9 milyar dolar açık, 1991 yılında 250 milyon dolar 
fazla, 1995 yılında da 2,3 milyar dolar açık vermiştir. 

Öte yandan, görünmeyen işlemlerin en önemli döviz giriş kalemleri arasında yer alan turizm 
gelirlerimiz, 1983 yılındaki 420 milyon dolar seviyesinden, 1991 yılında 2,7 milyar dolara, 1995 
yılında da 5 milyar dolara yükselmiş bulunmaktadır. Görünmeyen işlemlerin bu en önemli kalemi
ni teşkil eden turizm gelirlerimizde de Türkiye'nin potansiyelinin, bugünkü hacminin çok üzerin
de olduğunun, Hükümetimiz farkındadır. Özellikle 80'li yıllardan itibaren, bu konuda, dünya stan
dartlarının da neredeyse üzerinde gerçekleşmiş olan yatırımların, bundan sonra aynı hızla devam 
ettirilmesi için gereken tedbirlerin alınması, Hükümetimizin öncelikle önem verdiği konular içeri
sinde yer almaktadır. 

Sadece bununla kalmayıp, özellikle tur operatörleri konusunda da ve Türk kökenli tur opera
törlerinin sayısının artırılması ve bu kuruluşların güçlendirilmesi noktasında yeni birtakım teşvik 
edici politikaların izlenmesi gereğine inandığımızı ve bu noktada da çalışmalar yapacağımızı ifade 
etmek istiyorum. 

İşçi döviz girişleri 1983 yılında 1,6 milyar dolar iken, 1991 yılında 2,9 milyar dolar, 1995 yı
lında da 3,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, uluslararası rezervlerimiz de, 1995 yılında 23,9 milyar dolar seviyesine ulaş
mış bulunmaktadır.. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ödemeler dengesinin sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapı
ya kavuşturulması ve sermaye hareketlerinin, ülkemizin üretim kapasitesinin güçlendirilmesine 
katkıda bulunacak bir altyapı içerisinde geliştirilmesi gerekmektedir. 

İhracatçılarımızın dünya fiyatlarından girdi kullanmaları ve Eximbank aracılığıyla kredi teş
viklerinden yararlandırılmaları sağlanacaktır. 
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Ayrıca, ihracatçılarımızın kredi ve garantilerine işlerlik kazandırılacak, ihracatın ve yabancı 

sermaye yatırımlarının teşvikine özel önem verilecek, özel sektörün yatırım amaçlı dış kredi kulla
nımının önündeki engeller kaldırılacaktır. 

Nitekim, ihracatın sevk sonrası finansmanı konusunda Eximbatık'ın koordinatörlüğünde iki 
bankamızın^ortak bir fon oluşturmasıyla bu yönde önemli bir adım atılmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; şimdi de, iç ve dış devlet borçlarımız hakkında bil
gi sunmak istiyorum. 

Son yıllarda, bütçe açıklarına, KİT'ler, sosyal güvenlik kuruluşları ve mahallî idarelerle fon
lardan kaynaklanan finansman açıkları da eklenmiş, buna bağlı olarak, iç borçlanma ihtiyacı ve 
toplam içborç stoku hızla yükselmiştir. 

1991 yılında, 97,6 trilyon lira olan içborç stoku, 1993 yılında 357,3 trilyon liraya, 1995 yılın
da 1 katrilyon 368 trilyon liraya yükselmiştir. 1996 yılı mart ayı sonu itibariyle ise, içborç stoku, 1 
katrilyon 920 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın, 613 trilyon lirası tahvil, 1 katrilyon 18 

. trilyon lirası bono, 27 trilyon lirası konsolide borçlar, 260 trilyon lirası da kısa vadeli avans borç
larından oluşmaktadır. 

İçborçların gayri safî millî hâsılaya oranı, 1991 yılında yüzde 15,4 iken, 1994 yılında yüzde 
20,6; 1995 yılında ise yüzde 17,8 olmuştur. Türkiye'de, içborçlar, toplam büyüklüğü ve gayri safî 
millî hâsılaya oranı itibariyle bir sorun oluşturmamaktadır; ancak, giderek kısalan ve son dönem
lerde beş-altı ay olarak şekillenen vade yapısı, borç yönetiminin en önemli darboğazıdır. 

Hükümetimize duyulan güven ve genel ekonomik göstergelerdeki olumlu gelişmeler parale
linde, son haftalarda gerçekleştirilen iç borçlanmalarda, faizlerdeki düşüşle birlikte, vade yapısının 
da uzatılabilmcsi, söz konusu darboğazın aşılmakta olduğunun güzel bir işaretidir. Nitekim, Ocak 
1996'da, bileşik faiz olarak yüzde 200'lerin üzerinde seyreden; vade olarak da, 136 güne kadar düş
müş olan borçlanmalar, nisan ayında, son yapılan kâğıt satışlarında, yüzde 124,5 bileşik faiz ve ye
di aylık (210 gün) bir vadeye ulaşmış bulunmaktadır. 

Dışborç stoku da 1991 yılında 50,5 milyar dolardan, 1993 yılında 67,4 milyar ve 1995 yılı so
nu itibariyle de 73,3 milyar dolara yükselmiştir. 

1991 yılı borç stokunun yüzde 81,9'u orta ve uzun vadeli, yüzde 18,1 'i ise kısa vadeli borçla
ra aitiken, 1993 yılında orta ve uzun vadeli borçların payı yüzde 72,5'e gerilemiş, buna karşılık kı
sa vadeli borçların payı yüzde 27,5'e yükselmiştir. 1995 yılında ise orta ve uzun vadeli borçların 
payı yüzde 78,6'ya yükselmiş, kısa vadeli borçların payı da yüzde 21,4'e düşmüştür. Dışborç vade 
yapısının uzun vadeli borçlar lehine değişmesi.olumlu bir gelişmedir. 

Dışborçların gayri safî millî hâsılaya oranı ise 1991 yılında yüzde 33,2, 1993 yılında yüzde 37, 
1995 yılında da yüzde 44,3 olmuştur. 

Her yıl gerçekleştirilecek dış borçlanma miktarının, o yıl ödenecek dışborç anapara geri öde
melerinden büyük olması ve bu şekilde sağlanacak ek kaynaklarla altyapı yatırımlarının finanse 
edilmesi, ülkemiz açısından makul, hatta zorunlu bir tercihtir. Oysa, 1994 ve 1995 yıllarında ulus
lararası piyasalardan sağlanan krediler, anapara geri ödemelerini dahi karşılayamadığından, dışborç 
servisi için iç borçlanmaya başvurulması gerekmiştir. İç borçlanmada ve dış borçlanmada, Türki
ye'de, bir anlamda yatırım eksikliğinin temelinde sıkıntımızı teşkil eden, bu gelişmedir. Bu uygu
lama, içborç faizlerini kaçınılmaz şekilde yükseltmiştir. Örnek vermek gerekirse: 1995 yılında, 7,5 
milyar dolar olan dışborçlarla ilgili ödemelerimizden 1 milyar doları, bütçe dışı, mahallî idarelerle 
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ilgili olan borçlar olarak önümüzde görülmektedir. 7,5 milyar dolarlık bu dışborç ödemesinin yüz
de 50'si iç borçlanmayla karşılanmış bulunmaktadır. 

Türkiye, bu bakımdan, içeriden dışarıya kaynak transferi yapan veya daha değişik bir tabirle, 
net geri ödeyen bir ülke konumundadır. Dış borçlanmada bu tabloyu tersine çevirmek temel hedef
lerimizden birisidir ve önümüzdeki bütçe uygulamalarının da dışında, ekonominin geneline baktı
ğımız zaman, çözülmesi gereken en önemli problemlerimizden birisi olarak Hükümetimizin önün
de durmaktadır. • 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bilindiği üzere, kamunun borçlanma ihtiyacını azaltmanın 
yollarından biri de özelleştirmedir. Ülkemizde, özelleştirmenin hukukî altyapısı, geniş bir mutaba
katla kabul edilen 4046 sayılı Özelleştirme Kanunuyla, 1994 yılı sonunda oluşturulmuştur. 1983-
1991 yılları arasında 900 milyon dolarlık özelleştirme gerçekleştirilmiştir. 

Bilindiği gibi, 1983 yılında, Türkiye, henüz özelleştirme kavramıyla tanışmış değildi. Özelleş
tirmenin uygulanmasından önce, özelleştirme mantalitesinin, Türkiye'de kabul ettirilmesi gerek
mekteydi. Zamanın hükümetleri, bu konuda, bugün takdirle andığımız hizmetleri yapmışlar; bu ko
nudaki hazırlıkları yapmışlar; mevzuatları çıkarmışlar ve 90'lı yıllara yaklaştığımız dönemlerde de 
900 milyon dolarlık bir özelleştirmeyi de yapabilmişlerdir. T992'den 1995'e kadar 1,9 milyar do
larlık özelleştirme gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Özelleştirme uygulamalarının, programlanan 
ve kamuoyuna taahhüt edilen düzeyde gerçekleştirildiğini söylemek mümkün değildir. 

Özelleştirmeyle, bütçe üzerindeki KİT finansman yükünün hafifletilmesi sağlanacak; böylece, 
kamu açıklarının aşağı çekilmesi, kamunun malî piyasa üzerindeki baskısının azaltılması ve kamu 
borç stokunun düşürülmesi mümkün olacaktır. Diğ;er taraftan da, sermayenin tabana yayılması, 
özellikle verimlilik ve işgüvenliğinin artırılması, devletin, ekonomide ticarî ve üretici rol üstlenme
si yerine, aslî fonksiyonları olan adalet, eğitim, sağlık, savunma ve güvenlik ile büyük altyapı ya
tırımlarına kaynak ayrılmasına imkân tanınmış olacaktır. 

Ayrıca, özelleştirme, ekonomimizi, Avrupa Birliği ekonomilerine yaklaştırmada önemli bir et
ken olacak ve rekabet edilebilir bir yapının oluşmasına da olumlu katkıda bulunacaktır. 

Özelleştirme, ilke olarak, doğru bir yaklaşım olmakla birlikte, uygulamalarının sağlam huku
kî temeller üzerinde ve toplumsal olarak kabul edilebilir bir şeffaflık içinde yürütülmesi büyük 
önem taşımaktadır. Bu çerçevede, ileride yapılacak özelleştirmelerde rekabetçi ortamın oluşturul
ması, tüketici haklarının korunması, gerekli teknolojik yenilemenin ve yatırimların gerçekleştiril
mesi ile tekellerin önüne geçilmesi gibi hususlara öncelik ve önem verilecektir. 

Özelleştirme, ilke olarak, kamu bankaları da dahil olmak üzere, bütün KİT'leri kapsamalıdır 
ve kapsayacaktır. Kamu bankalarından, belki, Ziraat Bankası ve Halk Bankası yapıları gereği, ka
mu bankalarının özelleştirilmesi programı çerçevesinde, biraz daha sonlara doğru kalabilir; ama, bu 
konuda, Hükümetimizin kararlı olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. 

Özelleştirme konusunda, daha önce sevk edilmiş ve Meclisimizden geçmiş olan Telekom Ya
sasının Anayasa Mahkemesinde iptal edilmiş olduğunu bilmekteyiz. Bu iptalden sonra, Telekom 
Yasasının yeniden Meclisimize getirilmesi, Meclisimizin tasvibine sunulması ve bu konudaki özel
leştirme çalışmalarının hızla neticelendirilmesi. Hükümetimizin ana hedefleri arasındadır. Ancak, 
özelleştirme konusunda sadece Hükümetimize değil, Meclisimize ve Meclisimizle birlikte tüm il-, 
gili kuruluşlarımıza büyük görevler düşmektedir. . 

Telekom Yasasına; tabiî ki, Anayasa ve hukuk kurallarına, her hükümette olması gereken şe
kilde, Hükümetimiz de saygılıdır. Yeni tasarı, Anayasamızın verdiği kararlar doğrultusunda, ha
zırlanarak Meclisimize sevk edilme aşamasındadır; ama, burada, biraz önce ifade etmeye çalıştı-
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ğım çerçeve içerisinde, Telekom'daki gecikmeden dolayı, aynı Telekom'la ilgili olarak, dünya pi
yasalarına arz edilen Ürünler olması dolayısıyla, bunun dünya borsa fiyatının bir anlamda düştüğü^ 
nü ve bu konuda da, Türkiye'nin, gerçekten, bu geçen zaman içerisinde fevkalade büyük zararlar
la karşılaştığını, bundan sonra da bu konudaki gecikmelerin, aynı şekilde, Türkiye'nin zararına ola
cağını, burada, bir kez daha ifade etmeden geçemiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özelleştirme kavramı, görülmektedir ki, son yıllarda, 
özellikle, sadece KİT'ler üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Esasında, özelleştirme kavramı, sadece 
KİT'ler üzerinde yoğunlaştırılarak daraltılmamalıdır. Özelleştirmeyi, toplumumuzun ve bugünkü 
yapımızın değişik kesimlerinde uygulama, mecburiyetimiz vardır. İfade etmek gerekirse, belli bir 
aşamada, barajlar, elektrik santralleri ve otoyollarda da özelleştirilmenin düşünülmesi gerekmekte
dir. Aynı şekilde, sağlıkla ilgili olan kuruluşlarımızda, hastanelerimizde ve yine, eğitimle ilgili olan 
okullarımızda da özelleştirmenin uygulamalarının yapılması zamanı gelmiş ve geçmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ekim 1995-Mart 1996 döneminde ekonomimizde yaşa
nan gelişmelere paralel olarak, Ekim 1995'te Yüce Meclis'e sunulan bütçe tasarılarının hazırlan
masına esas alınan makro ekonomik hedefler ve büyüklükler DPT tarafından revize edilmiştir. Plan 
ve Bütçe Komisyonunun çalışmalarına da yön veren bu yeni hedef ve büyüklükler hakkında kısa
ca bilgi arz etmek istiyorum 

1996 yılında gayri safî millî hâsılanın yüzde 4,5 oranında büyümesi hedeflenmektedir. 
Sektörler itibariyle, tarımda yüzde 3, sanayide yüzde 4,8 ve hizmetlerde yüzde 4,5 büyüme ol

ması beklenmektedir. 

Bu çerçevede, 1996 yılı gayri safî millî hâsılası, cari fiyatlarla 13,2 katrilyon lira olacaktır. 

1996 yılı gayri safî millî hâsıla deflatörü yüzde 65 ve yıl sonu toptan eşya fiyat artışı yüzde 64 
olarak hedeflenmiştir. 

Bu yıl, ihracatın 25 milyar dolar, ithalatın ise 41 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi, tu
rizm gelirlerinin 6,1 milyara, işçi gelirlerinin de 3,4 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. 

Bu çerçevede, dışticaret dengesinin 16 milyar dolar, cari işlemler dengesinin ise 3,8 milyar do
lar açık vereceği hesaplanmaktadır. 

1996 yılı toplam yatırımları 3 katrilyon 297 trilyon liradır. Bunun 626 trilyon lirasının kamu, 
2 katrilyon 671 trilyon lirasının da özel kesim tarafından gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. 

Toplam yatırımlarda 1995 yılına göre sabit fiyatlarla yüzde 6,2 oranında artış öngörülmüştür. 

Toplam sabit sermaye yatırımlarında 1995 yılma göre sabit fiyatlarla yüzde 8,4 artış hedeflen
miş olup, özellikleri ve öncelikleri dikkate alınarak, sağlıkta yüzde 16,9; eğitimde yüzde 33,3 ve 
enerji yatırımlarında yüzde 67 oranında reel artış olması programlanmıştır. 

Sabit sermaye yatırımlarının yüzde 19,4'ü kamu, yüzde 80,6'sı ise özel sektör tarafından ger
çekleştirilecektir. 

Kamu kesimi yatırımlarının, işçilik hariç, 239 trilyon lirası konsolide bütçeye, 144 trilyon li
rası KİT'lere, 76 trilyon lirası fonlara ve 103 trilyon lirası da mahallî idarelere aittir. 

Konsolide bütçe, KİT'ler, fonlar ve döner sermayeli kuruluşların yapacakları toplam yatırımın 
içerisinde eğitim sektörünün payı yüzde 13'ün, enerji söktörünün payı da yüzde 24'ün üzerinde 
olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi de 1996 yılı bütçe kanunu tasarılarıyla ilgili açıkla
malarınla geçmek istiyorum. 
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Bilindiği üzere, 17 Ekim 1995 tarihinde Yüce Meclise sunulan 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu 

Tasarıları, 2 katrilyon 780 trilyon liralık harcama, 2 katrilyon 370 trilyon liralık gelir ve 410 tril
yon liralık açık öngörüyordu. 

Bu tasarılar, biraz önce açıkladığım hedefler de dikkate alınarak, Plan ve Bütçe Komisyonun
da görüşülerek revize edilmiş ve son şeklini almıştır. 

Biraz önce açıkladığım hedefler derken, burada, bazı küçük açıklamaları yapma gereğini de 
duyuyorum. Bilindiği gibi, Ekim 1995'te Yüce Meclise sunulan tasarıda, bir yıl için 410 trilyon li
ralık açık öngörülmüş bulunmakta idi; ancak, nisan sonu itibariyle yapılan hesaplamalara göre, bir 
yıl için öngörülen 410 trilyon liralık açık, 404 trilyon lira olarak, yılın ilk dört ayında realize edil
miş bulunacaktır. 

Özellikle bu konu, yeni revize çalışmaları içerisinde, Hükümetimiz ve paralel olarak, gerçek
ten yoğun bir çalışma örneği gösteren Plan ve Bütçe Komisyonumuzda ön plana alınmış ve dikkat
le üzerinde durulmuştur. 

Son şeklini alan bütçemize göre; bütçe ödenekleri 3 katrilyon 511 trilyon lira, bütçe gelirleri 
2 katrilyon 650 trilyon lira, bütçe açığı 861 trilyon liradır. 

• Bütçe ödeneklerinin 910 trilyon lirası personel giderlerine, 303 trilyon lirası diğer cari hizmet
lere; 239 trilyon lirası yatırım harcamalarına; 2 katrilyon 59 trilyon lirası transfer giderlerine iliş
kindir. , 

Bütçe gelirlerinin, 2 katrilyon 73 trilyon lirası vergi gelirlerinden; 280 trilyon lirası vergi dışı 
normal gelirlerden; 287 trilyon lirası özel gelirler ve fonlardan; 10 trilyon lirası da katma bütçe ge
lirlerinden oluşmaktadır. 

Revize edilen ödeneklerle ilgili olarak şu hususları kısaca ifade etmek istiyorum: 

Komisyonda yapılan ilavelerin önemli bir kısmı, kamu personelinin maaşlarında yapılacak dü
zenlemeler ile savunma ve güvenlik hizmetlerinin ihtiyaçlarına, yatırım ve faiz harcamalarına ait 
bulunmaktadır. 

Bilindiği üzere, tasarıda, personel giderleri için 800 trilyon liralık bir kaynak ayrılmıştı. Bu 
miktar, mevcut ekonomik gelişmeler ve revize hedefler de dikkate alınarak, yeniden değerlendiril 
miş ve personel ödeneklerine 110 trilyon lira eklenmiş bulunmaktadır. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan görüşmeler sırasında, savunma ve güvenlik hizmetleri
mizin ihtiyaçları da yeniden değerlendirilmiştir. Fiyat artışları ve döviz kurlarındaki yeni hedefler 
ile mevcut gelişmeler, güvenlik kuvvetlerimizin ilave ihtiyaçlarının ortaya çıkmasına neden olmuş
tur. Bu çerçevede, savunma ve güvenlik hizmetlerimizin ek ihtiyaçları için 30 trilyon liralık ilave 
kaynak tahsis edilmiştir. 

Tasarıda, 190 trilyon lira olarak yer alan yatırım harcamaları yüzde 25,8 oranında artırılarak, 
239 trilyon liraya yükseltilmiştir. 

Yatırım harcamalarında yapılan artışın 36 trilyon lirası, Devlet Su İşleri, Köy Hizmetleri ve 
Karayollarına ait bulunmaktadır. Eğitim hizmetlerimizin yatırımlarına da özel bir önem verilmiş ve 
6,9 trilyon liralık ilave kaynak tahsis edilmiştir. 

Transfer bölümünde de, başta, faiz ödenekleri ve sosyal güvenlik kurumlarına yapılacak trans
ferler olmak üzere, önemli miktarlarda artış yapılmıştır. 

Bu kalemlerin dışında, otoyollarımızın bakım ve onarımları; gübre ve diğer tarımsal ürünlerin 
teşviki; Dinar depremi nedeniyle ortaya çıkan zararların karşılanması; yükseköğrenim öğrencileri
nin kredi ihtiyaçlarının karşılanması; yine, yükseköğrenim öğrencilerinin katkı payı kredileri veya 

- 4 3 6 - -



T.B.M.M. B : 38 17 .4 .1996 O : 1 
diğer bir tabirle, öğrenci harçları; ayrıca, Kıbrıs'a yapılacak olan yardımlar; yeşil kart sahibi vatan
daşlarımıza yapılacak yardımlar gibi çeşitli ihtiyaçlar için ek kaynaklar tahsis edilmiştir. 

Bütçe ödenekleriyle ilgili olarak ortaya çıkan bu tablonun en önemli özelliği, yatırım harca
malarına daha fazla kaynak ayrılması olmaktadır. Bir önceki yıl 102 trilyon lira olan yatırım har
camalarına, bu yıl 239 trilyon lira kaynak ayrılmıştır. Böylece, yatırım harcamalarında yüzde 134 
nispetinde bir artış hedeflenmiştir. Yatırımları hızlandırma ödeneği ve diğer tertiplerdeki yatırım
larla ilgili ödenekler de dikkate alındığında bu oran daha da yüksek seviyelere ulaşmaktadır. 

Amacımız, biraz önce net rakamlarını verdiğim ve son yıllarda giderek daralan yatırım harca
malarını, 1996 yılından başlamak üzere, daha yüksek oranlarda artırmaktır. Konsolide bütçenin, 
içinde bulunulan çeşitli problemlerine rağmen, geçtiğimiz yıl hazırlanan ve siyasî konjonktür ne
deniyle nisan ayı sonlarına geldiğimiz bugünkü günlerde ancak Yüce Meclise sunülabilmiş olan bir 
bütçe olmasına rağmen, yatırımlarla ilgili yapılmış olan bu yeni düzenlemeyle, yatırımların yeni
den ön plana alınması, Hükümetimizin önemli göstergelerinden, özelliklerinden ve tercihlerinden 
birisidir. 

Konsolide bütçenin, içinde bulunan çeşitli problemlerine rağmen, biraz önce de ifade etmeye 
çalıştığım gibi, Hükümet olarak tercihimizi yatırım harcamalarının artırılması yönünde yaptık. 
Gönlümüzde yatan ve geçen, yatırım harcamalarımızın çok daha yüksek seviyelere ulaşmasıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yapılan değişiklikler sonucunda bütçe açığı 861 trilyon 
lira olarak öngörülmüştür. Bu açığın, bir önceki yıl gerçekleşmelerine göre yüksek olduğu ileri sü
rülebilir. Ancak bütçenin revize çalışmaları sırasında son derece titiz davranılmış ve bütçe ödenek
lerinin gerçekçi bir şekilde belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, faiz ödenekleriy
le sosyal güvenlik kuruluşlarına yapılan transferlerde önemli artışlar yapılmıştır. Bu düzenlemele
rin amacı, bütçe ödeneklerinin en sıhhatli bir şekilde belirlenmesi olmuştur. 

Özetle, bütçenin gerçekçi olması için her türlü çalışma yapılmıştır. 
Bizim kanaatimiz, yapılan bu düzenlemeler sonucunda bütçe büyüklüklerinin gerçekçi bir şe

kilde belirlendiği ve bu hedeflerden önemli bir sapma olmayacağı yönündedir. Bu konuda bütçe 
uygulamaları da çok büyük önem arz etmektedir. Bu itibarla, bütçe uygulamalarında son derece di
siplinli davranıp, finansman giderleri dışında kalan bütçe açıklarını asgarî seviyelerde tutmaya ça
lışacağız. 

İfade edegeldiğimiz gibi, bu bütçemizin harcama kalemlerinde yer alan finansman giderleriy
le ilgili olan bölüm ve bu konuda yıl içerisinde yapılacak olan uygulamalar fevkalade önem taşı
maktadır. Mutlaka ki, bu uygulamalar, ekonominin genel istikran içerisinde ve ona paralel olarak, 
ümit ediyoruz ki, bütçe dengeleri içerisinde kalacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1996 yılı bütçesinin önemli gördüğüm bazı özellikleri 
üzerinde durmak istemekteyim. Biraz önce de ifade etmeye çalıştığımız gibi, son yıllarda kamu ke
simi sabit sermaye yatırımlarında görülen azalma, konsolide bütçe yatırımları için de geçerlidir. 
Hükümetimiz, bu yetersizliği gidermek üzere gerekli çalışmaları yapmış ve bütçe dengelerini de 
zorlamayacak şekilde, Plan ve Bütçe Komisyonunda, kuruluşlara önemli miktarda ilave ödenek ve
rilmesine imkân tanımıştır. Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hükümetimizin öncelikleri doğrultusun
da yapılan bu ilavelerle, 1996 yılı yatırım tutarının, 1995 yılına göre yüzde 134 oranında artarak 
239 trilyon liraya yükseldiğini ifade etmiştim. 

Bu çerçevede, Devlet Su İşlerine 17,1 trilyon liralık ilave bir ödenek verilmiştir. Bu ilave öde
neklerin verilmesinde, özellikle, Devlet Su İşlerimizin, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımız 
bünyesinde, enerji projelerine daha yoğun bir ilgi gösterebilmesi ve şu anda beklemekte olan, ya
pımı devam eden Çatalan, Dicle, Kralkızı, Yenice ve Kuzgun Barajlarının bir an önce bitirilmesi 
temin edilecektir. 
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Ayrıca, Özlüce, Çamlıgöze, Beyköy, Gönen, Suat Uğurlu 3, Mercan ve Şanlıurfa Hidroelekt

rik Santralları da 1998 yılında tamamlanarak hizmete alınacak ve 850 milyon kilovattık kapasite 
yaratılmış bulunacaktır. 

Plan ve Bütçe Komisyonumuzda, bütçeden, Karayollarına 11 trilyon liralık bir ek yapılmış bu
lunmaktadır. Bilindiği gibi, karayolları ve özellikle otoyollar, Türkiye için fevkalade önemlidir. 
Türkiye'nin gelişmişliğinin göstergesi, insan vücudundaki atardamarların çalışması şeklinde nite
lendireceğimiz yollarımızla ilgili, gerçekten, son yıllardaki yatırım eksikliğini gidermek, Hüküme
timizin öncelik verdiği, önem verdiği konuların başında gelmektedir. Bu sebeple, Karayollarında 
yapılan artışlarla birlikte, Gümüşova-Gerede Otoyolunun -Bolu dağ geçişi dahil olmak üzere- biti
rilmesi planlanmaktadır. 

Aynı şekilde, Tarsus-Mersin Otoyolu, Tarsus-Adana-Toprakkale-Gaziantep Otoyolu, Toprak-
kale-İskenderun Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu da, bitirilmesi düşünülen otoyollarımız içerisinde 
yer almaktadır. 

Devlet, il yollarıyla da, Hakkâri ayırımı Çukurca'dan başlamak üzere, Burdur-Dinar, Mersin-
Erdemli, Vakfıkebir-Erdemli, Diyarbakır şehir geçişi ve aynı şekilde, Muğla-Denizli-Acıpayam, 
Konya-Karaman-Seydişehir, Ankara-Kızılcahaman-Yenikent, Bursa-Yalova, Şebinkarahisar-
Alucra-Şiran, Çukurca-Uludere, Erciş-Muradiye-Çaldıran, Kayseri-Pazarören ve Antalya-Manav-
gat-Alanya, Ankara-Sivrihisar karayollarının yapımları da, bu ayrılan ödeneklerle, bir an önce bi
tirilme noktasında, hızlı bir çalışma içerisine alınacaklardır. 

1996 yılımızda, aynı şekilde, Köy Hizmetleri bütçemizde de 10 trilyon liraya yakın bir artırım 
yapılmış ve bununla da, köylerimizin tesviyeli stabilize kaplamalı asfalt yolları, içmesuları ve su
lama alanlarıyla ilgili eksikliklerine biraz daha katkıda bulunabilmek; Türkiyede, 40 bin köyümüz
deki değerli vatandaşlarımızın eksikliklerini giderebilmek ve onların hizmetlerinde bulunabilmek 
için, bu bütçe kaynakları içerisinde yeni artırımlara gittiğimizi Hükümetimiz olarak ifade etmek is
temekteyim. 

Aynı şekilde, Ulaştırma Bakanlığımızın, Millî Eğitim Bakanlığımızın ve Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığımızın yatırım bütçelerinde büyük artırımlara gidilmiş bulunulmaktadır. 

Türkiye'de, havayoluyla ulaşım, dünyadaki gelişmeye de parelel olarak fevkalade önem ka
zanmıştır. Eğer, Türkiye, dünyaya entegre olmak istiyorsa, karayollarıyla birlikte, havayollarına da 
büyük bir önem vermek mecburiyetindedir. Bu cümleden hareketle, Antalya Havaalanı, Bodrum 
Havaalanı, Nevşehir Havaalanı, İsparta Havaalanı, öncelikle bitirilmesi planlanan havaalanları içe
risinde yer almaktadır. Konya Havaalanı inşaatına, Dalaman Havaalanıyla ilgili olan tesis inşaatla
rı işlerine ve Esenboğa'daki geliştirme inşaatlarına da, bu artışlarla birlikte yeni imkânlar ayrıldı
ğını, burada, ayrıca, ifade etmek istemekteyim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konsolide bütçe harcamalarının yaklaşık üçte birini oluş
turan faiz ödemeleri için, 1996 bütçe tasarısına 940 trilyon lira ödenek konulmuştur. Ancak, büt
çe tasarısının sunulduğu 17 Ekim 1995 tarihinden, komisyonda görüşülüp kabul edilmesine kadar 
geçen yaklaşık altı aylık süre içerisinde gelişen ekonomik ve siyasî olaylar ve 1996 yılı ilk üç ay
lık bütçe uygulama sonuçları, faiz ödeneklerinin yetersiz kalacağını ortaya koymuştur. 

1996 yılı için, 1995 yılı tasarısında faiz ödemeleri için öngörülen 940 trilyon liranın -nisan ayı 
itibariyle- temmuz ayma kadar gerçekleşme oranının 900 trilyon lira olduğu, bu yapılan çalışmalar 
içerisinde görülmüş ve bu sebeple- gerçekçi bir şekilde yapılan tespit ve değerlendirmeler sonucun
da, 1996 yılı faiz ödemeleri için 356 trilyon lira ödenek artırımına gidilmiş, böylece, toplam faiz 
ödenekleri 1 katrilyon 296 trilyon liraya yükseltilmiştir. 

Bilindiği üzere, faiz oranları piyasalarda oluşmaktadır. Piyasalar içerisinde güven ve istikrar 
unsuru büyük önem taşımaktadır. 
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1995 yılının son çeyreğinde, erken genel seçimlerin yarattığı belirsizlik ortamı, döviz talebin

deki artış ve konsolidasyon beklentileri, Hazinenin borçlanma olanaklarını sınırlarken, faiz oranla
rı yükselme eğilimine girmiş ve içborç vade yapısı önemli ölçüde kısalmıştır. 

Hükümetimizin kurulup göreve başlaması, bir taraftan siyasî belirsizliği ortadan kaldırırken, 
diğer taraftan da piyasalara güven vermiştir. Böylece, faiz oranları düşmeye, borç vade yapısı da 
uzamaya başlamıştır. Risk faktörünü azaltıp, belirsizlikleri ortadan kaldırmak suretiyle, piyasalar
daki olumlu beklentileri ve güven duygusunu daha da pekiştirerek devam ettirmek, temel hedefi
mizdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütçe içerisinde, faizlerden sonra en büyük pay personel 
harcamalarına aittir. Bütçe tasarısında personel ödenekleri için 800 trilyon lira öngörülmüş iken, 
kamu personelinin içerisinde bulunduğu sıkıntıları hafifletmek amacıyla, bütçe imkânları zorlana
rak, 110 trilyon lira ilave yapılmış ve toplam personel ödenekleri 910 trilyon liraya yükseltilmiştir. 

Sosyal güvenlik kuruluşlarımızın finansman açıkları 1992 yılından itibaren hızla artma eğili
mine girmiştir. 1992 yılında, erken emeklilikle birlikte, 5,2 trilyon lira olan finansman açığı, 1993 
yılında 23,4 trilyon; 1994 yılında 39,3 trilyon ve 1995 yılında ise 108 trilyon liraya yükselmiştir. 
1995 yılı gerçekleşmesi ve finansman açığındaki artış eğilimi değerlendirilerek, sosyal güvenlik 
kurumlarımızın finansman açıkları için konulmuş bulunan ödenekler revize edilmiş; yapılan ilave
lerle, bu kurumlarımıza ayrılan ödenek 165 trilyon liradan 277 trilyon liraya yükseltilmiştir. Bu 
ödenek, miktar olarak ve toplam harcamalar içerisindeki yüzde 7,8 oranındaki payıyla, sosyal gü
venlik kuruluşları için, cumhuriyet dönemi bütçelerinde emsali olmayan bir büyüklüğü ifade et
mektedir. 

Biraz önce arz etmeye çalıştığım, yatırım bütçesinden daha büyük oranlarda, sosyal güvenlik 
kuruluşları için bütçeden ödenek ayrılma durumunda kalınılmıştır. Konsolide bütçeler için de, bu 
düzeylerde seyreden açıkların finanse edilmesinin zorluğu ve genel ekonomik dengeler üzerinde 
yaratacağı olumsuz etkiler, hepimizin malumudur. 

Bu nedenle, sosyal güvenlik sistemimizde, sigorta hizmetlerinin nimet-külfet dengesi ve kuru
luşların kendi kaynaklarıyla yürütülmesini sağlayacak yapısal değişime yönelik kanunî düzenleme 
ve tedbirlerin hızla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu konuda, ilgili bakanlıklarımız ve Hükü
metimiz, üzerine düşeni yapmaya hazırdır ve bu konudaki çalışmalara başlanmış bulunmaktadır; 
ancak, biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi, yatırım ödeneklerinden daha fazla bir miktara ulaş
mış bulunan sosyal güvenlikle ilgili kurumlarımıza ayrılan bu ödenekler ve sosyal güvenlik kurum
larımızın yeniden yapılandırılması konusu, sadece, bir hükümet meselesi olarak göz önüne alınma
malıdır. Bu, bugün, Meclisimizin ve Türkiye'nin en önde gelen konularının başındadır ve bu ko
nuda, Yüce Meclise getirilecek tasarı ve teklifler konusunda da, şimdiden, değerli milletvekilleri-
mizin, Parlamentomuzun desteğini beklediğimizi ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gümrük birliğine üyeliğimiz, hiç şüphe yok ki, önemli öl
çüde, malî uyum ihtiyacını gündeme yerleştirmiştir. Bunun gereği olarak, yatırım, ihracat ve tarım 
teşvik sistemlerimizin, birliğe üye ülkelerde uygulanan sistemlerle uyumlu hale getirilmesi çalış
maları büyük ölçüde tamamlanmıştır. 

Yeni sistem çerçevesinde sağlanacak teşvikler için ihtiyaç duyulan ödenekler bütçeye konul
muştur. . " ,. • 

Yurdumuzun imarı ve sanayileşmesi için her türlü sıkıntı ve güçlükleri göğüsleyerek, yatırım
ları ile istihdam ve üretim artışına büyük katkı sağlayan yurtsever sanayicilerimizin; ülkemizin 
dünyaya açılması ve tanıtılmasında öncü bir rol üstlenen ve ihtiyacımız olan dövizin yurda girişini 
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sağlayan ihracatçılarımızın; yurtdışında büyük ihaleler kazanarak, inşaat sektörümüzün dışa açıla
rak rekabet gücünün uluslararası düzeye çıkarılmasında büyük rol oynayan yurtdışı müteahhitleri
mizin; her zaman yanında olduğumuzu ve gerekli kolaylıkları sağlama gayreti içerisinde bulundu
ğumuzu huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 

Bu konuda önemle belirtmek istediğim bir husus da şudur: Araştırma-geliştirme faaliyetleri
nin desteklenmesi, teşvik sistemi içinde büyük önemi haiz olup, bu faaliyetlerin özel olarak destek
lenmesine devam edilecektir. 

Dışa açık büyüme modeli tercihimiz, ihracatımızın devamlı ve istikrarlı bir şekilde artırılma
sını gerektirmektedir. Bu bakımdan, ihracatın teşvikine öncelik ve önem vermekteyiz. Bu amaçla, 
ihracat teşvikinde ortaya çıkan kur farkı problemini, bu bütçede yapılan düzenmeleyle çözmüş bu
lunduğumuzu da burada açıklamakta yarar görüyorum. 

Hükümetimizin öncelikli hedeflerinden biri olan tarımın desteklenmesine yönelik olarak da, 
bu kesime yapılan sübvansiyonların artırılması amacıyla bütçeye 40 trilyon lira ödenek konulmuş
tur. İlke olarak, üreticilere doğrudan ödeme yapılacak, süt ve besi sığırcılığının geliştirilmesi için 
hayvancılık sektörüne özel bir önem verilecektir. 

Bilindiği gibi, özellikle son yıllarda, tarım sektörümüzdeki sıkıntı giderek artmış bulunmakta
dır. Bu meyanda yapılacak olan desteklemelerin, zamanında yapılması, milyonlarca çiftçimiz ba
kımından fevkalade önem taşımaktadır. Bu cümleden olarak, Hükümete başladığımız ilk günlerde; 

, birikmiş olan, süt üreticilerimizle ilgili bulunan 250 milyar lira dolayındaki destekleme prim öde
meleri ödeneklerinin serbest bırakılmasını sağlarriış bulunmaktayız. Aynı şekilde, şu anda, hayvan
cılıkla ilgili olarak da, Türkiye'de, gerçekten bir darboğaz yaşanmaktadır. Bu konuda, Hükümeti
miz, öncelikle ve özellikle gerekli tedbirleri alma kararlılığı içerisindedir. 

Hayvancılıkla ilgili daha önceden ilan edilmiş; ama, ödenekleri ayrılmamış veya ödenekleri 
serbest bırakılmamış olan kalemlerle ilgili olarak da, son haftalar içerisinde, 2 trilyon liradan baş
layanak, ödeneklerin serbest bırakıldığını da burada ayrıca ifade etmek istemekteyim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, Avrupa Birliğine tam üye olma hedefinin 
önemli bir aşaması olarak geçen yıl gümrük birliğine girmiştir. 

Gümrük birliğine dahil olmanın gereği yerine getirilerek, birliğe dahil olan ülkelerden yapılan 
ithalattan, bu yıl başından itibaren Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu alınamamaktadır. Bu uy
gulamanın 1996 yılı maliyeti yaklaşık 70 trilyon liradır. Buna karşılık, Avrupa Birliğinden sağla
nabilecek kredi ve diğer malî kaynaklara henüz ulaşılamamıştır. Bunun için, Avrupa Birliğinin ma
lî yardım ve kredileriyle finanse edilecek projeleri, bir an önce, titizlikle hazırlamak ve bu hazırlık 
sırasında gümrük birliğinden en fazla etkilenecek küçük ve orta ölçekli işletmelerimizi özellikle 
koruma gayreti içerisinde olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gençlerimizin eğitimine büyük önem vermekteyiz. Bu 
çerçevede, yükseköğretimde eğitim gören gençlerimizi de bu bütçe içerisinde düşündük. Bütün öğ
rencilere verilmek ve 1 Ocak 1996 tarihinden geçerli olmak üzere, 750 bin lira olan öğrenim kre
disi bir kat artırılarak 1 milyon 500 bin liraya yükseltilmiş bulunmaktadır. Ayrıca, kamuoyunda son 
aylarda tartışma konusu olarak gündeme gelen harç katkı payı için müracaat eden bütün öğrencile
re kredi verebilecek şekilde imkân yaratılmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kimsesiz, bakıma muhtaç ve herhangi bir sosyal güven
cesi olmaması sebebiyle tedavisi devletçe yapılan yaklaşık 6 milyon vatandaşımızı da unutmadık. 
Yeşil kart sahibi bu vatandaşlarımız için, tasarıda 5,3 trilyon lira olarak öngörülen ödenek, 2,5 tril
yon lira ilavesiyle yüzde 50'ler mertebesinde artırılarak 7,8 trilyon liraya yükseltilmiş bulunmak
tadır. , 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1996 yılına ilişkin makro ekonomik göstergelerdeki ge

lişmelere paralel olarak toplam vergi gelirleri hedeflerimiz de revize edilmiştir. 1996 yılında kon
solide bütçe gelirleri 2 katrilyon 650 trilyon lira olarak öngörülmüş; bunun, 2 katrilyon 73 trilyon 
lirası vergi gelirlerinden, 280 trilyon lirası vergi dışı normal gelirlerden, 287 trilyon lirası özel ge
lirler ve fonlardan, 10 trilyon lirası da katma bütçe gelirlerinden oluşmaktadır. 

1995 yılında, sosyal güvenlik primleri hariç, yüzde 18,1 olarak gerçekleşen toplam vergi yü
künün, 1996 yılında yaklaşık 1 puan artarak yüzde 19'a ulaşması beklenmektedir. Bu hedefin tes
pitinde, gümrük birliği nedeniyle koruma oranlarında yapılan indirimlerden dolayı ortaya çıkacak 
gelir kaybı da dikkate alınmıştır. Yani, bu gelir kaybına rağmen, vergi yükünün, 1996 yılında yak
laşık 1 puan artırılması gerçekten takdire değer bir gelişmedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütçenin en önemli gelir kalemini oluşturan vergi gelir
leriyle ilgili tahminlerin geçmiş yıllar uygulama sonuçlan, bu yıl için öngörülen ekonomik göster
geler ve ilk üç aylık döneme ait gerçekleşme sonuçlan dikkate alınarak gerçekçi bir yaklaşımla ve 
titizlikle yapıldığını özellikle belirtmek isterim. 

Bu temel ilkelerin yanı sıra, gelir tahminlerini etkileyen diğer önemli unsurlar da beklentileri
mize ve tahminlerimize kuvvet vermektedir. Zira, vergi kanunlarındaki maktu had ve tutarlar, her 
yıl yeniden değerleme oranında artarak, ilave gelir etkisi yaratmaktadır. 

Halka açık anonim şirketlerin bilançolarından hareketle yapılan analize göre kurumların 1995 
yılında cirolarında ve kârlarında önemli reel artışlar oluşmuştur. 

Dolaylı vergilerin en önemli kalemini teşkil eden Katma Değer Vergisinin on yıllık uygulama 
sonuçları olumlu bir artış trendi göstermektedir. 

Gümrük birliğine girişle birlikte, akaryakıt üzerinden alman Gümrük Vergisi kısmen, Toplu 
Konut Fonu ise tamamen kaldırılmış ve bu yükler, oranlardaki düzenleme yoluyla, Akaryakıt Tü
ketim Vergisine ilave edilmiştir. Bu suretle, akaryakıt ürünleri üzerindeki malî yüklerde bir deği-
şiklilğe gidilmeksizin, Akaryakıt Tüketim Vergisi hâsılatında önemli bir artış meydana gelmiştir. 

İthalatta ise, döviz kurlarında meydana gelecek değişimin yanı sıra, ithalat miktarında da yüz
de 15 reel artış olacağı dikkate alınarak, ithalde alınan Katma Değer Vergisi hâsılatına bu artışla
rın yansıması beklenmektedir. 

Bu itibarla, alınacak idarî tedbirlerle birlikte, serbest muhasebecilik ve malî müşavirlik mües
sesinden daha yaygın bir şekilde yararlanılarak, denetimde etkinliğin artırılması sonucu, öngördü
ğümüz gelir hedeflerini gerçekleştireceğimize inanıyoruz. 

Ayrıca, mükelleflerimizin ülke kalkınmasına destek anlayışıyla, vergi ödemede gösterecekle
ri gayretle, Bakanlığım personelinin bilgi ve tecrübe birikimine dayanan özverili çalışmaları, bu he
deflere yönelik beklentimizi daha da pekiştirmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ekonomik ve malî dengelerin sağlanması bakımından, 
kamu harcamalarının vergilerle finanse edilmesi temel ilkemizdir. 

Vergilemedeki prensibimiz ise, ne şekilde olursa olsun gelir sağlamak değil, vergi sistemini 
adalet, tarafsızlık ve uygulanabilirlik ilkeleri çerçevesinde oluşturmak ve yönetmektir. 

. Bu anlayıştan hareketle, vergi politikaları yönünden 1996 yılında.yeni bazı düzenlemeler yap
mayı hedeflemekteyiz. Bu düzenlemeler çerçevesinde, üzerinde önemle durduğumuz konuları ana 
hatlarıyla belirtmek istemekteyim: Bildiğiniz gibi, hızlı nüfus artışıyla birlikte kırsal yörelerden şe
hirlere göçün ve sanayileşmenin sonucu olarak meydana gelen kentleşmenin önemli sorunları da 
beraberinde getirdiği bir gerçektir. Bu soruların giderilmesi, gerek mahallî idarelere ve gerekse 
merkezî yönetime büyük malî külfetler getirmekte ve neticede yeni kaynağa ihtiyaç duyulmakta
dır. • 
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Kentleşme sonucu ortaya çıkan konut ve işyeri ihtiyacı nedeniyle büyük değerlere ulaşan kent

lerin civarındaki arsa ve arazilerin el değiştirmesi sırasında oluşan bu rantlardan vergi alınmasını, 
bu vergilerin de mahalli idarelere bırakılmasını gerekli görmekteyiz. 

Ayrıca, mahallî idarelerin en önemli gelir kaynaklarından biri olması gereken Emlak Vergisi
nin, mevcut haliyle hem gerçek değerleri yansıtmaması hem de dört yılda bir beyan edilen vergi 
değerlerinin, izleyen yıllarda enflasyon nedeniyle aşınması sonucu yeterli geliri sağlayamadığı he
pimizce bilinmektedir. 

Bu durumun giderilmesi bakımında, bir yandan gayri menkullerin gerçek değerini kavrayacak 
şekilde rayiç bedel esası getirilirken, diğer yandan da mevcut emlak değerlerinin her yıl enflasyon 
oranında artırılması sağlanacaktır. Bu düzenlemeyle birlikte, alım-satım sırasında alınan yüzde 9,6 
oranındaki tapu harçlarında da önemli ölçüde indirime gidileceğini de burada ifade etmek isterim. 

Biraz önce ifade ettiğimiz iki grupta yeni yapılacak düzenlemelerle birlikte, daha adil bir ver
gileme anlayışıyla, mahallî idareler verimli ve sürekli gelir kaynaklarına kavuşturulmuş olacaktır 
demekteyiz. Bu yasa tasarıları çok kısa bir süre içerisinde Meclisimizin tasvibine sunulacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üzerinde önemle durduğumuz bir diğer konu da, ekono
mik faaliyetlerin tümüyle kavranarak, yaygın deyimiyle, kayıt dışı ekonominin vergilendirilmesi
dir. ; 7 

Bu amaçla, ekonomik faaliyletlerin tamamıyla belge düzeni içinde kayda alınması ve vergi
lendirilmesinin sağlanabilmesi için yasal ve idarî düzenlemelere gidilecektir.Bu kapsamda hazır
lanmakta olan çerçeve kanun tasarısında, vergi kanunlarının yanı sıra, Türk Ticaret Kanunu, Ban
kalar Kanunu ve diğer bazı kanunlarda da değişikliklerin yapılması öngörülmektedir. 

Ayrıca, vergi idaresinde bilgisayar kullanımının yaygınlaştırılması, tek vergi numarası kapsa
mının genişletilmesi, vergi istihbarat kaynaklarının geliştirilmesi ile bu bilgilerin vergi denetimin
de azamî ölçüde değerlendirilmesi, vergi denetiminde bilgisayar desteğinden yararlanılarak daha 
geniş mükellef kitlesinin denetlenmesinin sağlanması ve bu amaçla yeminli malî müşavirlerden da
ha etkin yararlanılmasına yönelik idarî tedbirlere de büyük önem verilecektir. 

Bütün bunlar gerçekleştirilirken, günlük yaşantımızda önemli bir yeri olan ve büyük bir nüfu
sa istihdam sağlayarak millî hâsılaya önemli bir katkıda bulunan küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
rekabet gücünün vergi yoluyla zayıflatılmamasına özen gösterilecektir. 

Hükümetimiz, geçtiğimiz hafta aldığı bir kararla, 900 bini aşkın esnaf ve sanatkârımızın 1996 
yılı içerisinde ödeyecekleri götürü vergilerde indirime gidilmesini sağlamış ve bu suretle, özellik
le kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yörelerde, küçük esnaf olarak tâbir ettiğimiz bak
kal, manav, tamirci, taksici, berber gibi esnaflarımızın, 1995 yılında öngörülen bir yasayla bu yıl 
yüzde 600'lere varan vergi artışları aşağıya çekilmiş ve geçiş yılı olarak 1996 yılı kabul edilmiştir. 

Bunu ifade ederken, götürü usuldeki vergilendirmenin, genel vergi sistemi içerisinde tercih et
tiğimiz bir vergilendirme olmadığını da, burada, yine, ayrıca ifade etmek istemekteyim; ama, bu 
esnaflarımızla ilgili, geçtiğimiz yıldan bu yıla yapılan yüzde 600 oranlarındaki vergi artışları da 
fevkalade yüksek artışlardir. Bütçe imkânlarını zorlayarak, 900 bin civarındaki esnafımızın bu ver
gilerini indirmeyi amaçladık ve bu konuda, Bakanlar Kurulumuz, aldığı kararı yayımlamış bulun
maktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vergi sistemimizin, modern dünyanın gereklerine uyu

mu yönünde, bu yıl atacağımız önemli adımlardan birisi de, özel tüketim vergisi kanununun çıka-
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rılmasıdır. Türkiye'nin, Avrupa Birliği ile gümrük birliği oluşturmasının bir sonucu olarak günde
me gelen bu vergi; otomobiller, akaryakıt ürünleri, tütün mamulleri ve alkollü içkiler üzerinden ha
len değişik adlar altında alınan, idare ve mükellefler açısından karmaşıklığa ve verimsizliğe neden 
olan 10 dolayındaki vergi, fon ve payların kaldırılması sonucunda tek bir vergi altında bunların ye
rini alacaktır. Bu, aynı zamanda, vergi sistemimizde büyük bir sadeleştirme operasyonudur. 

Özellikle, bu konuda şu hususun altının çizilerek belirtilmesinde fayda görmekteyim: Özel tü
ketim vergisiyle yapılacak düzenlemeyle, bu vergi kapsamına giren mallar üzerindeki vergi yükün
de önemli bir değişiklik yapılmayacaktır. Dolayısıyla, bu verginin yatırım ve üretime olumsuz bir 
yansıması da olmayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekileri; öngördüğümüz hedefler, ancak, etkin, verimli, teknoloji
nin sunduğu imkânları en iyi şekilde kullanan ve iyi örgütlenmiş bir vergi idaresiyle gerçekleştiri
lebilir. 

Gelir idaresini, planlayan, uygulayan ve yaptığını kontrol eden, etkin bir yönetim yapısına ka
vuşturmak üzere Bakanlığım bünyesinde başlatılan yeniden yapılandırma projesine büyük önem 
vermekteyiz. Hemen belirtmeliyim ki, bu proje, bilgisayar ve teçhizat alımına yönelik dar kapsam
lı bir proje değildir. Amacımız, bu projeyle, gelişmiş ülkelerin deneyimlerinden de yararlanarak, 
gelir idaresinin, etkin politika belirleyen, mükellefe en iyi hizmeti sunan, denetim için gerekli is
tihbarat kaynaklarını oluşturan, bunlardan azamî ölçüde yararlanan ve bütün bunları, mevcut im
kânlarını azamî ölçüde kullanarak gerçekleştiren bir yapıya kavuşturulmasıdır. Bu çerçevede, gelir 
idaresinin, bina, araç, gereç ve donanım ihtiyaçları ile yetişmiş insangücü geniş bir perspektifle 
planlanarak mükellelerimize daha iyi şartlarda hizmet verilmesi hedeflenmektedir. 

Özetle, bu düzenlemeler sonunda, yasaları ve idaresiyle, vergi sistemini, izlenen ekonomik ve 
sosyal politikalara uyum sağlayan ve ortaya çıkacak; yeni ihtiyaçlara süratle cevap veren bir yapı
ya kavuşturmayı planlamaktayız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; diğer yarıdan, hazine arazilerinin satışına ilişkin olarak 
yerel idarelerle uyum içerisinde yapılacak çalışmalar sonucu, bir taraftan, atıl durumda bulunan bu 
gayri menkuller ekonomiye kazandırılacak, öte yandan kamuya gelir temin edilmiş olacaktır. 

Bu suretle, özellekle kentleşmenin yoğun oldıjğu yerlerde arsa spekülasyonunun önlenmesi 
suretiyle konut probleminin çözümüne de destek olunması planlanmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; memurlarımız ile emeklilerimizin aylıklarında, 17 Ekim 
1995 tarihinde Yüce Meclise sunulan tasarıyla, 1 Ocak 1996 tarihinden geçerli olmak üzere, yüz
de 53 oranında artış öngörülmüş ve 1996 yılının ikinci yarısı için Temmuz ayında yapılacak artış
ların Bakanlar Kurulunca belirleneceği ifade edilmiş bulunmaktadır. 

1 Ocak 1996 tarihinden itibaren uygulanacak bu artış, daha sonra, oranı yüzde 57,6'ya yüksel
tilerek birbuçuk ay önceye alınmıştır. 

1996 yılının ilk yarısı için yüzde 57,6 oranında artırılmış olan memur ve emeklilerimizin ay
lıkları, Hükümetimizce, yılın ikinci yarısı için, Temmuz ayında yapılacak artışlarla takviye edile
cektir. 

Böylece, memur ve emeklilerimiz ile bunların dul ve yetimlerinin aylıkları, enflasyonun altın
da kalmayacaktır. 

Yılın ikinci yarısı için yapılacak artışları karşılayacak ödenek, bütçe ve kamu imkânları zorla
narak; ama, genel dengeler de korunarak, Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan ilaveyle bütçeye 
konulmuştur. 
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Hükümetimizin temel politikası, maaş artışlarının, yıl bazında, enflasyonun altında kalmama

sıdır. . 

Personel rejimiyle ilgili olarak önemli gördüğüm bir hususu da burada ifade etmek istemekte
yim. 

Personel rejiminin, ücret-verimlilik ilişkisi kurulacak biçimde yeniden yapılandırılması ve ve
rimliliğe dayalı ücret anlayışının ilgili kesimlerce tartışılmaya başlanmasının zamanı gelmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; cumhuriyet hükümetlerinin, istinasız, hepsi, yüksek kal
kınma hızına erişmek, istihdamı artırmak ve refah düzeyini yükseltmek için, kamu harcamalarını 
önemli bir araç olarak kullanmışlardır; ancak, harcamalardaki artış hızının gelirlerdeki artış hızının 
üzerinde seyretmesi sonucu, kamunun borçlanma ihtiyacı, dolayısıyla borç yükü hızla artmaktadır. " 

Bu durum ise, bütçeler üzerinde iç ve dışborç faiz yükünün bütçedeki payının yüzde 37'ler dü
zeyine çıkmasına ve bütçe politikasının esnekliğinin kaybolmasına neden olmaktadır. 

Her yıl hızla artan iç borç faizlerinin bütçedeki payı, yaklaşık yüzde 32'ler düzeyindedir. Bu
nun önemli bir kısmını da, bütçe dışı işlemlerden kaynaklanan açıkların finansmanı nedeniyle or
taya çıkan faizler oluşturmaktadır. s 

Kamu kurum ve kuruluşlarında oluşan yüksek düzeydeki açıklar, doğrudan veya dolaylı iliş
kilerle Hazine tarafından üstlenilmekte, üstlenilen bu yükümlülükler karşılığında iç borçlanma se
netleri verilmektedir. 

Bütçe dışı açıkların finansmanı amacıyla düzenlenen bu tür kâğıtlar, bir yandan içborç stoku
nun hızla yükselmesine, diğer yandan da bütçelerde öngörülen faiz harcamalarının artmasına ne
den olmaktadır. 

. Bu uygulama kapsamında, KİT'lere ve zarar eden kamu kuruluşlarına verilen kâğıtlardan do
ğan anapara ve faiz yükümlülükleri, gelecekteki bütçe dengelerini de olumsuz yönde etkilemekte
dir. ; ' .. . 

Özellikle son dönemlerde, Hazine garantisiyle alınmış olan kredilerin anapara ve faiz ödeme
lerinin diğer kamu kuruluşları tarafından zamanında geri ödenmemesi, bu yükümlülüklerin Hazine 
tarafından üstlenilmesine neden olmuş, bu ise, Hazinenin, bütçe ihtiyaçları dışında borçlanmasına 
ve Hazine nakit dengesinin bozulmasına yol açmıştır. Bu tür uygulamalar, başlangıçta hedeflenen 
kamu dengelerini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Açıklamaya çalıştığım faiz harcamalarının ve içborç stokunun yüksek düzeyde artmasına ne
den olan tablo, genelde, kamu kesiminde karşı karşıya bulunduğumuz ciddî yapısal sorunlardan 
kaynaklanmaktadır. Yapısal sorunlardan kaynaklanan bu açıkların, kamu kesiminin yeniden yapı
landırılması temel stratejisi içerisinde değerlendirilmesi ve bu yönde hızla ciddî tedbirlerin alınma
sı gerekmektedir. 

Bu kapsamda, özelleştirmenin, ileri ölçüde hızlandırılmış bir programla ele alınması, tavizsiz 
ve kararlı bir tutumlu uygulanması gerekir. Bu uygulama, KİT'lerin kamu finansmanı ve ekonomi 
üzerinde oluşturduğu sürekli yüklerin aşılmasında tek ve vazgeçilmez çözüm olacaktır. . 

Diğer taraftan, sosyal güvenlik sisteminin finansman açıkları da hızla yükselmektedir. Bu 
açıkların, bütçe ve kamu finansman dengeleri üzerinde yarattığı ağır baskının kaldırılmasına yöne
lik acil tedbirlerin de hızla alınması zorunluluk arz etmektedir. 

Ayrıca, tarımsal destekleme politikalarının gözden geçirilmesi, tarım ürünlerinin fiyatlarına 
olan devlet müdahalelerinin azaltılarak, üreticilere doğrudan gelir desteği verilmesine yönelik dü
zenlemelere gidilmesi de gerekmektedir. 
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Benzer şekilde* yatırım, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetlerin teşvikine yönelik uygulama

ların da tekrar değerlendirmeye tabi tutularak, Avrupa Birliğine uyumlu ve bütçe imkânlarıyla tu
tarlı bir yapıda, yeniden ele alınması doğru bir yaklaşım olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kamu finansman açıklarının disiplin altına alınmasında, 
dikkatlerin, sadece vergiler üzerinde değil, aynı zamanda harcamalar üzerinde de yoğunlaştırılma
sı ve bu konuda uzun vadeli malî politikaların oluşturulması gerekmektedir. 

Bu amaçla", Bakanlığımız bünyesinde "Kamu Harcamaları Yönetiminin Kurumsal ve Teknik 
Yapısının Modernizasyonu" adı altında bir proje başlatılmış bulunmaktadır. 

Büyük ölçüde Dünya Bankası kaynaklarından finanse edilmesi planlanan bu proje kapsamında: 

Bütçe ve Hazine birliği ilkesinin tam olarak sağlanmasına yönelik gerekli koordinasyon için, 
bütçenin hazırlanması ve uygulanması süreçleri gözden geçirilecek ve değiştirilecektir. 

Bütçe hazırlık çalışmalarına daha fazla önem verilerek, bütçe uygulamaları sırasında harcama-
cı kuruluşlara müdahale asgarî seviyelere indirilecektir. 

Bütçe uygulamasında, harcamacı kuruluşlara daha fazla yetki verilecek, bunun karşılığında da, 
kamunun kaynaklarını kullanan bu kuruluşların halka sundukları hizmetlerin kalite ve miktarların
dan doğrudan sorumlu tutulacakları bir sisteme geçilecektir. 

Mevcut bütçe ve muhasebe kod yapısı değiştirilecek ve kamuda, tahakkuk ve mal muhasebe
si sistemine geçilecektir. 

Harcama yönetiminin teknik yapısı gözden geçirilecek ve bu çerçevede, merkezî malî idare ile 
yerel malî idarelerin tamamını kapsayan ve tam olarak bilgisayarla donatılmış bir devlet malî yö
netim enformasyon sistemi, yani malî bilgi bankası kurulacaktır. 

Bilgi bankasının kurulması neticesinde, bütçenin hazırlanması, yatırım planlaması, bütçenin 
uygulanması, izlenmesi, kontrolü ve muhasebe ile malî raporlama arasında karşılıklı ve tam bir bil
gi akımı sağlanacaktır. * 

Hazırlanacak cari yıl bütçe kanun tasarılarına, yatırımlarla ilgili olarak, mevcut ödeneklere ila
veten, ayrıca gelecek yıllardaki toplam yatırım taahhütlerinin de eklenmesi temin edilerek, her har
camacı kuruluşun bütçesinde, yeni programa alınan taahhütler ve yatırım ödenekleriyle birlikte, söz 
konusu yaürımlar için, yıllar itibariyle, sonraki yıllarda ayrılması gereken ödenekleri ve geçmiş yıl
lardan gelen yatırım taahhütlerinin cari fiyatlarla değişen değerleri yer almış olacaktır. 

Böylece, bütçeye konulmasına karar verilen bir yatırım projesinin kaç yıl sonra bitirileceği, 
hangi yıl, ne kadar ödenek ayrılacağı ve toplam maliyeti belirtilmiş olacaktır. Bu konuda bir örnek 
vermek istemekteyim: Şu anda, İller Bankasında, sadece kanalizasyon işleriyle ilgili ihale edilmiş 
olan işlerin toplam ihale bedelleri 257 trilyon liradır. Bunlar, ihale edilmiş; ama, kaynakları sağlam 
değil; çok cüzi paralar yatırılmış; yatırım programlarında yer almakta, insanlarımız kendilerine ya
tırım geleceği noktasında beklentiye sürüklenmekte; ama, o yatırımların gerçekleşmesi, bu bütçe 
imkânları çerçevesinde mümkün değildir. Esasında, bu ihaleler yapılırken, bunların mümkün olma
yacağı da bilinmekteydi; işin acı tarafı da burasıdır. 

Biraz önce ifade etmeye çalıştığım ve şu anda tekrar etmek istediğim, bütçeye konulmasına 
karar verilen bir yatırım projesinin kaç yıl sonra bitirileceği, hangi yıl, ne kadar ödenek ayrılacağı 
ve toplam maliyeti belirtilmiş olacaktır ve bunu hedeflemekteyiz dememizin altında yatan, esasın
da, tasarruflar denildiği zaman bizim de üzerinde durduğumuz -önlenmesine gayret sarf ettiğimiz, 
sadece, kamu araçları vesaire konusu değildir- asıl kaynak israfları nerededir, bunları bulma nok
tasında ciddî tedbirler alma durumunda olduğumuzu ve bu sorumluluk duygusuyla hareket etmek
te olduğumuzu, bir kez daha, Yüce Meclise ifade etmek istemekteyim. , 
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Sonuçta, önceliği olan ve devam eden çok sayıda projenin yeterli ödenek alması sağlanarak, 

yatırımların zamanında bitirilmesine imkân tanınmış olacaktır. 

Mevcut denetimin yanı sıra, performans denetimi sistemi uygulamaya konulacak, mevcut na
kit dağıtımı sistemi daha modern hale dönüştürülecek, personel harcamalarının disipline edilmesi 
için personel bütçe sistemine geçilecek ve böylece, kamuda personel reformu için önemli bir altya
pı oluşturulacaktır. 

Harcama yönetimine şeffaflık getirilerek, kuruluşların, kamuoyunu, belirli dönemlerde, mev
cut durum, hedefler ve performansları konusunda bilgilendirmeleri sağlanacak; böylece, kamu yö
netiminde sorumluluk tüm yönetim katmanlarınca paylaşılarak, kuruluşlar, kamuoyunun denetimi
ne açık hale getirilecektir. 

Ana hatlarıyla özetlemeye çalıştığım ve kamu sektörünün diğer alanlarında yapılacak reform 
girişimleri için de bir temel oluşturacağına inandığımız bu proje, önümüzdeki beş yıl içerisinde ta
mamlanacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kamu malî yönetiminin temel sorunları çerçevesinde, 
son olarak, bütçe yönetiminde hukuksal sorun haline gelen bir hususu arz etmek istemekteyim. 

Son yıllarda, bütçe harcamalarına yön vermek ve malî disiplini sağlamak amacıyla bütçe ka
nunu metnine konulan çok önemli bazı hükümler, Anayasanın "bütçe kanununa, bütçeyle ilgili hü
kümler dışında hiçbir hüküm konulamayacağı" hükmüne aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkeme
si tarafından iptal edilmektedir. Bu husus, malî yönetimde önemli sorunlar yaratmaktadır. Malî yö
netimin karşı karşıya kaldığı bu hukukî sorunu aşmak üzere, hazırlanmış olan bir çerçeve kanun ta
sarısı, en kısa sürede Yüce Meclise sunulacak ve Yüce Meclisimizin tasvibiyle, söz konusu huku
kî sorun tamamen ortadan kaldırılacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; devletin bütçesi, miletin imkânlarına göre hazırlanır, 
gönülden geçene göre değil. Bu gerçekten ve bunu kabul eden samimiyetten uzaklaşıldığı zaman, 
borç tuzağına düşmek, faiz batağına saplanmak kolaydır; ama, kurtulmak zordur. 

Şüphe yok ki, meselenin çözümü, gerçekleri görmekle ve ona göre davranmakla başlar. Bu iti
barla, samimî bir bütçeye dayanan malî disiplinin sağlanması, taviz vermeyeceğimiz hükümet şek
limiz olacaktır; ancak, ihtiyaçlar ile imkânların dengelenmesindeki samimiyet konusunda, en az 
Hükümet kadar, iktidarıyla, muhalefetiyle Yüce Meclisimize de büyük görev düşmektedir. 

Mümkün olacak en kısa sürede, sosyal güvenlik reformu, kent rantlarının vergilendirilmesi, 
kayıt dışı ekonominin kavranması, bütçelerde yer almaması gereken hükümler gibi konularda ge
rekli tasarıları huzurunuza getirerek, onayınıza sunacağız ve desteğinizi talep edeceğiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1996 bütçesi, dört aylık gecikmeyle de olsa, Yedinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planının ilk bütçesidir. 

Bu bütçe, aynı zamanda, 20 nci Dönem Meclisin ve Koalisyon Hükümetimizin de ilk bütçesi
dir. 

Bu bakımdan, güveninizi almış olan Hükümet Programımızdaki hedef, amaç ve önceliklerin 
gerçekleşmesinin ilk aşamasında önemli bir araç olacaktır. 

1996 yılı makro hedefleri ve bütçe büyüklüklerinin öngördüğümüz hedefler içerisinde tutula
bilmesi amacıyla, tasarruf tedbirlerine titizlikle uyulacak ve bütçe disiplininin sağlanmasında taviz 
verilmeyecektir. 

Savurganlıktan kaçınarak, harcamalarda yapılacak tasarruflar ve gelir artırıcı önlemlerle, büt
çe ve kamu açıklarının, hedefleri aşmaması sağlanacaktır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ekonomik sorunların çözümünde temel yaklaşımımız, 

dengelerin, güven ortamının, serbest piyasa ekonomisinin tüm koşullarının sağlanacağı bir ortamın 
yaratılması olacaktır. 

Sorunlara yeni bir bakış açısı getirerek ve devleti yeniden yapılandırarak bunu başaracağımı
za olan inancımız tamdır. 

Bugün gelinen aşamada, hantal ve ağır işleyen devlet yapısının terk edilmesi ve devletin yeni
den yapılandırılarak küçültülmesi suretiyle, güçlü ve etkin bir devlet yapısına geçilmesi zamanı 
gelmiştir. • 

Günümüzde, artık, devletin, üretim ve ticaret yapmasının bir gereği kalmamıştır. Devletin eko
nomideki görevinin, piyasalarda güven ve istikrar ortamını yaratmak ve düzenleyici ve denetleyici 
olmakla sınırlı olduğuna inanıyoruz. Böylece, üretim ve ticaretten çekilen devletin, aslî görevleri
ne daha fazla zaman ve kaynak ayırabilecek konuma gelmesi sağlanmış olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüzyılımız, insan hakları, çoğulcu demokrasi ve serbest 
pazar piyasa ekonomisi kavramlarını, çağdaş değerler olarak olgunlaştırmıştır. Bu değerlerin ev
rensel kabulü, küreselleşmenin temelidir. Türkiye Cumhuriyeti, bu temel üzerinde şekillenen dün
yada yerini almıştır. 

Yüzyılımızın teknik ve sosyal gelişmeleri, günümüzde, devletin bireyden üstün olduğu anla
yışını yok etmiştir. 

Devlet, vatandaşlarına hizmet için vardır. 
Kamu görevlisi, hükmeden değil, hizmet veren niteliğiyle toplumda itibar kazanmaktadır. 
Ekonomik kalkınmada devlet, fertlerin önünde veya karşısında olamaz. Aksine, fertlerin önün

deki engelleri kaldırarak, onların teşebbüs gücüne güç katar. Devletimizin yeniden yapılanması bu 
yönde olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bireyin önplana çıkması, hükümet etme sürecine psiko
lojik faktörleri, güven kavramını, hassas unsurlar olarak yerleştirmiştir. 

Devlet ve vatandaşları arasında kurulan yeni denge, örgütlü toplumu yaratmaktadır. 

Örgütlü toplum, daha güçlü, daha barışçı ve daha hoşgörülü bir toplumdur. 
Örgütlü toplum bütçe seçeneklerini de çoğaltacak ve bunlar arasında yapılacak tercihleri daha 

isabetli kılacaktır. 
Toplumumuzun yeniden yapılanması bu yönde olacaktır. Değişmez hedefimiz, çağdaş mede

niyettir. 
Büyük ülke olma hedef ve gururunu nesilden nesile taşımaktayız. Bu süreç, bütün cumhuriyet 

hükümetlerini birbirine borçlu ve destek kılmaktadır. Milletimiz, işleyen demokrasimizin, çalışan 
Parlamentomuzun, hür rejimimizin, bağımsız yargımızın, devlet tecrübemizin kıymet bilen sahibidir. 

Türk insanı, büyük hedeflere, fedakârlık etmeden, çalışmadan, gayret göstermeden varılama
yacağını bilmektedir, bu yolda mücadele verenlere de her zaman destek olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; acil ve çözüm bekleyen önemli sorunlarla karşı karşıya 
olduğumuz bu günlerde, ülkemiz, zor bir dönemden geçmekte ve ciddî istikrarsızlık ve belirsizlik
lerin olduğu, Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu üçgeni içinde bulunmaktadır. Bu bakımdan, hem 
ekonomik ve siyasî hem de savunma bakımından çok güçlü olmak zorundayız. Bu dönemin, ülke
miz yararına, en iyi bir şekilde değerlendirilmesi için en büyük görev ve sorumluluk, hiç şüphesiz, 
Hükümetimize aittir. Bunu yerine getirirken, siz değerli milletvekillerinin de, ülkemiz şartlarını her 
yönüyle göz önünde tutarak, sorunların çözümünde bize destek olacağına inanıyoruz. 
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Bu duygu ve düşüncelerle, 1996 yılı bütçemizin, 17 Nisanda görüşmekte olduğumuz bu büt

çemizin, memleketimize ve milletimize hayırlara ve uğurlara vesile olmasını dilerken, 17 Nisan ta
rihi üzerinde özellikle durdum; çünkü, 17 Nisan "teşebbüs hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti, dü
şünce hürriyeti" diyen, Türkiye Cumhuriyetinin cumhurbaşkanlığını yapmış olan, bu kürsülerden,, 
Meclisimize ve milletimize seslenmiş olan merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın da, aynı za
manda, vefat ettiği gündür. Bu sebeple, huzurunuzda, kendisini, bir kez daha, bu koyduğu umdeler 
çerçevesinde, burada rahmetle anıyor; ayni şekilde, Hükümet Programı görüşmeleri sırasında, bu
rada, gerçekten, değerli fikirlerini ortaya koymuş olan Sayın Aydın Menderes'e de acil şifalar di
leğimizi bir kez daha tekrarlıyor; bütçemizin, memleketimiz, milletimiz için hayırlara ve uğurlara 
vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor; saygılar sunuyorum. (ANAP, DYP ve RP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Büyük ölçüde yazılı metin dışına çıkmak suretiyle verdiğiniz bu geniş izahat için 
teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bütçe kanunu tasarısıyla ilgili olarak bastırılan Plan ve Bütçe Komisyo
nu raporu, tüm milletvekillerinin posta kutularına, pazartesi günü atılmıştır; bu bildiriyi, Sayın Plan 
ve Bütçe Komisyonu Başkanımızın isteği üzerine yapıyorum. 

Sayın miletvekilleri, bütçe görüşmeleri, 2.4.1996 tarihli 31 inci Birleşimde alınan karara uy
gun olarak, bastırılıp dağıtılan programa göre yapılacaktır. 

Bu aşamada, görüşme programmdayapılmış olan bir değişikliği de bilgilerinize sunmak isti
yorum. Bu değişiklik, her ne kadar, daha önce siyasî parti gruplarına ve ilgili bakanlıklara yazılı 
olarak bildirilmişse de, bir kere daha hatırlatmakta yarar var. Bastırılıp dağıtılan programın 8 inci 
turunda yer alan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi ile 9 uncu turda yer alan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi yer değiştirmiştir. Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı bütçesi, 19.4.1996 Cuma günü yapılacak 8 inci turda, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
bütçesi de, 20.4.1996 Cumartesi günü yapılacak 9 uncu turda görüşülecektir. 

Sayın milletvekilleri, daha önce alınan karar gereğince, bütçenin tümü üzerinde gruplar konu
şacak; grupların konuşmalarına Hükümet cevap verecektir. Bu, Hükümetin yaptığı sunuş konuşma-
sıydı. Bu sunuş konuşması bir süreye bağlı değil; belki, bazı değerli arkadaşlarımız, Sayın Bakana 
-aşağı yukarı 2 saat sunuş yaptı- neden bu kadar fazla süre verildi diye merak edebilirler. Bu su
nuş konuşması süreye bağlı değildi. Gruplar ve Hükümetin yaptığı konuşmalar l'er saattir. Bir de 
iki kişi kişisel olarak konuşacaktır; bu iki kişiye de lehte ve aleyhte 15'er dakika süre verilecektir! 

Bütçenin tümü üzerinde konuşacak sayın üyelerin isimlerini okuyorum: 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Aykon Doğan, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sa

yın Deniz Baykal, Demokratik Sol Parti Grubu adına Sayın Hikmet Uluğbay ve Sayın Zekeriya Te-
mizel, Refah Partisi Grubu adına Sayın Necmettin Erbakan, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın 
Murat Başesgioğlü ve Sayın Zeki Çakan konuşacaklardır. 

Şahısları adına; lehte, Sayın Muhsin Yazıcıoğlu; aleyhte, Sayın Hasan Dikici konuşacaklardır 
efendim. 

Şimdi, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Aykon Doğan'ı kürsüye davet ediyorum. 
Buyurun efendim. 
Sayın Doğan, süreniz 60 dakikadır. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; Doğru Yol Partisi Grubunun, 1996 yılı konsolide bütçesi üzerindeki görüşlerini açık
lamak üzere huzurlarınızdayım. Kendim ve Doğru Yol Partisi Grubu adına Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. 
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Televizyon başında Meclisi izleyen vatandaşlarımızın yaklaşan Kurban Bayramlarını kutluyo

rum; onları da saygıyla selamlıyorum. 

Vatanın bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için, terör örgütüne, geçen haftalarda, en 
zor tabiat şartları ve gayri müsait iklim içerisinde, hayatlarını ortaya koyarak gereken dersi veren 
Silahlı Kuvvetlerimizin erinden en yüksek subayına kadar bütün mensuplarına, emniyet teşkilatı 
görevlilerine, kendim ve Grubum adına şükranlarımı sunuyorum. Bu mücadelede hayatını kaybe
den şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum; ailelerine, yakınlarına, Yüce Milletimize, de
ğerli ordumuza başsağlığı diliyorum. 

Geçen dört yıl içerisinde, şiddet ve özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki vatanın birlik 
ve beraberliğine, bölünmezliğine yönelik dış kaynaklı terör konusunda çok önemli mesafeler kay
dedildiğini, burada, bir defa daha vurgulamak istiyorum. Bu sorunu, demokrasimizin, gelişmemi
zin önündeki en önemli engel olarak değerlendiriyorum. Şiddet ve terör olaylarıyla mücadelenin, 
içte ve dışta, kararlılıkla sürdürülmesi zaruretinin devam ettiğini, burada bir defa daha açıklıyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti, üniter, dil ve ülkü birliğine dayanan bir devlettir; hepimizin, onu, ilele
bet payidar kılma kararlılığımız vardır; bu birlik ve beraberliğimiz ve şuurlu ve inançlı bir şekilde 
onu devam ettirme irademiz, terörle olan mücadelemizin en büyük desteğidir. Devletimizin üniter 
vasfı, dil ve ülkü birliği, her türlü tartışmanın dışındadır. 

Bü doğrultuda, terör ve anarşiye karşı bugüne kadar sürdürülen kararlı tutumun, içeride ve dı
şarıda, Hükümet tarafından devam ettirilmesine, Hükümet programında öngörülen bütün tedbirle
rin, önümüzdeki günlerde de, aynı kararlılıkla sürdürülmesine önem verdiğimizi bir defa daha be
lirtiyorum. 

Terörle mücadelede, terörist ile masum insanların ayrılması, hiçbir ülkenin gözardı edemeye
ceği ve bütün ulusların, Birleşmiş Milletler Teşkilatının kabul ettiği bir ilkedir. Yurtiçi ve yurtdışı 
harekâtlarda, Silahlı Kuvvetlerimizin, bu konuda gösterdiği hassasiyet ve masum halka sıcak yak
laşımı; sivil halkın, beslenme, korunma ve sağlık ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik insanı gay
retleri, her türlü takdirin üzerindedir. Bu hususu da, bu vesileyle, bir defa daha dile getiriyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İsrail, 11 Nisan sabahı, Lübnan'daki Hizbullah adlı te
rör örgütünün mevzilerine ve karargâhlarına karşı askerî bir harekâta başlamıştır. Türkiye, son on 
yıl içinde, terörden en büyük zarar görmüş ülkelerden biridir. Terörizme karşı, sadece insan kayna
ğını değil, geniş ekonomik kaynaklarını da seferberedegelmektedir. Bu cihetle, Ortadoğu'da barış 
sürecine karşı en büyük tehdidi oluşturan terörizmle mücadelenin gerekliliğine, haklılığına inan
maktayız. Ancak, terörle mücadelede kullanılan yöntemlerin de meşru olması ve kullanılan kuvvet 
ile kuvvetin uygulanmasına tahsis edilen araçların, kendisiyle mücadele edilen güç ve araçları aş
mamasına; özellikle, sürdürülen mücadelede masum ve sivil halkın can ve mal emniyetine zarar 
gelmemesine azamî özenin gösterilmesini de şart addediyoruz.' 

Oysa, İsrail'in altı günden beri devam eden askerî harekâtının, açıklanan hedef ve kapsamı aş
makta olduğunu ve bu harekât sırasında sivil halkın ve Lübnan'ın büyük bir güçlükle yeniden te
sis etmeye çalıştığı altyapısının zarar gördüğünü endişeyle izlemekteyiz. Bu endişelerimizin Hükü
met tarafından İsrail yetkililerine intikal ettirilmiş olduğu, Dışişleri Bakanlığımızca açıklanmış bu
lunmaktadır; bunu da önemsiyoruz. 

Benim burada önemle vurgulamak istediğim husus, yürüttüğü mücadelenin gerekçesi meşru 
dahi olsa, bu mücadelesini yürütme şeklinin, işi giderek barış sürecini tehlikeye atacak, Ortado
ğu'da barışa susamış halkların sürece olari inancını sarsacak, eski husumetleri kamçılayacak tehli
keli bir maceraya doğru sürüklemekte olduğunun bir an önce görülmesi gereğidir. Bütün dünyanın 
bu husus üzerinde önemle durması gerektiğini burada belirtmek istiyorum. 
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Şüphesiz, bu gidişte, toprakları üzerinde konuşlanmış barış karşıtı silahlı unsurların sivil hal

kın arasında yuvalanmalarına bigâne kalarak, harekât sırasında sivil halkın da zarar görmesine 
meydan veren Lübnan yetkililerinin de bir ölçüde sorumluluğu bulunmaktadır. Ancak, bu sorum
luluk hiçbir surette, operasyonu yukarıda belirttiğim şekilde genişletme mesuliyetini hafifletme-
mektedir. . 

Lübnan halkı, 1975'ten 1989'akadar devam eden ondört yıllık iç savaş boyunca, misli görül
memiş acılar ve sıkıntılar yaşamıştır/Geçtiğimiz dönemde, Lübnan, iç barışını sağlama ve yarala
rını sarma konusunda önemli mesafeler katetmiştir. Ülkenin altyapısı büyük fedakârlıklarla yeni
den inşa edilmiş; sivil halkın huzur ve refahı yolunda önemli mesafeler alınmıştır. 

Sürmekte olan operasyonun, bu çerçevede, Ortadoğu barışını tehdit eden bir hal almadan ve 
Lübnan'ın büyük fedakârlıklarla ortaya koyduğu altyapısını fazla tahrip etmeden ve sivil halka, 
masum insanlara zarar vermeden, bir an önce durdurulması amacıyla her türlü girişimi destekledi
ğimizi burada ifade ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1990'lı yıllar, dünyada önemli siyasî, sosyal ve ekono
mik hadiselerin yaşandığı yıllar olarak tarihe geçmektedir. 

Yine, günümüzde de, 1996 yılında, etrafımıza baktığımız zaman, dünyada, Avrupa'da, Orta
doğu'da önemli siyasî, ekonomik, sosyal hadiselerin yaşandığını görüyoruz. Bu gelişmeler çerçe
vesinde devletimizin, Türkiyemizin, bölgesindeki konumundan, tarihten gelen sorumluluklarından 
önünde önemli büyük fırsatlar olduğunu, bu meyanda da büyük sorunlar ve büyük engeller bulun
duğunu da gözlüyoruz. 

Dünya, günümüzde, bir taraftan küreselleşmeye teknik ve bilimsel bir entegrasyona doğru gi
diyor; öbür taraftan bölgesel, ekonomik entegrasyonlar kuruluyor. Bu çerçevede, Türkiye, hepini
zin bildiği üzere ve bu kürsüden ifade ettiğimiz şekilde, 1995 yılında dünya ticaret örgütünün ku
rucu üyesi olmuştur. Bu, Türkiye bakamından önemli bir hadisedir. Türkiye'nin dünya ticaretinde
ki yeri ilk yirmiler arasındadır ve zaman içerisinde, Türkiye, dünya ekonomisinden aldığı payı, ge
lişen ekonomisine paralel bir şekilde, devamlı olarak artıragelmiştir. Önümüzdeki on yıl içinde, 
dünya ticaretinde hamle yapacak on ülke arasında Türkiye yer almaktadır. 

1995 yılında yaşadığımız önemli bir tarihî olay da, Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleriyle 
gümrük birliğini gerçekleştirmiş olmasıdır. Zamanın hükümetleri, uzun bir süreç sonunda, 1996 yı
lı başında gerçekleştirilmesi gereken gümrük birliği olgusunu doğru değerlendirmişler ve Türki
ye'yi, 1.1.1996 tarihinden itibaren Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye arasında yürürlüğe konulan 
anlaşma çerçevesinde, büyük bir pazara entegre etmişlerdir. Bu, Türkiye için, 1995 yılında, tarihî 
bir fırsatın, çok büyük bir fırsatın değerlendirilmesi olarak tarihe geçmiştir. Bugün, ülkemiz, dün
yanın en büyük pazarlarından birine entegre olmuş ve bu entegrasyon süreci de sağlıklı bir şekil
de, sorunsuz olarak başlamıştır. 

Tabiî, bu konuda aksi görüşler de vardır. Bunları da saygıyla karşılıyoruz; ancak, gelişen en
tegrasyon olguları, ekonomik bölgesel birlikler olgusu çerçevesinde ve Türkiye'nin 1963'lerde ver
diği karar doğrultusunda, 1996'da yürürlüğe konulan gümrük birliği olgusu doğru bir karar olmuş
tur. J 

Türk ekonomisinin, bu gümrük birliği çerçevesinde, elbette ki sorunları olacaktır; ancak, bun
ları kendi kişiliğimizden ve kendi menfaatlarımızdan ödün vermeden aşmak da mümkündür. Türk 
insanı, Türk müteşebbisi, Türk ekonomisi buna muktedirdir. Bu konuda, 1960'larda, Batı ülkeleri
ne çalışmak üzere giden vatandaşlarımızın, bugün, o ülkelerde, gümrük birliğinin ilk modelini ve
rircesine, 50 bin işyerine sahip olması, 500 bin aile içinden 50 bininin işveren konumuna gelebil-
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mesi ve bu şekilde, bu ülkelerde kendilerini ispat eden müteşebbislerimizin, Türkiye'de ve bu ül
kelerdeki yatırımlarını sürdürmeleri önemli bir olaydır. Türkiye, bu gümrük birliği çerçevesinde, 
bu örnek üzere, kendi insanına, kendi potansiyeline güvenerek, gümrük birliğinden beklediği fay
daları gerçekleştirecektir. 

Dünyamızın önemli sorunlarından bir diğeri, enerji sorunudur. Orta Asya Türk Cumhuriyetle
ri, Azerbaycan, Kafkasya petrol ve doğalgazının, ülkemiz üzerinden geçirilmesi, hampetrolün, yi
ne, ülkemiz üzerinden geçirilerek Akdenize ve dünya pazarlarına taşınması, Türkiye'nin önünde 
bulunan diğer tarihî fırsattır. Bu tarihî fırsatı, Hükümetin, önümüzdeki günlerde iyi ve doğru değer
lendirmesini bekliyoruz. 

Türkiye, Balkanlar, Ortadoğu, İran ve Kafkasya, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Ukrayna, 
Rusya Federasyonunun kavşağındadır. Jeoekonomik konumu, bölgesinde ekonomik ve siyasî 
avantajları ve fırsatları beraber getirmektedir. Bölge ekonomilerine baktığımız zaman, bu ekono
mik çerçevede, Türkiye'nin önünde önemli fırsatlar bulunmaktadır. Türkiye, 1996 yılı bütçesini 
tartıştığımız bugünde, önümüzdeki yıllarda bu fırsatları değerlendirmek durumundadır. 

Türkiye'nin diğer bir avantajı, siyasî ve ekonomik sistem sürecinde, cumhuriyetle beraber de
mokrasiyi, liberal ve rekabetçi ekonomik modeli benimsemiş olmasıdır. Çevremizdeki bir bir gö
çen sosyalist ekonomiler içerisinde, Türkiye'nin cumhuriyetle birlikte demokrasiyi ve liberal eko
nomi modelini benimsemiş olması önemli bir önceliğidir. Bu öncelik, ona, aynı zamanda, tarihî fır
satları ve imkânları da beraber getirmektedir. 

Tabiî, ülkemizde, bugün, ekonomi alanında başka model arayışları da vardır. Bu model ara
yışlarını sadece siyasî ve tarihî bir yanılgı olarak, bu kürsüden bir defa daha vurgulamak istiyorum. 
Adı ne düzen olursa olsun, hangi şekilde bir ekonomi modeli ve bir bütçe sistemi ortaya konulur
sa konulsun, bütün bunlar, pratik değeri olmayan, sadece siyasî amaca yönelik mesajlardan ileri git
meyecektir. Bu kanaatimi de burada altını çizerek açıkça belirtiyorum. 

Sayın milletvekilleri, etrafımıza baktığımızda, Türkiye'nin zorlukları da vardır. Bosna-Her-
sek'teki ateş henüz sönmemiştir. Bu konuda Türkiye'nin tarihî sorumluluğu devam etmektedir. Yu
nanistan'la, Kıbrıs, kıta sahanlığı, 12 mil sorunları üzerine bir de Kardak krizi eklenmiştir. Suriye, 
su sorunu bahanesiyle terörü desteklemektedir. Son günlerde İran ile olan ilişkilerimiz de ortada
dır. Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğünü, ambargonun kaldırılmasını en fazla savunan ülkelerden 
birisidir; ama, Irak, Türkiye'ye karşı Suriye'nin yanında yer almaktadır; yine su sorununa taraf ol
mayan pek çok Arap ülkesi, Suriye ve Irak'ın yanında görünmüşlerdir. 

Etrafımıza baktığımız zaman, bu siyasî gelişmeler, elbette ki, Türkiye'nin önüne siyasî ve eko
nomik sorunları koymaktadır; ancak, Türkiye, bu zorluklan aşacak güçtedir; kendi gücünü, kendi 
kişiliğini zenginleştirerek aşacaktır. Önündeki tarihî fırsatları da kullanacaktır; ancak, bunun bir 
şartı vardır. Bunun şartı, siyasî, sosyal ve ekonomik istikrar içerisinde demokrasimizi geliştirmek, 
gerçek kalkınmayı ve gerçek refahı sağlayabilmektir. Burada, Yüce Meclise, hepimize önemli so
rumluluklar düşmektedir. Her şeyin başı, siyasî istikrardır. Sosyal ve ekonomik istikrar ile siyasî 
istikrar arasında ayrılmaz bir bağ vardır. Bu noktada, kısır çekişmeleri bırakıp, olayları, ülkemizin 
geleceği açısından uzun vadeli değerlendirmemiz şarttır. Aksi takdirde, Türkiye'nin zaman kaybet
mesi, tarihî fırsatları kaçırması gündeme gelecektir; bunun vebali de, hepimizindir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çağımız rekabet çağıdır. Tabiî, bu rekabet, sadece eko
nomide değildir; bilimde rekabet, eğitimde rekabet, araştırmada rekabet, hayatın her kesiminde re
kabettir. 

Rekabetin temel unsurları, yetişmiş insandır, teknoloji ve sermaye birikimidir, bilgi birikimi
dir, ekonomik kurumsallaşma ve ekonominin hukukî altyapısıdır, ekonominin, memleketin teknik 
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altyapısıdır, yollardır, limanlardır, havaalanlarıdır, ulaştırma, haberleşme tesisleri, enerji santralla-
rı, barajlar, sulama tesisleri, üniversiteler, okullar, eğitim tesisleri, hastaneler ve sağlık tesisleridir. 

Çağımız, yetişmiş insan çağı olacaktır. Özellikle, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında be
lirttiğimiz, açıkça ifade edildiği üzere, 2000'li yılların en büyük harcamaları insan üzerine yapıla
caktır. Bu bakımdan, 1996 bütçesinde millî eğitim, üniversite bütçelerine ayrılan payları memnu
niyetle karşılıyoruz. Burada, üniversite öğrenci kredilerinin bir misli artırılmasını da önemli görü
yoruz. 

Teknolojik gelişmeleri izlemek, yeni teknolojiler üretmek kaçınılmazdır. Türkiye, bugüne ka
dar, teknoloji bakımından, daha çok, Batı ülkelerinin teknolojilerini kullanagelmiştir; ancak, Türk 
sanayicisi, dış pazarlarda, bu ülkelerin rekabetçisi durumuna gelmekle beraber, teknoloji alma ko
nusunda da önemli sorunlarla karşı karşıyadır. Bu bakımdan, önümüzdeki yıllarda, kendi teknolo
jimizi üretmek ve kullanmak zorunluluğuyla karşı karşıya gelebileceğiz. Bunun için, gerekli teş
viklerin, özellikle, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) teşviklerinin, bütçede yeterli düzeyde yer alma
sını olumlu görüyoruz. 

Ekonominin hukukî altyapısı ve kurumlan, değişen ekonomik şartlara ve değişen ekonomik 
uygulamalara göre, yeniden düzenlenmek zorundadır. Geçen yıllarda, hepinizin bildiği üzere, bu 
alanda önemli yasalar çıkarılmıştır ve kayda değer düzenlemeler yapılmıştır; ancak, yeni düzenle
melere ihtiyaç olduğunu da burada belirtmek istiyorum. -

Türkiye'nin altyapısı önemlidir. Geçtiğimiz yıllarda, altyapı konusunda da, önemli mesafeler 
alınmıştır. Bir şey yapılmadı demek, şu konuda eksik yapıldı demek, yanlış olur. Özellikle, son yıl
larda, bütçe kaynakları yanında, özel sektörün de, yap-işlet-devret modeli çerçevesinde, haberleş
me, enerji, ulaştırma altyapı inşaatlarına sokulduğunu ve bu konuda da önemli mesafeler alındığı
nı kaydetmek istiyorum. 

Geçtiğimiz hafta içerisinde, kamuoyunu işgal eden konu, geçtiğimiz yıllarda altyapı konula- * 
rında bazı eksikliklerin olduğu hususudur.Buna, 1992-1995 yıllarında gerçekleştirilen fizikî altya
pı yatırımlarını sayarak cevap vermek istiyorum. 

İlk söylemek istediğim husus, 39 milyar dolara yakın bir altyapının, 1992-1995 döneminde, 
bütçe kaynaklarından finanse edildiğidir. Yap-işlet-devret modeliyle, özel sektörün özendirilmesiy-
le gerçekleştirilen altyapı yatırımları bunun dışındadır. 

Gerçekleştirilen fizikî işlerin açıklanması gerekirse şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız : 1992-
1995 döneminde 874 kilometre otoyol, 5,5 milyon ilave telefon hattı, 360 bin ilave mobil telefon 
abonesi, 20 462 kilometre fiber optik kablo inşaatı, 1 adet haberleşme uydusu, 5 adet konvansiyel, 
5 adet STOL havaalanı inşaatı, 288 kilometre demiryolu elektrifikasyonu, 692 kilometre demiryo
lu yenilenmesi, 24 998 kilometre köy yolu asfaltlanması, 39 812 kilometre stabilize köy yolu inşa
atı, 4 439 kilometre karayolu asfaltlanması, 2 554 kilometre stabilize karayolu inşaatı gerçekleşti
rilmiştir. 

Enerji alanında ilave kurulu güç olarak 3 942 megavat, ilave üretim olarak 18,7 milyar kilovat. 
üretim kapasitesi devreye sokulmuştur. 

345 164 hektar alan sulamaya açılmış, 28 üniversite kurulmuş, 18 organize sanayi bölgesi ta
mamlanmış, 60 küçük sanayi sitesi devreye sokulmuş, 545 belediye içmesuyu tesisi* 27 411 köy iç-
mesuyu tesisi, 30 234 ilk ve ortaokul dersliği, 456 lise ve meslek lisesi, 89 hastane, 447 sağlık oca
ğı, 1 281 sağlık evi, 6 061 ilave hasta yatağı ekonomimize kazandırılmıştır. 

Bu fizikî açıklamalardan sonra, tamamlanan projeleri bir de sektörler itibariyle -önemli, mega 
projeleri- tekrar etmek istiyorum. 24 adet sulama projesi bu dönemde tamamlanmıştır. Bunlar, Sa-
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karya-Pamukova, Konya-Ilgın, Amasya-Gümüşhacıköy, Ağrı-Patnos, Elazığ-Palu, Şırnak-Silopi-
Nerdüş, Antalya sol sahil, Antalya-Finike, Afyon-Dinar, Bursa-Orhaneli, Bursa-Mustafa Kemal 
Paşa, Kütahya-Örencik, Erzurum-Aşağı Pasinler, Malatya-Pölat, Yozgat-Yahyasaray, Muğla-Bod-
rum, Mardin-GAP, Şanlıurfa-GAP, Elazığ-Kuzova, Batman-GAP, Diyarbakır-GAP, Yozgat-
Uzunlu, Kastamönu-Gökırmak, Aşağı Fırat Birinci Merhale projeleridir. 

Enerji alanında da 7 adet proje devreye sokulmuştur. Bunlar; Atatürk Barajı ve Hidroelektrik 
Santralı, Menzelet Birinci Merhale Santralı, Adıgüzel Barajı ve Hidrolik Santralı, Gezende Barajı 
ve Hidrolik Santralı, Orhaneli Termik Santralı, Soma Altıncı Ünite, Kemerköy Termik Santralıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konsolide bütçe, hepinizin bildiği üzere, Yüce Meclisin 
kabulüyle, Hükümete, ekonominin bir bölümünü gelir olarak kamuya aktarma ve bu gelirleri, büt
çede gösterilen program çerçevesinde harcama yetkisini vermektedir; bugün esas tartıştığımız olay 
budur. 

'•' -. Burada, en çok üzerinde durulması gereken husus, gayri safî millî hâsıladan ne kadarının ka
muya aktarılacağı hususudur; çünkü, bu, doğrudan doğruya, ekonomik kalkınmamıza esas olan im
kânların ne şekilde kullanılacağının bir tercihidir. Bu bakımdan, bütçe tartışmalarını ekonomiden 
ayırmak mümkün değildir. 

Bütçe konularına girmeden önce, sizlere, huzurlarınızda, kısaca, 1995 yılında, Türk ekonomi
sinin nerede olduğunu ve -aşağı yukarı, geçtiğimiz oniki yıllık rakamları da özetle açıklayarak- ne
reden nereye geldiğini belirtmek istiyorum. 

Tabiî, bu kürsüde, bütçe tartışmalarını, daha çok, ekonomik konularda ve bütçe konusunda ya
pıyoruz. Bu konuşmalar, televizyon yayınlarıyla vatandaşlara aktarıldıktan sonra, bir tartışma hü
viyetinden daha çok, bir mesaj verme niteliğine dönüşmüştür. Tabiî, biz, bu mesajları, sadece büt
çede değil, başka vesilelerle de vatandaşa verebiliyoruz. Bu bakımdan, ben, Grubumuza ayrılan sü
reyi, bu alandaki birtakım politik mesajları vermek yerine, bugünkü Türk ekonomisi ve 1996 büt
çesinin ne olduğu konusunda açıklamaları sunarak kullanmak istiyorum. 

Hepinizin bildiği üzere, 1995 yılında, özellikle imalat sanayiinde gerçekleştirilen büyük üretim 
hamlesi sonucunda, Türk ekonomisi, yüzde 8,1 oranında büyümüştür. Buna, ilk eleştiri "efendim, 
bir önceki yıl da, yüzde 6 oranında küçüldünüz" noktasından gelmektedir ve Türk ekonomisinin, bü
yüme konusunda istikrar göstermediği şeklinde eleştiriler söz konusudur. Gerçekten, 1984 yılından 
1995 yılma kadar geçen oniki yıl içerisinde, Türk ekonomisinin, eksi büyümeden, sıfır ve yüzde 
9,8'lik bir çizgi arasında büyüme gösterdiğini görüyoruz. Hemen belirtmek istiyorum ki, bütün ge
lişmekte olan ülkelerin büyüme çizgilerinde bu iniş çıkışlar vardır; bu itibarla, Türk ekonomisinin 
büyümesinde de bu iniş ve çıkışları doğal karşılamak lazımdır ve ekonominin yapısından kaynakla
nan bir husustur. Ekonominizde tarımın ağırlığı olduğu sürece -tarıma dayalı iklim şartları dışında-
ekonominizde altyapı inşaatları ve ekonominizde dış pazarlardan kaynaklanan sorunlar ve ekonomik 
istikrara bağlı sorunlar olduğu sürece, büyümede, bu nevi iniş ve çıkışlar kaçınılmazdır. 

Sadece, dünyadaki istatistiklere baktığımız zaman, gelişmiş ülkelerdeki büyümenin yüzde 2,5-
3 civarında ve istikrarlı bir şekilde devam ettiğini görürsünüz. Türkiye, geçtiğimiz oniki yıl içeri
sinde, ortalama yüzde 4,8 oranında büyümüştür. Tabiî, Yedinci Beş Yıllık Planda belirtildiği üze
re, bu yeterli değildir. Bu bakımdan, ekonomik büyümenin, çeşitli tartışmalarda, sadece, devlet 
bütçesindeki yatırımlara bağlı olarak değerlendirildiğini müşahede ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, esas itibariyle belirtmek istediğim, mesela, 1995 yılındaki büyümenin, 
daha çok, kamu kesiminden değil, özel kesimden kaynaklandığıdır. Bu itibarla, sadece devlet büt
çesindeki yatırımlara bakarak, 1996 yılındaki büyüme sonucuna varmak mümkün değildir. Yatı-
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rımların 1996'da daha fazla olmasını memnuniyetle karşılıyoruz; ancak, burada belirtmek istedi
ğim husus, Türkiye'nin büyümesinde ve kalkınmasında özel sektörün öncülüğüdür. Türkiye tasar
ruf eden bir ülkedir, Türkiye yatırım yapan bir ülkedir; özellikle vatandaşlarımızın tasarruf tema
yülleri, gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkelerle mukayese edildiği zaman, memnuniyet veri
ci bir düzeydedir. Hükümet olarak, bunun teşvik edilmesi ve tasarrufların yatırımlara yönlendiril
mesi gereklidir. Bunun için, bütçede gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Yatırım olmadan büyüme olmayacaktır, yatırım olmadan istihdam olmayacaktır, ihracat olma
yacaktır. Her şeyin temeli yatırımdır; yatırımın temeli de tasarruftur. 

Ekonomimizin içerisinde bulunduğu en büyük sorun, enflasyondur. Tabiî, benden sonra ko
nuşacak arkadaşlarımın bu kürsüden eleştiriler getireceğini de burada doğal karşılıyorum; ancak, 
enflasyon -baktığımız zaman- 1980'li ve 1990'lı yıllarda, gelişmekte olan ülke ekonomilerinin en 
büyük derdidir. Türkiye'de de, son oniki yılda, enflasyon, sorunvolarak devam etmektedir. 1996 
bütçesi hazırlanırken, ekonomik göstergelerde, 12 aylık ortalama toptan eşya fiyatlarındaki artışın 
yüzde 65 olarak tespit edildiğini görüyorum. Dileğim, yıl içerisinde alıncak tedbirlerle, bu oranın 
aşağıya çekilmesidir. 

Burada, üzerinde durmak istediğim bir husus, Türkiye'nin dışticareti ve ödemeler dengesidir. 
1984 yılında 7 milyar dolar ihracatı olan Türkiye, memnuniyetle ifade edeyim ki, 1995 yılında 21 
milyar 636 milyon dolarlık resmî bir ihracata ulaşabilmiştir; özellikle, 1991'e kadar 13 milyar do
lar civarında seyreden ihracat -son 2 yılda- 1994'te 18 milyar dolara, 1995'te de 21 milyar 636 mil
yon dolara ulaşmıştır, tabiî, bunun içerisinde, sınır ve valiz ticareti yoluyla gerçekleştirilen ihracat 
yoktur. 1996 bütçesinde de, 25 milyar dolarlık bir ihracatın gerçekleştirilmesini memnuniyetle kar
şılıyoruz. 

İthalatımız da, yine, büyüyerek devam etmektedir. 
1995 yılında 35,7 milyar dolarlık bir ithalatın, bazen endişeli eleştirilere konu olduğunu da hep 

birlikte müşahede ettik. 

Değerli arkadaşlarım, ithalatın kompozisyonuna baktığımız zaman, bu ithalatın, Türkiye'nin 
büyüme arzusundan kaynaklandığını ve bu yolda harcandığını görüyoruz. Bu hususu burada,açık-
lamaktan mutlu olduğumu da belirtmek istiyorum. 

Gerçekten, 1995 yılında, 35,7 milyar dolarlık ithalatın yüzde 11'i tüketim malları, yüzde 60 
ara malları, yüzde 29'u da yatırım mallan ithalatında kullanılmıştır. Bu, memnuniyet verici ve sür
dürülmesi gereken bir husustur. 

İhracatımız içerisinde önemli olan sektörlerimiz vardır. Tabiî, burada belirtmek istediğim hu
sus, Türkiye'nin, sadece, tekstil ürünleri ihraç eden bir ülke olmadığıdır. Gerçekten, 1995 yılında, 
Türkiye, demir-çelik mamulleri olarak 2,2 milyar dolar, madenî eşya olarak 685 milyon dolar; 
elektrikli makine ve cihazlar ihracatından 915 milyon dolar, taşıt araçlarından da 804 milyon dolar 
döviz elde edebilmiştir. 

1994 yılı başında ve 1993 yılında hemen hemen hiç taşıt ihracatı olmayan, 1993 yılında 1,2 
milyar dolarlık taşıt ithal eden Türkiye, Türk sanayii, Türk ekonomisi, bir yıl içinde ve alınan ted
birlerle, 1995 yılında, 804 milyon dolarlık taşıt aracı ihraç eden bir ülke konumuna gelebilmiştir; 
bunun sürdürülmesi lazımdır. 

1993'te 5 milyar dolarlık dokuma ve giyim ihraç eden bir Türkiye, 1995'te 8,3 milyar dolar
lık tekstil ürünleri ihraç eden bir ülke konumundadır. 

Burada, şu konuyu, biraz, üzerine basarak, açıklamak istiyorum: Deniliyor ki; Türkiye, tarım 
ürünleri ithal eden bir ülkedir; kendi kendine yeten bir ülke olmaktan çıkmıştır, tarım ürünleri ithal 
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eden bir ülke haline gelmiştir. Evet, Türkiye, tarım ürünleri ithal etmektedir; ama, tarım ürünleri de 
ihraç etmektedir. Bakın, 1994 yılında, 2,5 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç edilmiştir; 1995'te de, 
2,3 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç edilmiştir. Peki, ithalatı yok mudur; ithalatı da vardır; 1994 
yılındaki tarım ürünleri ithalatı, ihracatının yarısı kadardır; 1,2 milyar dolardır. 1995'teki tarım 
ürünleri ithalatı ise -bu, tabiî, biraz da ara malı ve tohumluk çerçevesinde- 2,4 milyar dolardır. İh
racatın desteklenmesi, Türkiye'deki üretimin, yatırımın, yatırım hamlesinin ve özel sektörün dina
mizmi bakımından önem taşır. Türkiye, rekabetçi, açık ekonomisini sürdürecek ve büyümeyi sade
ce iç pazarda değil, aynı zamanda dünya ekonomisinden daha çok pay alan bir çizgide yürütecek
tir. Bu bakımdan, ihracatın teşvik edilmesi ve bütçe kanununda, ihracat teşviklerindeki kur sorunu
nun çözülmesi hususunu, burada, memnuniyetle karşıladığımı bir defa daha belirtmek istiyorum. 

Tabiî, gelişen dünyada ihracat teşvikleri de gelişmiştir. İhracatta araştı rma-gel işti ime teşvikle
ri, tanıtım teşvikleri ve fuar ve sergi teşvikleri önem arz etmektedir. 

Türkiye'nin ödemeler dengesinde, ihracatın yanında, turizmin büyük önemi vardır. Turizm ya
tırımları yanında, özellikle, yurtdışında, tur operatörlerinin organize edilmesi, Hükümetimizin, en 
önemli görevlerinden biri ve 1996 yılındaki bir meselesidir. Turizm konusunda, Türkiye, 9-10 mil
yon turisti ağırlayabilecek durumdadır. 

Ödemeler dengesinin diğer önemli bir kalemi, diş müteahhitlik hizmetleridir. Dış müteahhit
lik, sadece döviz getiren değil, aynı zamanda istihdam yapan, aynı zamanda işçi olarak-giden bir
takım insanlarımızı orada eğiten, onları kalfa ve usta konumuna çeken ve onların dünya görüşleri
ni genişleten bir müessesedir; teşviki yönündeki tedbirlere devam edilmelidir. 

Ödemeler dengesinde diğer bir husus, dış müteahhitlik hizmetleri yanında, taşımacılıktır. 1995 
yılında, özellikle, Balkanlardaki sıcak gelişmeler çerçevesinde, Hükümetimizin 1995 yılındaki ted
birleri arasında deniz taşımacılığının, Ro-Ro taşımacılığının ön planda önem taşıdığı hususunu bu
rada vurgulamak istiyorum. 

Bunun yanında, yurtdışındaki vatandaşlarımızın döviz gelirlerinin de 1995 yılında önemli bir 
kaynak olarak sürdüğünün altını çiziyorum. 

Dışticaret dengesine bakarak, 1996 yılında 16 milyar dolar, 1995 yılında 14 milyar dolar açık 
verdiği konusunda yorum yapmamak gerekir. Esas olan, nihai denge, cari işlemler dengesidir. 1984, 
1985 ve 1986 yıllarında, üst üste üç yıl 1-1,5 milyar dolar açık veren cari işlemler dengesi, daha son
raki yıllarda fazla vermiş, açık vermiş; 1994 yılında 2,6 milyar dolar fazla vermiş, 1995 yılı cari iş
lemler dengesi de 2,3 milyar dolar açıkla kapanacaktır. Ancak, ekonomimizin, bütün bu açığa rağ
men, 1995 yılında döviz rezervlerinin artmış olması, bir döviz sorununun olmadığını göstermekte
dir. Bu nereden gelmiştir; yani, hem cari işlemler dengeniz 2,3 milyar dolar açık verecek hem de 
ekonomideki döviz pozisyonlarınız artacak. Tabiî, bunun içinde gayri resmî ihracat, vardır, bunun 
içinde uzun vadeli sermaye girişleri vardır ve bunun içinde kısa vadeli sermaye girişleri vardır. 

Hükümetimizin, 1995 yılında, kısa vadeli sermaye girişleri, yani sıcak para girişleri konsun-
daki hassasiyeti, 1996 yılında daha dikkatli bir şekilde göstermesinin gerekliliğini burada vurgula
mak istiyorum. Gerçekten, kısa vadeli sermaye girişleri, sıcak para dediğimiz sermaye girişleri, 
Türkiye'de üretim ve yatırım için değil, daha çok, kısa vadeli kazanç için gelir ve bunlar, en Ufak 
bir sıkıntıda hemen ülkeyi terk etme durumuna girer. Meksika, bunun ağır faturasını ödemiştir. Ya
şanan ekonomik kriz, büyük kısa vadeli sermaye girişinin birden ülkeyi terk etmesinden kaynak
lanmış; ancak, Meksika, bu krizi, 50 milyar dolar civarında dış yardım alarak atlatabilmiştir. Tür
kiye, 1994 yılında da, yine, boyutları çok küçük olmakla beraber, bir kısa vadeli sermaye çıkışını 
yaşamıştır; bunu hiçbir dış yardım almadan önleyebilmiştir ve memnuniyetle ifade edeyim ki, 5 Ni
san kararlan çerçevesinde alınan tedbirlerle bu noktaya gelebilmiş bulunuyoruz. 
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Ekonomik göstergeleri bu şekilde açıkladıktan sonra, değerli arkadaşlarım, biraz da kamu den

gesi, yani, bu bütçeyle ne alıyoruz, ne veriyoruz, ona gelmek istiyorum. Tabiî, burada Sayın Mali
ye Bakanımızın ifade ettiği gibi, devletin ekonomideki payının küçültülmesi önemli bir politikadır 
ve herkesin üzerinde ittifak ettiği bir politikadır. 

Ne demektir, bu, devletin ekonomideki payının küçültülmesi; birtakım görevlerin özel sektö
re devredilmesi, üretimden çekilmesi, altyapıya, adalete, eğitime ve sağlığa yönelmesidir. 

Tabiî, bu meyanda, bana göre, devletin ekonomideki payının azaltılması, millî ekonomiden al
dığı payın küçültülmesidir. . 

Bakıyoruz, 1995 yılında yüzde 26,2 olan kamunun gayri safî hâsıladan aldığı pay, 1996 büt
çesinde yüzde 28,4'e çıkmaktadır. Evet, yani, bu Parlamento daha yüksek bir pay almaya Hüküme
ti yetkilendirmektedir. Tabiî, burada harcamalar konusunda, 3,5 katrilyonluk bir harcama yetkisi
ni veriyoruz; ama, bu demek değildir ki, bu harcanacaktır. Ben, burada, devletin ekonomideki pa
yının azaltılması politikası doğrultusunda harcamalarda tasarrufa gidilmesi ve kamu harcamaları
nın, yüzde 28,4 oranının daha aşağılanndaki -1995 yılında bu oran 26,2'dir- bir düzeye çekilmesi 
gerektiğini de belirtmek istiyorum. 

Tabiî, nasıl finanse edilecek meselesi vardır. Burada, benden sonraki konuşmacılar diyecek
lerdir ki, işte, size 861 trilyonluk bir bütçe açığıyla gelen bir konsolide bütçe. 

Burada önemli olan, bütçe açığından daha çok, bütçe dışında da birtakım kurumların borçlan-
masıdır. Yani, kamu, bütçesiyle, bütçe dışı kurumlarıyla ne derece borçlanıyor. Değerli arkadaşla
rım -bunda en yüksek oran- biliyorsunuz 1993 yılında kamu kesimi borçlanma gereği yüzde 12 ol
muş; 1994'te yüzde 8'e, 1995'te yüzde 6,5'a düşürülmüş; 1996'da yüzde 7,2 olarak, bu bütçede 
yer alıyor. 

Tabiî, burada, kamu kesimi borçlanma gereği nasıl azaltılacaktır..; Bunun, yolu, kamu harca
malarında disiplin, tasarruf ve vergi gelirleri ile borçlanma dışındaki diğer gelirlerin artırılmasıdır. 
Bu hususu da burada belirtmek istiyorum. 

Özellikle, konsolide bütçe borçlanma gereğinin, 1995'teki gayri safî millî hâsılanın yüzde 4,2 
oranından yüzde 6,1 oranına çıktığı hususu önem arz etmektedir. 

Konsolide bütçe rakamlarına girmeden ve yıllar itibariyle mukayese yapmak üzere, konsolide 
bütçenin gayri safî millî hâsıladaki büyüklüklerini vermek istiyorum. Bu, bir değerlendirmeye ve 
mukayeseye imkân veren bir husustur. Konsolide bütçe giderlerinin gayri safî millî hâsıladaki pa
yı, 1995'te yüzde 22,2, 1996'da yüzde 26,2 olacak. Demek ki, bütçe, 1996 yılında, 1995'e göre, 
gayri safî millî hâsıladan yüzde 4 oranında daha fazla pay istiyor. Bu oran, 1983'te yüzde 18,8 idi. 

Burada değinmek istediğim diğer bir husus; cari giderler, bunun içinde personel giderleridir. 
Personel giderleri, 1996 bütçesinde gayri safî millî hâsılanın yüzde 6,7'si, 1983'te yüzde 4,8'i, 
1984'te yüzde 4'ü; ama, bakıyoruz ki, yüzde 6,7'lik bir pay, yani, daha büyük bir pay vermekle be
raber kamu personeli mutlu değil. Bunun sebebi iki noktada görülüyor. Birincisi, 1983 yılından 
1996 yılına kadar kamu personeli sayısında 500 bin artış olmuş. İkinci husus, kamu personeli öde
melerinde yer alan birtakım ödemelerde fiktif... Nedir bunlar; çalışanlara zorunlu, Tasarrufu Teş
vik Hesabı ve Çalışanların Konut Edindirme Fonu kesintileri. Bunlar, çalışanların, memurun işçi
nin eline geçmiyor; ama, bütçede, onlar, ödenti olarak geçiyor. Konut Edindirme Fonu kesinti
lerinin 1996 bütçe kanunu ile ertelendiğini görüyoruz. 

Şimdi, burada temennim, aslında tasarruf fikriyle bağdaşmayan, birtakım ekonomik sapmala
ra yol açan, tasurruf olmaktan çok uzak, çalışanların tasarruf hesabı kesintisinin de çalışanların 
müktesep haklarını ihlal etmeyecek bir tarzda ortadan kaldırılmasıdır. Bunu da,.Doğru Yol Partisi 
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Grubu olarak, altını çizerek burada belirtiyorum. Bu konuda geçmiş hükümetler zamanında hazır
lanmış tasarılar vardır; ama, pek çok tasarı gibi, geçen dönemde bu konuda bir sonuç elde edileme
miştir. 

Tabiî, bütçede, diğer cari giderlerin, savunma ihtiyaçları doğrultusunda bir seyri var. Burada, 
yatırımlarda :Saym Bakanın ifade ettiği üzere- 1996 bütçesinde, diğer yıllara göre bir artış görünü
yor. Burada, eğitim, sağlık ve altyapı, özellikle organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, su
lama kanalları, barajlar, elektrik santralları, üniversiteler, okullar, hastaneler konusundaki yatırımla
ra yönelik yaklaşımları memnuniyetle karşılıyoruz. Tabiî, Türkiye'nin altyapı yatırım ihtiyaçlarının 
da, sadece bu bütçedeki kaynaklarla çözülemeyeceğini burada açıkça belirtmek istiyorum.' Bunun 
için, Türkiye, özel sektörü, yap-işlet-devret modeliyle veyahut mesela, termik santrallarda olduğu 
gibi, yap-işlet modeliyle altyapı yatırımlarına bir an önce sokmalıdır. Bu, geçtiğimiz dönemde baş
lamıştır. Gerçekten, 1992-1995 döneminde pek çok enerji yatırımı, gene bu yap-işlet-devret modeli 
çerçevesinde başlatılmış bulunmaktadır. Bunların devam ettirilmesi önem arz etmektedir. 

Burada değinmek istediğim bir husus şudur: Bütçe açıklarına en önemli kaynak, sosyal güven
lik kuruluşlarının açıklarından gelmektedir. Türkiye'nin buna bir çare bulması gerekir. Burada 
eleştirildi ve Hükümet Programından niye çıkarıldığı konusu dile getirildi. Tabiî, burada sosyal gü
venlik kuruluşları derken amacım, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar kurumudur. 

Esnafın pek çok kongresinde, Bağ-Kur'un, ilk kuruluş yıllarında, esnaf tarafından daha verim
li işletildiği, şimdi ise, daha çok personelle hizmetin yürütüldüğü, çok olan personel ödemelerinin, 
esnafın ödenti arzusunu kırdığı ve Bağ-Kur'un bu şekliyle -geniş personel kadrosuyla- sağlık hiz
metlerine gerekli kaynağı ayıramadığı dile getirilmekte ve "bu kurum tekrar esnafa devredilsin" de
nilmektedir. Bu yaklaşımı da burada memnuniyetle karşılıyoruz. Tabiî, 861 trilyonluk bütçe açı
ğı içerisinde sosyal güvenlik kuruluşlarının 300 trilyonluk bir payla yer alması, 1996 yılı bütçesini 
tartışırken, üzerinde durmamız gereken en önemli husustur. 

Türkiye, bugünkü sosyal güvenlik sistemiyle bir yere gidemez ve birtakım kesimlerden, bir
takım çalışanlardan vergi yoluyla alınan kaynakların bu kesime aktarılmasına da ilânihaye devam 
edilemez. Bunların, sağlıkfi yönetildiği günler olmuştur. Pekâlâ, Yüce Parlamentoya getirilecek ya
salarla, sosyal güvenlik kuruluşlarının aktuaryel dengeleri sağlıklı bir biçime sokulabilir. Bugün, 
Emekli Sandığı dahi açık vermektedir. Neden; çünkü, geçmiş dönemlerde, Emekli Sandığına yük 
getirecek ve her türlü müktesep hakları da ihlal eden -onu da verelim, bunu da verelim şeklinde-
bir yasa, Plan ve Bütçe Komisyonundan ve Yüce Meclisten geçmiştir. Önümüzdeki dönemlerde 
Yüce Meclisin bu konuya hassasiyet göstereceğini bekliyorum. 

Diğer bir konu: Sosyal güvenlik sisteminin en büyük kanayan yarası olan Sosyal Sigortalar 
Kurumunun yasasının, bir an önce, onun aktuaryel dengesini sağlayacak şekilde Yüce Parlamento
nun önüne getirilmesidir. Bu, hepimizin menfaatınadır; işçinin, bütün çalışanların ve işçi emeklile
rinin menfaatınadır. 

Değerli arkadaşlarım, burada, bütçedeki faiz ödemelerine değinmeden de geçmek mümkün 
değildir. Görüldüğü üzere, bütçedeki transfer harcamaları, 1983 yılında, gayri safî millî hâsılanın 
yüzde 7,7'si iken, 1996 bütçesinde, bir misline katlanmış, yüzde 15,7'sine ulaşmıştır; yani, 1996'ya 
geldiğimizde, bütçeler, daha çok borç ödeyen bütçeler şekline dönüşmüştür. Bütçede en büyük 
ağırlığı, yüzde 10'la, faiz ödemeleri teşkil etmektedir. Bu, neden böyle olmuştur; 1995 yılında fa
iz ödemeleri gayri safî millî hâsılanın yüzde 7,5 iken, bu oran 1996' da neden yüzde 10'a çıkmış
tır; bunun nedeni, değerli arkadaşlarım, devletin borç yapısının kısa vadeye dönüşmesidir ve Tür
kiye'nin, son yıllarda, dış borçlanma bakımından, net diş borç ödeyen ülke haline gelmiş olması
dır. Bu borcu devlet yapmıştır, bu borcu memleket hizmetlerinde kullanmıştır; bunun faizini, bu 
borcun faizini ödemiyorum demek mümkün değildir. 
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BAŞKAN - Sayın Doğan, 5 dakikanız var efendim. 

A. AYKON DOĞAN (Devamla)-Teşekkür ederim. 
Peki, çare?.. Çare şudur: Borçları uzun vadeye yaymak, Türkiye'de güven ortamını sağlamak 

ve uzun vadeli bir borçlanma çerçevesinde de sorunu çözmek. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1996 yılı bütçesinde, memur ücretlerinde, konan öde
nekler üzerinden hareketle, yüzde 11 oranında bir reel artış olacağını hesaplamış bulunuyoruz, bu
nu da burada memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, sadece 1996 yılında konulan memur ödeneklerinden 
değil, 1995 yılının Kasım ayında memur maaşlarında sağlanan ve memur emeklilerine de, işçi 
emeklilerine de yansıyan ve yüzde 70 ile yüzde 45 oranındaki artışlarla birlikte oluşmaktadır. 

Ayrıca, kamu kesimindeki işçi ücretlerinde de -geçen yıl toplusözleşmelerle verilen haklarla-
yüzde 42 oranında bir artış söz konusu olacaktır. Memur maaşlarındaki bu artışlar, bu ödenekler, 
işçi ve memur emeklilerine de yansıyacaktır. 

Diğer bir konu, bütçede, küçük ve orta boy işletmelerin geliştirilmesi, üretim ve yatırımlarının 
desteklenmesi, eğitimlerinin geliştirilmesi konusunda gerekli transfer harcamalarının yer almasıdır. 
Bunu da memnuniyetle karşılıyoruz. Bugün, esnafın sorunları vardır. 1995 yılı bütçesinde, esnaf 
kredilerine Hazineden 28 trilyon lira aktarma yapılmıştır; 1996 yılında da bu destek devam edecek
tir. Esnaf bankası olan Halk Bankasının bu konudaki faaliyetlerinin desteklenmesi için Hazinenin 
imkânları vardır. 

Esnafın vergi sorunu vardır. Geçtiğimiz günlerde, götürü vergilerin yüzde 33 oranında indiril
mesi suretiyle, Maliye Bakanlığının bu sorunları bir ölçüde çözmüş bulunduğunu burada belirtmek 
istiyorum. Tabiî, esnaf ve sanatkârın ve bütün müteşebbislerin, vergilerdeki gecikme zammı oran
larının ve faiz oranlarının -enflasyondaki gerilemeye paralel olarak- Maliye Bakanlığınca indiril
mesi de önemli bir husustur. Bunun da altını çiziyorum. 

Esnaf odalarının ve eğitim merkezlerinin inşaı, kurulması, esnafımızın örgütlenmesi, kendi so
runlarını dile getirmesi ve kendi dinamizmini koruyabilmesi bakımından önem arz etmektedir. Bu 
konuda, bütçede ayrılan ödenekleri memnuniyetle karşılıyoruz ve Doğru Yol Partisi olarak bu so
runun takipçisi olacağımızı burada belirtmek istiyorum. 

Küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri konusundaki ödeneklerden memnuniyet du
yuyoruz. Bağ-Kur Yasasının ve 507 sayılı yasanın bir an önce Parlamentoya getirilmesini de Hü
kümetten bekliyoruz. 

Tarım konusunda da -Sayın Bakanın ifade ettiği gibi- tarım ürünleri fiyatlarına devlet müda
halelerinin asgariye indirilmesi konusundaki Hükümet politikalarının devam ettirilmesi iradesini 
memnuniyetle karşılıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu irade, geçen yıllarda tarım alanında uygulanan politikaların doğrulu
ğudur. Gerçekten, 1992, 1993, 1994, 1995 yıllarında tarım ürünlerine verilen fiyatlar, enflasyonun 
üzerinde olmuştur. Mesela, 1995 yılında buğday, pamuk, tütün, şekerpancarı, ayçiçeği ve fındıkta 
çiftçiye verilen fiyatlar, onun gelirine reel bir artış getirmiştir. Bu, bir kilo gübreyle -yani, bir kilo 
amonyum için- ne kadar buğday, ne kadar şekerpancarı, ne kadar arpa, ne kadar tütün, ayçiçeği, pa
muk, fındık, çeltik alındığı noktasından yapılan araştırmalarda da kendisini -çiftçinin satın alma 
gücünün, 1992, 1993, 1994, 1995 yıllarında arttığını- göstermektedir. Bu politikaların sürdürülme
sini, çiftçinin ürünlerinin değerlendirilmesi bakımından da emtia borsalarının kurulmasına önem 
verilmesini, Doğru Yol Partisi Grubu olarak, burada beklemekteyiz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Doğan, süreniz bitti. Size, küçük bir eksüre veriyorum; lütfen, konuşmanı

zı bitirin efendim. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu açıklamalarından an
laşılıyor ki, 1996 yılı bütçesinin, geçen yıllara göre büyüdüğünü görüyoruz ve geçen yıllardaki so
runun da, açık sorununun da devam ettiğini müşahede ediyoruz. Ancak, her ne kadar, bütçede 861 
trilyonluk bir açık olmakla beraber, yıl içinde alınacak tedbirlerle -mesela, sosyal güvenlik kurum
larına yönelik gelir yasalarının parlamentodan geçirilmesi, borçların uzun vadeye yayılması ve aşa
ğıda sayacağım tedbirlerle- kamu dengesinin daha iyi bir noktaya getirilebileceği konusundaki 
iyimserliğimizi de koruduğumuzu burada belirtmek istiyorum. 

Bu çerçevede, bütçe disiplinine önem verilmesinin, özellikle devletin yapısı itibariyle israfçı 
özelliği de dikkate alınarak, her konuda, özellikle Maliye Bakanlığının ve Hükümetin tasarrufa git
mesini öneriyoruz. 

Yatırım projelerinin ayıklanmasını, bunların bir an önce devreye sokulabilecek şekilde finans--
man programlarının hazırlanmasını bekliyoruz. 

Bu Parlamentoda vergi kanunu çıkarılamayacağı konusunda kimsenin endişesi olmamalıdır. 
Gerçekten vergi gelirlerini artırıcı, vergi adaletini iyileştirici, üretimi ve yatırımları teşvik edici, çe
şitli rantları vergi sistemi içerisine alıcı, kayıt dışı ekonomiyi yine vergi çerçevesine alıcı tasarıla
rın, bütün muhalefet gruplarının sözcülerince de, Plan ve Bütçe Komisyonunda benimsendiğini 
görmüş bulunuyoruz. Hükümet, bu fırsatı, önümüzdeki günlerde değerlendirmelidir. Özellikle, 
özel tüketim vergisiyle ilgili tasarının bir an önce kanunlaşması zarureti vardır. 

Sosyal güvenlik kurumlarının, mutlaka yeni bir gelir-gider düzenlemesine tabi tutulması la
zımdır. 

Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde, özel sektörün enerji, haberleşme, ulaştırma sektörlerine 
yapacağı yatırımlarla, kamunun bu konudaki yatırım yükü hafifletilebilecektir; bunu da burada be
lirtmek istiyorum; ancak, özellikle, yap-işlet-devret modelinin daha geniş bir biçimde uygulanabil
mesi için, özel sektörün de, vergi kanunlarında değişiklik yapılması konusunda beklentileri vardır. 
Sayın Bakan bu konuyu açıklamamakla beraber, bu hususu da, Hükümete burada iletiyorum. 

Özelleştirme, bir finansman müessesesi değildir; ancak, süratli bir özelleştirmenin yapılması, 
kamu dengesine müspet etki yapmasının yanında, ekonomik büyümeye de müspet katkıda buluna
caktır. Kamuoyunun beklentilerini, birkaç stratejik ve büyük çaplı Özelleştirmenin yapılmasıyla 
gerçekleştirmek lazımdır. 

Öncelikli yörelerdeki sosyal nitelikli kamu işletmelerinin rehabilite edilmesi tezine katılıyo
ruz. Ancak, bu örnekleri, özelleştirmeyi yavaşlatmanın bir mazereti olarak da görmek istemiyoruz. 

Tarım fiyatlarının, hükümet müdahalelerinden uzak tutulması politikalarını destekliyoruz. 

Kamu ve bütçe açıklarında en önemli etken olan faiz ödemeleri konusunda, iç ve dış piyasa
larda güven verici politikaların, güveni artırıcı politikaların desteklenmesi ve geliştirilmesine ihti
yaç bulunduğunu da görüyoruz. 

Bu çerçevede, izlenecek makro ekonomik politikalar ve hedeflerin bir an önce kamuya açık
lanmasına, kamuoyunun periyodik olarak açıklanan bu hedeflerin ne derece gerçekleştirildiği ko
nusunda bilgilendirilmesine önem atfediyoruz. 

Sosyal ve Ekonomik Konsey'in devreye bir an önce sokulmasını ve buraya sık sık başvurul
masını, bütün kesimlerin desteğinin alınmasını öneriyoruz. 
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Değerli milletvekilleri, Sayın Başkan; bütün ülkelerin önemli meseleleri vardır. Ülkemizin de, 

siyasî, ekonomik sorunları, şüphesiz vardır. Bu meselelerin çözümünde sorumluluğun ağırlığı, Hü
kümetin üzerindedir; ancak, muhalefet partilerinin ve Yüce Meclisin değerli milletvekillerinin, bü
tün kurum ve kuruluşların da bu sorunlarımızın çözümlenmesinde sorumluluk payı vardır. Taraflar 
arasındaki bilgi alışverişi, uzlaşma meselesi ve konsensüs, meselelerin çözümünü kolaylaştıracak
tır. Bu anlayışı daima muhafaza ediyoruz. 

Acıları paylaşmak, en büyük fazilettir. Gerçekten, Sayın Bakanın ifade ettiği gibi, bugün 17 
Nisan; memlekete büyük hizmetleri olan Sayın Özal'ın vefat günü olması dolayısıyla, burada, ken
dilerini de rahmetle anıyorum. Ayrıca, bir kaza sonucu aramızda bulunamayan Sayın Aydın Men
deres'e de, burada acil şifalar diliyorum. 

Geniş bir anlayış, geniş bir uzlaşı, hoşgörü içerisinde, Türkiye'nin, kendi kişiliğini, kendi gü
cünü artırarak meseleleri çözebileceğine ve Türkiye'nin önünde güzel ve mutlu ufukların bulundu
ğuna inanıyorum ve her şeyin birlik ve beraberlikten geçtiği gerçeğini burada bir defa daha vurgu
layarak, bütçenin, ulusumuza hayırlı olmasını diliyorum. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Doğan. 

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime ara ve
riyorum. 

Kapanma Saati: 13.05 

. © — . — : — '.-• 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER : Ünal YAŞAR (Gaziantep), M. Fatih ATAY (Aydın) 

".'.- Q — 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 38 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

1. - 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/285) (S. 
Sayısı: 1) (Devam) 

2. - Katma Bütçeli İdareler 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/286) (S. Sayısı: 2) (Devam) 

BAŞKAN - Bilindiği üzere, alman karar gereğince, 1996 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli 
İdareler Bütçe Kanunu Tasarılarının tümü üzerindeki müzakerelerimize devam ediyoruz. 

Şimdi, söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Deniz Baykal'ın. 
Buyurun Sayın Baykal. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 60 dakika. 

CHP GRUBU ADINA DENİZ BAYKAL (Antalya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde 1996 yılı bütçesiyle ilgili genel görüşmelere ilişkin olarak Cum
huriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini, düşüncelerini, değerlendirmelerini sunmak için huzuru
nuzdayım. Bu vesileyle, Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri; sizleri ve ekranları başında bizleri iz
leyen değerli vatandaşlarımızı sevgilerle, saygılarla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, bilindiği gibi, bugün görüşmesini yapmakta olduğumuz bütçe, aslında, 8 aylık 
bir bütçedir. Yılın ilk 4 ayına ilişkin olarak bir geçici bütçe uygulaması gerçekleştirilmiştir ve Tür
kiye, 1996 yılını, iki ayrı bütçe anlayışı içinde değerlendirmek durumunda kalmıştır. Bunun, sağ
lıklı bir maliye politikası izlenmesi açısından ciddî sorunlar doğurduğu çok açıktır. Diğer yandan, 
genel seçimlerin sonbaharda yapıldığı her dönemden hemen sonra, böyle bir durumla karşılaşma
mız da kaçınılmaz gözükmektedir. Bu durumu düzeltmeye yönelik bir görüş beraberliğini bu mü
zakerede ortaya koymanın uygun olacağını düşünüyorum. 

Türkiye'yi, bütün bir yılı kapsayan, belli bir politik anlayıştan kaynaklanan, tutarlı bir maliye 
politikasını yansıtan bir bütçe anlayışından -sonbaharda seçim yapıldığı dönemlerde, onu izleyen 
yılda, ülkemizi, böyle bir anlayıştan- yoksun bırakmanın kabuledilebilir bir tarafı yoktur. Bu ko
nu, çözülmesi gereken bir konudur. Hiç kuşkusuz, Anayasaya ilişkin yönleri vardır, İçtüzüğe iliş
kin yönleri vardır; ama, bunlari, bir teknik konu olarak mütalaa ederek, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin, beraberlik anlayışı içerisinde hızla çözüme kavuşturmaması için bir neden yoktur. 

Seçim yapıldıktan sonra, sonuçların ilan edilmesi için beş gün bekliyoruz. Sonuçlar ilan edil
dikten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplantısında çalışmaya geçebilmesi için, Başkan
lık seçimini gerçekleştirmek üzere onbeş gün bekliyoruz., Daha sonra, Plan ve Bütçe Komisyonu
nun oluşumu için hükümetin kurulmasını bekliyoruz. Bütün bu bekleyişler, bütçe müzakeresini en
gelliyor; bundan da, ülke büyük zarar görüyor. Bu konuyu bir an önce çözmeliyiz. 
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Bu vesileyle, Cumhuriyet Halk Partisinin bu noktadaki anlayışım Türkiye Büyük Millet Mec

lisinin onayına sunmak istiyorum. Teknik bir anlayışla, Sayın Başkanlığın girişimiyle bu konuyu 
çözecek bir düzenlemeyi, elbirliğiyle, hızla gerçekleştirebileceğimizi umut ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bütçenin özüne geçerken, burada, şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz mü
zakereyi izleyen yurttaşlarımızın, buradaki değerlendirmeleri, tartışmaları izleyen; maliyeyle ilgi
li, ekonomiyle ilgili, Türk ekonomisinin durumu ve geleceğiyle ilgili uzmanların bir an için ne dü
şündüğünü aklımdan geçirdim. Sanki, Türkiye, bütün cumhuriyet tarihi boyunca olduğu gibi, ola
ğan bir bütçe müzakeresini daha gerçekleştiriyor; alışılmış yaklaşımlar içerisinde rakamlar îfade 
ediliyor, değerlendirmeler yapılıyor ve herhangi bir yılın herhangi bir bütçesini müzakere ediyor- , 
muşuz gibi bir anlayış içerisinde, huzur içerisinde, rahatlık içerisinde bu yıl bütçe görüşmelerini 
gerçekleştiriyoruz. 

Öyle zannediyorum ki, önce şu rahatlığı üzerimizden atmamız lazımdır. Bu rahatlık, bu soğuk
kanlılık ya da vurdumduymazlık, öyle zannediyorum ki, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ekono
mik sorunların anlaşılması, kavranılması konusundaki en büyük engeli oluşturuyor. 

Öyle bir rahat yıl içerisinde değiliz, olağan bir dönemin içerisinden geçmiyoruz. Türkiye'nin 
her zaman görülmeyecek türde çok ağır sorunları var; Türkiye, çok büyük bir krizin içerisine sü
rüklenmiş halde. Öyle bir kriz, sürecinin içerisine Türk ekonomisi sürüklenmekteyken, bir bütçe 
müzakeresinde, bizim hiçbir şey yokmuş gibi, geçmiş yıllardan birisinin bir müzakeresini yapıyor-
muşuz gibi, karşılıklı rakamlar, oranlar, hedefler konuşarak bu tartışmayı kapatmamız, Türkiye'nin 
içinde bulunduğu ciddî tabloyu, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bizim kavramadığımız anla
mına gelir. (CHP sıralarından alkışlar) 

O bakımdan, bunun, önce gerçek çerçevesine oturtulmasının mutlak bir zorunluluk olduğuna 
işaret etmek istiyorum, 

Değerli arkadaşlarım, bu değerlendirmem, sakın ha, bugün işbaşında bulunan Hükümet kad
rosunun siyasî sorumluluğunu ortaya çıkarmaya dönük bir gayretle ilişkilendirilmesin; böyle bir 
çaba içerisinde değilim. Derdimiz, Türkiye'nin bugün karşı karşıya bulunduğu krizin, bunalımın, 
kimin hangi uygulamalarından kaynaklandığına yönelik bir muhasebe çıkarma kaygısı değildir; bu
nunla meşgul değiliz; konumuz bu değil. Elbette, siyasette onun da yeri vardır; ama, bugün içinde 
bulunduğumuz durum, bizi, birbirimizi suçlamaya ya da kendimizi aklamaya dönük bir kısır tartış
manın içine girmekten alıkoymalıdır. Ciddî bir tabloyla karşı karşıyayız; adını koymalıyız; bütün 
ağırlığıyla durumu değerlendirmeliyiz; nereden geldiğini, nereye doğru gitmekte olduğunu sapta
malıyız; çıkış yollarını aramalıyız. Sen yaptın, o yaptı senin yüzünden oldu tartışması kadar, için
de bulunduğumuz durumun ciddiyetine yakışmayan bir yaklaşım düşünülemez. Çok ciddî bir man
zara karşısında, hepimizin, kişisel suçlama ve savunma duygularından kendimizi soyutlayarak, du
rumu kavramak, anlamak ve bu konunun ülkemizde doğru anlaşılmasına yardımcı olmak gibi bir 
görevimiz vardır. Ben olaya böyle bakmak istiyorum. 

O nedenle, yapacağım değerlendirmeleri, bir siyasal suçlama gibi kimse almasın, bununla ke
sinlikle meşgul değilim; kimse, böyle bir savunma duygusu içinde de olmasın. Durumu görelim ve 
çıkış yolunu birlikte arayalım. 

Değerli arkadaşlarım, nedir durum? Öncelikle, Türkiye, yirmi yıla yakın bir süreden beri, ka
bul edilemez düzeyde bir enflasyonun etkisi altındadır. Türkiye, bu süreç içinde, gerçekten olağan
dışı, çok yüksek bir enflasyonun kronikleştiği, zaman zaman hiperenflasyon haline dönüştüğü, güç
lükle eteğinden tutularak denetlendiği, ama, kronikleşmiş tablonun değiştirilemediği bir ekonomik 
görüntüyü yirmi yıla yakın bir süreden beri yaşıyor; bir defa, bu, tabiî değildir. Efendim, gelişmek
te olan ülkelerin böyle sıkıntıları vardır yaklaşımı burada geçerli değildir; bu, ciddî bir tablodur. 
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Bunun ağır tahribatı vardır; ekonomide ağır tahribatı vardır, toplumsal yapıda ağır tahribatı vardır, 
moral yapıda, ahlakî yapıda ağır tahribatı vardır, Türkiye'nin içinde, dışında ağır tahribatı vardır. 

Bu durumu aşmak zorunluluğu vardır. Türkiye, artık, yirmi yıl, bunca gelmiş geçmiş iktidar
lara, hükümetlere, bakanlara, başbakanlara rağmen, hâlâ, asgarî yüzde 60-70 bandında seyreden bir 
yoğun ve kronik enflasyonun etkisi altında sürüklenmeye mahkûm olmamalıdır. Bu konuda bir ira
de bekliyorum, bu konuda bir kararlılık bekliyorum. Yüzde 60-70 enflasyonu içine sindiren, bunu 
varsayan, kabul eden bir yaklaşımla Türkiye'nin daha devam edemeyeceğini, hepimizin içimize 
sindirmemiz gerektiğine inanıyorum. Böyle bir anlayış yok; bunu doğal sayıyoruz; bu, işin bir par
çası... Böyle bir şey olamaz; bunu taşıyamayız, götüremeyiz, ülke götüremez, ekonomi götüremez. 

Rakamların şiştiğine bakmayınız; ortada çok ciddî zafiyetler şekillenmeye başlıyor. Türk eko
nomisi, çok tehlikeli bir kırılganlığın içine, frajilitenin içine hızla sürükleniyor. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, bu enflasyon tablosunun sonuçlan somut bir biçimde kendisini 
göstermeye başladı. Bugün, Türkiye'nin içborç stoku 1,4 katrilyon; 1,4 katrilyonluk bir içborç sto
kuyla karşı karşıyayız. Bu rakam, tabiî çok etkileyici bir rakam; ama, daha etkileyici olanı, bu ra
kamın hızla artma eğilimi içine girmiş olmasıdır. Türkiye, geçen yıl, 1994 yılında, yani bir yıl ön
ce ortaya koyduğu dışborç stoku ile, 1995 yılının 1,4'lük dışborç stoku karşılaştırıldığı zaman, yüz
de 150'ye yakın bir içborç stok artışının bulunduğunu görür. Demek ki, bir yıl içinde içborçlanmız 
yüzde 150'ye yakın katlanmıştır. Bu, çok tehlikeli bir büyümenin işlediğini gösteriyor. 1994-1995 
arasındaki büyüme yüzde 150'ye yakındı; 1993-1994 arasında yüzde 110 civarındaydı; 1992-1993 
arasında yüzde 80 civarındaydı; hızla katlanarak büyüyor. 1996 yılı sonunda içborç stokumuz 3,5 
katrilyondur. 

Değerli arkadaşlarım, Türk ekonomisi bu borcun altında ezilmeye başlamıştır. Borç, kartopu 
gibi yuvarlanıyor; bir çığ gibi ekonominin üzerine geliyor. Ekonominin bütün yaratıcılığını, üreti
ciliğini tüketen bir anlayış içinde bu tablo hızla şekilleniyor. Bu, doğru bir tablo değildir; kabul edi
lebilir bir tablo değildir; geçiştirileverecek bir tablo değildir; ağır bir manzaradır, vahim bir man
zaradır; sürdürülebilir bir tablo değildir. Bakınız, bu alanda en soğukkanlı, en dikkatli değerlendir
meler yapmaya özen gösteren iş çevreleri bile, daha bir süre önce yayımladıkları bir raporla, bu tab
lonun artık sürdürülebilir olmaktan çıktığını ilan ediyorlar; bu böyle gitmez diyorlar, araştırmışlar, 
bir uyarı olarak bunu dile getiriyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, bu tablo nereden kaynaklandı; bunun altında ne yatıyor; niçin böyle bir 
manzarayla karşı karşıyayız; onun kusuru, bunun kusuru meselesine girmeden anlayalım. Niçin, 
Türkiye, 1996 yılı başında böyle bir içborç patlamasının tutsağı haline dönüştü; soru budur. Bu so
rudan nasıl çıkarız; ülkemizi bu içborç tutsaklığından nasıl kurtarırız; görev de budur, bunları ara
yacağız, bunları çözeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, buna baktığımız zaman gördüğümüz manzara şu: Türkiye, bir şiire, ne 
yazık ki, vergi almayı ayıp sayan bir anlayışın elinde oldu. Kamu gelirlerini vergi toplayarak artır
maya yönelik yaklaşımların, çağın ekonomi anlayışının ölçülerine uymadığı, bir insanın kendi ka
zandığı parayı devletten daha iyi harcayacağı, devletin bunu israf edeceği düşünüldü ve denildi ki, 
bırakın bu vergi meselelerini... Ona göre şekillendirmeler yapıldı; ona göre vergi mevzuatı yeniden 
düzenlendi; muafiyetler getirildi, bağışıklıklar getirildi; birtakım kapılar açık tutuldu. Bilinçli bir 
biçimde, Türkiye'nin kamu gelirlerinin vergiden kaynaklanan bölümünün azaltılmasına dönük bir 
politika kararlılıkla uygulandı. Bu dönemin anlayışı şudur: Vergi alma, borç al. Türkiye, vergi al
ma anlayışını biraz hafifsedi ve borç alma yöntemini uygulamaya başladı. Başlangıçta makul faiz
lerle, belki uygun vadelerle bir süreç başladı; ama, o süreç hızla gelişerek, klasik borçlanma dina
miğine uygun bir biçimde, borç alanın yakasını kaptırması biçiminde ortaya çıktı ve Türkiye, bu 
sürecin etkisi altına girerek bugünkü noktaya kadar geldi. 
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Değerli arkadaşlarım, bu tablonun değişmesi lazımdır. Türkiye, borç al, vergi alma; sıfır faiz

le vergi alma; vergiyi devlet iyi kullanamaz; bırak müteşebbis kullansın anlayışından yola çıktı; 
yüzde 130, yüzde 140 faizle borç alma noktasına geldi. Sıfır faizle vergiyi almadık; yüzde 130, 
yüzde 140 faizle borç aldık. Bu, bir dönemin uygulamasıdır. 

Bugün geldiğimiz noktada, artık, Türkiye, yatırım yapma, borç öde noktasına gelmiştir. Bu
gün, Türkiye, yatırım yapamaz haldedir. Hiç kendimizi aldatmayalım; işte, 248 trilyon liraya çıkar
dık, 50 trilyon lira artırdık, yeni kaynaklar verdik, borç yatırım hamlesini hızlandırıyoruz anlayı
şıyla kendimizi avutmayalım; Türkiye'nin şartları buna müsait değildir, yapılabilir de değildir. 

Bakınız şu bütçeye; bütçe tahminlerinde, Gelir Vergisi 567 trilyon olarak öngörülmüş; daha 
sonra bağlanan bütçeye bakıyorsunuz, 610,trilyona çıkmış. Nasıl çıktı, ne çıktı; yani, Gelir Vergi
si tahsilatıyla ilgili yeni bir karar mı aldık, yeni uygulama içine mi giriyoruz; iki ay önce o tahmi
ni yapanların, Maliye Bakanlığının bu işin uzmanı bürokratlarının, iki ay sonra, 1996 yılı sonunda 
gerçekleşecek olan Gelir Vergisiyle ilgili tahminini 567 trilyondan 610 trilyona çıkaran ne oldu 
ki?.. • 

Aynı şey, Kurumlar Vergisiyle ilgili; 100 trilyondan 120 trilyona birden çıktı; niye; çünkü, 
oraya biz yatırım koyacağız, o yatırımı dengeleme ihtiyacı var; 861 trilyonda bütçe açığını' tutma
mız gerekir, daha da yukarı çıkarılamaz; onun için, gelirlere gerekli hamleler... 

120 trilyon, telekomünikasyon özelleştirmesine koymuşuz; yani, bu kadar garanti mi bu iş, te
lekomünikasyonun satışını gerçekleştirdiniz mi, burada, bütçede 120 trilyon diye koyuyorsunuz? 
Kimin desteğiyle çıkaracaksınız? Anayasa Mahkemesi iptal etmiş, kanun çıkması gerekiyor. Bu 
kanunun çıkarılacağına dair bir siyasî mutabakat var mı ki, böyle bir teknik belgeye, 120 trilyon
luk bir gelir kalemi diye, onu bir hamlede koyuyorsunuz ve sonra da "yatırımları artırdık, dengeyi 
sağladık" diyorsunuz?! 

Değerli arkadaşlarım, tablo iç açıcı değildir; tablo, tam tersine, umut kırıcıdır. Çok ciddî yak
laşımlara ihtiyaç vardır. Türkiye, sadece yatırımlardan vazgeçerek de kamu açıklarını azaltma şan
sına sahip olma noktasını artık geçmiştir. Yatırımlardan vazgeçerek bir dengenin sağlanması da, ar
tık mümkün değildir; çünkü, bıçak kemiğe dayanmıştır. Devletin cari harcamalarını daha da aşa
ğıya indirme şansı yoktur. Yatırımların bir kenara itilmesi, Türkiye'yi çok daha ağır sıkıntılarla 
karşı karşıya bırakır haldedir. 

Yatırımların tamamlanma süreci olağanüstü artmıştır.Türkiye'nin yatırım pipe-line'ında çok 
büyük bir yatırım proje demeti beklemekte, yüzde 75'i, 80'i, 85'i tamamlanmış olan yatırımlar kü
çük bazı eklemeler sağlanamadığı için sonuçlandırılamamakta, bu tablo, bu şekilde artık sürdürü
lemez hale gelmiş bulunmaktadır. 

Yapılması gereken şey, artık, sadece, harcama kalemlerinde indirim arayışı değildir. Yapılma
sı gereken şey, devletin gelir kalemlerine de ciddî bir yeni anlayışla eğilmektir; yani, her bütçe ko
nuşmasında yer alan "vergi idaremizi etkinleştirerek vergi hâsılasını artırmaya yönelik girişimleri 
sürdüreceğiz" yaklaşımını söylemiyorum; ciddî bir siyasî iradeyi, bir kararlılığı, Türkiye'nin, ver
gi gelirlerinde bir atılımı, bir sıçramayı gerçekleştirmesini.sağlayacak bir anlayışın ortaya konul
masını bekliyorum ve ne yazık ki, bunu görmüyorum. Hâlâ, devletin vergi toplamasının ayıp oldu
ğu, yanlış olduğu anlayışının etkileri, ne yazık ki, her düzeyde kendisini sürdürüyor. (CHP sırala
rından alkışlar) Bu anlayıştan çıkmak lazımdır. Bu anlayıştan çıkmadan bu sorunun çözülmesi de, 
kesinlikle, artık mümkün değildir. Önümüzdeki dönemde, Türkiye, bütçesini ve yatırımlarını ger
çekleştirmek için, daha etkin, daha sağlıklı kamu gelirleri temin edecek yaklaşımların içerisine gir
melidir. 
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Bakınız, yıllardır könuşula konuşüla artık anlamını kaybetti; bir kayıt dışı ekonomi var. Her

kes söylüyor; ama, bu konuda hiçbir ciddî atılım gerçekleştirİlemiyor. Kayıt dışı ekonominin, Tür
kiye'nin resmî ekonomisinin yüzde 30'unun üzerinde olduğu açıkça ifade ediliyor. Bu demektir kir 

o yüzde 30'daki gelir kaybı, vergi kaybı, toplanan vergilerin üçte biri düzeyindedir; yani, Türki
ye'de 700-800 trilyonluk bir vergi kaybının kayıt dışı ekonomiden kaynaklandığı anlaşılıyor. 
"Efendim, kayıt dışı ekonomiyi birdenbire kayıt içine almak kolay mı?.." Elbette değil; ama, yapıl
ması gereken şeyleri yapmaya bir an önce başlamak lazım. Bu konudaki ihmalin faturası çok ağır
dır. Bir yeni anlayışa girme ihtiyacı var. Bu rahatlık, bu ferahlık, kabul edilebilir bir tablo oluştur
muyor. 

Bakınız, Hükümetin aldığı temel bir ekonomik karar olarak bir süre önce yapılan toplantıdan 
sonra şunu öğrendik: "1993 yılında çıkarılmış olan, 1.1.1997'den itibaren menkul değerlerden alın
ması öngörülen verginin uygulanması 2000 yılına ertelendi" kararı, Bakanlar Kurulu adına ifade 
edildi. Tabiî, bu kararın ne ifade ettiği, uygulanıp uygulanamayacağı ayrı bir şey; ama, bu anlayı
şa dikkat çekmek istiyorum; yani, Türkiye, menkul kıymetlerden, bu 1,4 katrilyonluk borç stoku
nun faizinden vergi alma anlayışı içine bile henüz girememiştir. 

Bu konudaki mazeret de, fevkalade ibret vericidir. Yapılan açıklamadan anlıyoruz ki, hazine 
bonolarından, devlet tahvillerinden vergi almak uygun değildir; çünkü, devletin yoğun bir borçlan
ma yapması söz konusudur; eğer vergi alacağımızı şimdiden ilan edersek, bu borçlanmayı gerçek
leştiremeyiz; o nedenle, aman bu konuya dokunmayalım; bırakınız, ortalığı karıştırmayalım; biz, 
artık, bize borç vermek durumunda olan çevrelere mahkûm bir noktadayız, onlardan vergi alma gi
bi bir iddianın içine girmiş görüntüsü vermeyelim; bu, borçlanma politikamızı zarara sokar, denil
mektedir. Yani, öyle anlaşılıyor ki, yaka, bu borç verenlere tümüyle kaptırılmıştır; onlardan vergi 
alma düşüncesinin telaffuz edilmesinden dahi, korkulur bir noktaya gelinmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, 24 Aralıkta bir seçim yaptık, bizden bir hafta önce, 17 Aralıkta 
Avusturya'da seçim yapıldı. Avusturya'da yine bir koalisyon hükümeti kuruldu, işbaşına geldi. 
Onların da bir miktar bütçe açıkları var -bizimki gibi değil, hiç mukayese edilir gibi değil; enflas
yon yıllık yüzde 2 Avusturya'da- bütçe açığını kapatma ihtiyacı için de, koalisyon hükümeti bir 
program hazırladı. Hazırlanan programın en temel maddelerinden birisi, bu hisse senetlerinden, 
devlet tahvillerinden, bonolardan sağlanan verginin oranını, yüzde 22'den yüzde 25'e çıkarmaya 
dönük oldu; yani, yüzde 22 vergiyi zaten alıyormuş Avusturya, şimdi, yüzde 25'e çıkarıyor. Biz, 
borç batağı içerisinde tutsak haline gelmişiz, daha, yüzde 5 dahi alamıyoruz ve sonra da, denge tut
muyor, ne yapacağız, yatırım yapamayacağız, ücret artışları gerçekleştiremeyeceğiz diyoruz ve hu
zur içerisinde, bu spiralin içerisinde yuvarlanmaya devam ediyoruz!.. Bunu kırmak lazımdır, bu kı
sır döngüyü kırmak lazımdır. Türkiye, alması gerekenden almaşım bilmelidir; alması gerekenden 
almayınca, vermesi gerekene Türkiye vermiyor. (CHP sıralarından alkışlar) Alması gerekenden, 
mutlaka, Türkiye almalıdır. Alınması gerekenden almayacaksın, verilmesi gerekene vermeyecek
sin; Türkiye'de, 3,5 katrilyonluk bir içborçlanmanın yüzde 25-30 reel faizini onlara ödemeye de
vam edeceksin ve sonra, bunu, Türkiye'nin maliye politikası diye, herkesin kabul etmesini isteye
ceksin; olur mu böyle bir şey!.. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, artık, kamu gelirlerini artırmaya dönük yöntemlerin üzerinde 
ciddiyetle düşünmeye başlamalıdır. Bugün, vergi gelirleri, kaynakta kesilen vergi haline gelmiştir; 
ne adaleti vardır ne verimliliği vardır. Vergiyi veren, bordro mahkûmlarıdır, işçilerdir, memurlar
dır. (CHP sıralarından alkışlar) Kaynakta kesilen verginin dışında, Türkiye'de, artık, beyan usulüy
le vergi vermenin bir anlamı, bir önemi kalmamıştır. Türkiye'de, Kurumlar Vergisi, toplam vergi 
gelirlerinin yüzde 7'sine düşmüştür. Türkiye, sanayileşiyor, büyüyor, özel sektör gelişiyor; Türki
ye'de, kurumlar vergisinin miktarı yüzde 7 olmuştur; 1995 yılında, yüzde 12'den yüzde 7'ye in
miştir. 
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Değerli arkadaşlarım, bu, kabul edilebilir bir tablo değildir; hızla erozyona uğruyor. İçerisin

de, KİT'in vergisi var; KİT'in vergisini çıkarınız, tablo, çok daha acı bir biçimde ortaya çıkar. Kim 
veriyor vergiyi Türkiye'de? Türkiye'de, Gelir Vergisi, müterakki anlayışa tamamen ters bir tablo
nun içerisine girdi. Vergi çıktığı zaman, ilk kademe vergi ile son kademe vergi arasında onbeş ka
deme vardı; şimdi, iki kademe olmuştur; yüzde 25, yüzde 50. En az vergi veren, en çok vergi ve
renin yarısı kadar vergi vermek zorunda. Kim en az vergi veren; asgarî ücretli. Asgarî ücretli, yüz
de 25 vergi verecek, yüzde 50, en yüksek vergi kademesi olacak; Türkiye, sosyal bir hukuk devle-

, ti olacak; Gelir Vergisi, müterakki bir vergi sayılacak!.. 

Değerli arkadaşlarım, bunlara yeniden bakmak lazımdır. Vergiyi konuşmak güçtür; muhale
fette konuşmak da güçtür, iktidarda uygulamak da güçtür; ama, Türkiye'de, artık, bıçak kemiğe da
yandı; başka çaresi yok... Yüzde 140'la faiz alırken, onu, kimin sırtından ödediğinizi zannediyor
sunuz. Almadığınız o vergileri almamaya devam ettikçe, alma hakkına sahip olmadığımız insanla
rın cebinden yüzde 140 faiz ödediğinizi unutamazsınız. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu dengesizlik, bu çarpıklık artık kabul edilebilir olmaktan çıkmıştır. 
Türkiye'nin yeni bir anlayışa, yeni bir vergi politikasına, kamu gelirleri politikasına şiddetle ihti
yacı vardır. Gelecek yıl, durum daha da ağır olacaktır, daha da vahim olacaktır. Artık, enflasyonu, 
yüzde 60-70'lik kronik seviyesinde tutmayı başarı sayar bir anlayışın içerisine girmişiz ve yavaş 
yavaş, pek çok alanda da durum ağır bir biçimde kendisini gösteriyor. Dış ödemeler dengesi bir ta
raftan kaygı verici bir açık sergiliyor; dışticaret 15 milyar dolarlık bir açığı ifade ediyor; cari açık, 
2,5 milyar doların üzerinde seyrediyor. Türkiye, bir Bermuda Üçgeninin, kamu açıklarında, dışti-
carette ve cari açıkta kendisini gösteren bir Bermuda Üçgeninin tutsağı haline geliyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu, ağır bir manzaradır, ciddî bir durumdur; yeni yaklaşımlara ihtiyaç 
vardır. Buradaki olay şu: 

Türkiye, erken seçimleri, taze bir başlangıç yapmak umuduyla gerçekleştirdi. Umut ettik ki; 
erken seçim yapacağız, yeni bir parlamento -20 nci Parlamento- gelecek, yeni bir hükümet kurula
cak; mümkünse, bu hükümet, merkez sağın iki partisinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkacak ve 
bu Hükümet, Türkiye'de köklü dönüşümleri, yapısal değişimleri, reformları gerçekleştirecek, Tür
kiye'yi içine sürüklendiği bu umutsuz tablodan çıkaracak... Ne yazık ki, geride bıraktığımız birbu-
çuk aylık süre içerisinde bunun hiçbir işaretini göremedik. 

Zaman hızla geçiyor... Şunu bilmenizi isterim: O geçen birbuçuk ay, Sayın Mesut Yılmaz'ın 
Başbakanlığının 10 ayından, 12 ayından geçen birbuçuk ay değildir; o, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin dört yıllık, beş yıllık süresinden geçen bir dönemdir; Türkiye'nin, yeni bir başlangıcı değer
lendirme konusundaki şansı "kullanamayarak, ortaya koyduğu çok ağır bir tahribattır. Bu tahribatın 
çok ağır bir faturası vardır. Türkiye'nin bu taze başlangıç şansını, günübirlik uygulamalarla israf 
etmeye kimsenin hakkı yoktur, hakkı olmamalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de sıcak para çarkı, çok ağır bir biçimde hızlanarak sürüyor. 
İlân edilen resmî politika, gerçekçi kur yok politikasıdır. Baskı altına alınmış bir kur politikası res
men ifade ediliyor; borçlanma devam edecek, kur baskı altında olacak... Bu, Türkiye'nin, o sıcak 
para çarkının etkisi altına girmesi demektir. 

Türkiye'de reel faizlerin yüzde 20'nin üzerinde olduğu açık; yüzde 20, yüzde 30, bazen onun 
üzerinde reel faizlerin yaşandığı görülüyor. Türkiye, dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyecek dü
zeyde, dolara faiz ödeyen bir ülke haline gelmiştir. Bir ülkenin, dolara yüzde 20'nin üzerinde faiz 
verebilmesi söz konusu olur mu; dünyada bunu gerçekleştiren bir başka ülke var mıdır acaba?! Tür
kiye, yıllardan beri dolara yüzde 20'nin üzerinde faiz ödüyor; bu faiz, Türkiye'nin kanını kurutu
yor; Türkiye'nin yatırıma gidecek, büyümeye gidecek kaynaklarını tüketen, kurutan bir kaynak ha
line dönüşüyor. Bu, çok ağır bir manzaradır, bunun hızla ortadan kaldırılması zorunluluğu vardır. 
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Kurları bastırarak, faizi yüksek tutarak Türkiye'de sadece gün kurtarılabiîir; ama, biliniz ki, 

kurtardığınız günü, yarını yiyerek kurtarıyorsunuz ve giderek yarınlar artık kurtarılamaz hale dö
nüşüyor. 

Değerli arkadaşlarım, kamu gelirlerini artırma konusunda, Hükümetin, bir ihtiyacın içine gir
diği anlaşılıyor. Bu geliri artırma arayışı içinde, çeşitli denemeler yapıyorlar; zam, bu doğrultuda 
başvurulan bir yöntem, ama en adaletsiz yöntem. Türkiye'de zaten vergiler dolaysız vergi olmak
tan çıkmış, dolaylı vergi, haline gelmeye başlamış, adaletsizlik vergi sistemini etkisi altına almaya 
başlamış; böyle bir tablonun içinde, bir de zam uygulaması, Türkiye'yi, çok haksız bir tablonun içi
ne çekiyor. 

Bütün bunlara ek olarak, şimdi, bu bütçede, üzerinde durulması gereken ilgi çekici bir tablo 
daha görüyorum: 5 KİT'e salma çıkarılmış. Vergiyi faizden alamıyoruz, ranttan alamıyoruz, hava
dan para kazananlardan tek kuruş vergi alamıyoruz; ama, KİT kazançlarına gözümüzü dikiyoruz, 
KİT'lerden 48.7 trilyonluk bir salmayı, bu bütçe uygulamasıyla gerçekleştiriyoruz... 5 tane KİT se
çilmiş -içinde, son günlerin meşhur TEDAŞ'ı da var, Devlet Hava Limanları da var, Tekel'i de var-
onlardan 48.7 trilyon salma almıyor. Ne demektir, niçin bu 5 KİT'ten almıyor; böyle bir vergi hu
kuku olabilir mi, böyle bir vergi düzeni olabilir mi... 

Varlık Yergisi tartışması, bunun yanında, vergi hukukunun örnek göstereceği bir anlayışa sa
hiptir. Sadece KİT'leri seçiyorsunuz, 5 tanesini seçiyorsunuz ve onlara "cironun, iş hacminin yüz
de 8, yüzde 10'unu vergi olarak vereceksin" diyorsunuz ve parasını alıyorsunuz; böyle bir şey ol
maz; ne vergiciliğe sığar, ne gerçekleştirmeye çalıştığımız pazar ekonomisinin mantığına uyar, ne 
bütünleşmeye çalıştığımız dünyanın, Avrupa Toplumunun uygulamalarına ayak uydurur; bütün 
bunlar mümkün değil. Gözümüze kestirmişiz, Deli Dumrul'un vergi alması gibi, onlardan 50 tril
yona yakın vergi alıyoruz. Ne oluyor bu vergi; bu, tabiî, aynen halka yansıyor. Rekabet nasıl ola
cak, bunlar malî yapılarını nasıl düzenleyecekler, otofinansmanlarını nasıl gerçekleştirecekler, mo
dernleşme yatırımlarını neyle sağlayacaklar; bu konuyla kimse meşgul değil. Bu, artık, bizdeki ver
gi anlayışının, çok ilkel bir yaklaşıma, "tuttuğundan koparabildiğini al" yaklaşımına yöneldiğini 
gösteriyor. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan da sunuş konuşmasında ifade etti, "bu bütçe yasasının 
Anayasaya açıktan aykırı pek çok maddesi var; bunları düzelteceğiz; teknik zorunluluklardan orta
ya çıkıyor" dedi. Bir an önce bunun'düzeltilmesini, Anayasaya aykırılığın bir defalık ya da beş ay
lık, üç aylık kabul edilebilir olduğu gibi bir anlayışın resmen ifade edilemeyeceğini belirtmek isti
yorum. 

Bu çerçevede, dikkati çekmek istediğim bir nokta, Sosyal Sigortalar Kurumuyla ilgilidir. Ge
tirilen düzenlemelerden.bir tanesi olan 6 ncı madde, Sosyal Sigortalar Kurumunu devletleştirmeyi 
öngörüyor. Hükümet Programında, teşebbüs düzeyinde kalmış bir SSK özelleştirme projesini gör
müştük, telaffuz edilmişti, sonra geri alınmıştı "özelleştireceğiz" denilmişti. Şimdi, bu bütçenin 6 
ncı maddesinde gördüğümüz odur ki, artık, SSK özelleştirilmemiş, devletleştirilmiştir. Maliye Ba
kanı ve Hazineden sorumlu bakan bir araya gelerek, SSK'nm bütçesini, çeşitli fonlarının birbirle
rine aktarılması konusunu, tümüyle uygun gördükleri gibi kararlaştırır haldedir. SSK, sıradan bir 
devlet dairesi değildir; onun içerisinde işçilerin ve işverenlerin primi var; kendisine özgü bir yapı
sı var. SSK'ya, şimdi, dışarıdan bir bütçe kanunuyla böylesine bir müdahale, sadece bir biçimsel 
Anayasa ihlali olmanın ötesinde, Anayasanın özüne de, SSK'nın doğasına da ters düşen, kabul edi
lemez bir uygulama sergiliyor. Bu uygulamanın derhal ortadan kaldırılması lazım. (CHP sıraların
dan alkışlar) 
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Genel Kuruldaki bu görüşmelerde, biz, bu konulan yakından takip edeceğiz; yani, Hükümete 

bir izin verelim, beş altı ay içerisinde bir çerçeve kanun çıkarıp bu konuyu düzenlesinler anlayışı 
içerisinde olmayacağız. SSK'yı, bu Hükümetin, bu biçimde -çok kabaca- onun kendi özgün yapı
sını bir kenara iterek, malî koşullarını yok sayarak, sıradan bir devlet dairesi haline getirme girişi
mine karşı çıkacağız. Hükümetin, bu noktada gerekli önlemi şimdiden almasının zorunlu olduğu
na işaret etmek istiyoruz. . 

Değerli arkadaşlarım, bu bütçe, Türkiye'ye yeni bir başlangıç yapma bütçesi olarak gözükmü
yor. Bu bütçe, bugüne kadar süregelen, ciddî bir irade sergilemekten uzak, duruma teslim olmuş, 
rıza göstermiş anlayışın bu yeni Hükümette de aynen sürmekte olduğunu ortaya koyuyor. O anla
yışın, bugüne kadar sürmesini mazur görmek, belki, mümkün olabilirdi; çünkü, seçime doğru gel
miş, artık, geleceğini tam tasavvur edemeyen bir hükümet tablosu içerisinde, iddialı projelerin, ye
ni atılımların uygulanmasını beklemek gerçekçi olmayabilirdi; ama, şimdi, yeni bir başlangıç var, 
önünüzde beş yıllık bir süre var, iddialı bir program koymuşsunuz, "Türkiye'nin temel sorunlarına 
el atacağız" demişsiniz; "çarkı çevirmek için değil, yapısal bozuklukları değiştirmek için iktidara 
geldik" demişsiniz; ne yapıyorsunuz, bu konuda hangi yeni anlayış var?.. Hiçbir yeni iddianın, ye
ni bir yaklaşımın en küçük belirtisini dahi göremedik. Türkiye, bugüne kadar süren ekonomi poli
tikasına tamamen teslim olmuş bir anlayışla yol almaya devam ediyor. Bu anlayışla bir yere vara
mayız; yazıktır, günahtır, bir umudu israf ediyorsunuz, bir Umudu harcıyorsunuz... Bu umudun ni
çin harcandığını anlamak da mümkün değildir; bunda, kimsenin şahsî yararı yoktur, partisel yara
rı da yoktur, Türkiye'nin de hiçbir yaran yoktur. Türkiye, her zamankinden çok daha taze bir baş
langıç ihtiyacı içerisindeyken, ne yazık ki, bunu gerçekleştiremez bir duruma sürüklenmiştir. 

Türkiye'nin temel sorunları var; bu sorunlara yönelik bir ciddî arayış kendisini göstermiyor. 
Pek çok sorunumuz var, ben, bir tanesinin altını özellikle çizmek ve kamuoyumuzun, Türkiye Bü
yük Millet Meclisimizin ve Hükümetimizin dikkatine sunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tarım ve hayvancılık, Türkiye'de, bir büyük potansiyel olarak değerlen
dirilebilecek bir şans olarak ortada dururken, ne yazık ki, bu konuda, tam tersi bir anlayışın içeri
sine girilmiştir; tarım ve hayvancılık, bir anlamda gözden çıkarılmıştır; tarımın ve hayvancılığın, 
artık, Türkiye geleceği için bir umut besler halde olması, ne yazık ki, imkânsız hale gelmiştir... Tür
kiye, artık, net bir tarım ürünleri ithalatçısı haline dönüşmek üzeredir. Bunun, ne kadar ağır bir tab
lo olduğunu tasavvur edebiliyor musunuz. (CHP sıralarından alkışlar) Türkiye, net bir tarım ürün
leri ithalatçısı ülke haline geliyor; gelecek yıl çok daha fazla olacak, bu netlik büyüyecek... Türki
ye, 3 milyar dolara yakın tarim ürünü ithal ediyor/Türkiye, 200 milyon dolar civarında, sadece, 
yem malzemesi ithal ediyor, mısır ithal ediyor, soya ithal ediyor... 

Değerli arkadaşlarım, bu ithalat politikası, Türk ekonomisini, tarım kesiminde çok ağır bir tah
ribatın içerisine almıştır. Bunun, hiçbir zorunluluğu yoktur; yasal zorunluluğu da yoktur, ekono
mik zorunluluğu da yoktur. Bunu, marifet saymışızdır; düşünmüşüzdür ki, gelişme, ilerleme böyle 
olur, iyisini, güzelini getirelim. Duvarlar açılmıştır, her şey gelmiştir; onun terbiyevi etkileriyle 
enflasyonu indiririz kabul edilmiştir; ama, işin özü, üretimi, tahrip olmaya başlamıştır. 

Bugün, hayvancılık, Türkiye'de perişandır. Değerli arkadaşlarım, tarımın ve hayvancılığın pe-
rişan olması, sadece, ekonomimiz içerisinde büyük potansiyel taşıyan belli sektörlerin güç duruma 
düşmesi anlamına gelmiyor. Bugün, tarim, nüfusumuzun yüzde 42'si demektir, coğrafyamızın çok 
büyük bir kesimi demektir... Türkiye'nin, toplumsal dengesi, iç barışı demektir... Türkiye, tarımı 
ihmal ederek, hayvancılığı ihmal ederek, kendi kendisine en büyük zararı vermektedir. O zararın 
tahribatından kurtarmak için, gelecekte trilyonları harcasak onun altından kalkamaz haldeyiz. Bir 
yandan tarımı tahrip ediyoruz, öte yandan da, büyük kentlerimizin belediye başkanları "vize koya-
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lım İstanbul'a, vize koyalım İzmir'e" diye, maruz kaldıkları toplumsal baskıdan kendilerini kurtar
maya çalışıyorlar... (RP sıralarından "Siz mi kurtaracaksınız" sesleri) Kime vize koyuyorsunuz; İz
mir'i, İstanbul'u sen mi kurtardın ki, onu kurtaran insanların çocuklarının, İzmir'e, İstanbul'a gir
me hakkını ellerinden almaya kalkıyorsun?! (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin sorunlarını, birisi Refah Partisinde birisi Doğru Yolda, ama 
ikisi, aynı zihniyette çözümlerle çözmeye çalışan insanların beraberliğine tanık oluyoruz bu nokta
da. Türkiye'nin sorunları, ciddî önlemlerle, yapısal önlemlerle çözülür. Türkiye'de tarımı bitirecek
siniz, Güneydoğuyu, Doğuyu, hayvancılığı bitirerek perişan edeceksiniz, sonra onbinlerce insan 
köy boşaltma uygulaması içerisinde, arazisinden, toprağından, mezrasından, köyünden kopunca, 
onlara sahip çıkmayacaksınız, İstanbul'un, İzmir'in varoşlarına gelince "vize koyalım bunları ön
leyelim" diyeceksiniz; olur mu böyle politika!.. (CHP sıralarından alkışlar) 

NURETTİN AKTAŞ (Gaziantep) - Dört yıl hükümette kaldınız, niye bunları çözümlenmedi
niz? 

BAŞKAN - Müdahale etmeyelim arkadaşlar. 
MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Kayseri) -Çözüm önerirsiniz; politik gösteriye gerek yok ki. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin yeni bir yaklaşıma ihtiyacı 

var; sorunlarının yapısal olduğunu kavramaya, onu çözecek ciddî politikaları ortaya koymaya ihti
yacı var. Faizi kaldıracağız, vergiyi kaldıracağız yaklaşımlarıyla bu konuları çözemezsiniz. Türki
ye'de herkesin ülkenin geleceğine katkı yapma sorumluluğunu, hepimizin kabul etmesine ihtiyaç 
var. Bu ülke hepimizin; biz, bir anonim şirketin, sınırlı sorumlu bir şirketin hissedarları değiliz; bu 
ülkenin vatandaşlarıyız, hepimiz Türkiye Cumhuriyetinin eşit yurttaşlarıyız... (CHP sıralarından al
kışlar) İyi gününde, kötü gününde, vergi verirken, bayramında seyranında beraber olacak; Türki
ye'ye birlikte sahip çıkacağız. Kimse kimseye "vergi almayacağım, senden bir şey talep etmeyece
ğim" diyerek, umut vermeye kalkmasın; o umudun altında kendisi ezilmekle kalmaz, Türkiye de 
ezilir. Onun için; ciddî olmak, gerçekçi olmak gerektiğini ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin büyük sorunları var, bu sorunlarına, ciddî çözümler getir
me ihtiyacı var; bu çözümleri elbirliğiyle arıyoruz. Bakınız, pek çok konuda, pek çok noktada, bit 
yeni yaklaşım ihtiyacı var. Bugün, hızla, bir an önce, bir vergi reformunun, bir finansman reformu
nun mutlaka yürürlüğe konulması lazımdır. Türkiye, artık, vergisini bile alamadığı fazin altında 
ezilmeye mahkûm bir ülke görüntüsünden bir an önce çıkabilmelidir. Hâlâ, bu. konudaki ciddî bil
giler dahi, kamuoyuna tam sunulabilmiş halde değildir. Türkiye, 1995 yılında, "1994 yılında, 1993 
yılında, özel kesimden yaptığı borçlanmanın yıllık ortalama faizi olarak ne ödüyor; bunun, kamu
oyuna resmen sunulması lazımdır. Bir yılda, ne kadar faiz ödeyerek borçlanabiliyoruz; önümüzde
ki 3,5 katrilyona ne kadar faiz ödeyeceğiz, yüzde kaç faiz ödeyeceğiz; bu faiz, enflasyonla, döviz 
değerindeki değişmeyle ne ortaya koyuyor?.. Yüzde 20'nin üzerindeki reel faizler konuşuluyor. 
Türkiye'nin borçlanmasında 10 puanlık bir inme sağlanmış olsa, bu 3,5 katrilyonluk bir borçlanma 
içinde, 350 trilyonluk bir gelir artışı demektir. 350 trilyonluk bir gelir artışını, Türkiye, faizlerinde 
10 puanlık indirimi sağladığı zaman başaracak noktadadır. Ee, kamuoyunun bilgisi dışında; nasıl 
gelişiyor, bunun farkında değiliz. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin bu konulara, finansman sorununa, vergi sorununa yönelik, 
şeffaflığa ve ciddî yaklaşımlara bir an önce kavuşturulması gerekiyor. Türkiye'nin yönetim siste
mini derhal değiştirmemiz gerekiyor. Türkiye'de, demokrasiyi, artık tabandan şekillendirmeye baş
layacağız. Meclis demokrasisinin dönemi bitmiştir. Şimdi, artık, demokrasiyi, muhtarlıklardan baş
layarak, yeniden inşâ etme zorunluluğu var. Türkiye, bir an önce, yerel yönetim anlayışını yeniden 
ele almalıdır; her muhtarlık, bir belediye başkanlığı haline dönüştürülmelidir; büyük kentlerdeki 
muhtarlar, semt belediye başkanı haline gelmelidir; köylerdeki muhtarlar, en yakın belediyeyle ir
tibatlı, belediyenin bir temsilcisi haline dönüştürülebilmelidir... 
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Değerli arkadaşlarım, bugün, 20 bin, 30 bin oyla bir milletvekili seçiliyor. 60 bin oyla seçilen 

muhtarlar var Türkiye'de; bunlar da millî iradeyle seçiliyorlar; onlara bir etkinlik, bir işlev, bir yet
ki sağlamadan, Türkiye'nin sorunlarının çözülmesi mümkün değildir. 

İl genel meclisleri, yeni bir anlayışla ele alınmalıdır. İl genel meclisleri, yöresel sorunları çöz
menin malî, hukukî olanaklarına bir an önce kavuşturulmalıdır. 

Türkiye, bir an önce, bir adalet reformuna götürülebilmelidir, bir eğitim reformuna götürüle-
bilmelidir, 

Bakınız, bir süredir yolsuzlukları konuşuyoruz; Türkiye çalkalanıyor. Bakınız, bütçeyi görü
şüyoruz; en önemli işlerinden birisi'Türkiye Büyük Millet Meclisinin. Nasıl görüşüyoruz şu bütçe
yi; yani, Hükümete ortak olan siyasî partilerin genel başkanları Mecliste yok, bütçeye sahip çıkan 
yok, Hükümete sahip çıkan yok; Hükümet, bir azınlık hükümeti; Parlamentoda istikrarlı bir çoğun
luğu yok; ona, hükümet olma şansını verenler, pişmanlık içerisine girmeye başlamışlar; nasıl ken
dilerini bu sorumluluktan sıyırabilirler, onun arayışına yönelmişler... (RP sıralarından alkışlar) Or
tada soruşturma önergeleri dolaşıyor. Soruşturma önergelerinin her birisi saatli bomba; ne gün, ne
rede patlayacak, belli değil. Altmış milyon, bu Hükümete bakıyor; beş yıllık bir döneme yönelik 
reformlar yapacaklar, programlar uygulayacaklar, Türkiye'yi yönetecekler; Başbakan inecek, Baş
bakan gelecek; bir daha inecek, bir daha gelecek; sonra birisi Cumhurbaşkanı olacak, birisi Başba
kan olacak... Nerede bunlar, nerede bu iddiaların sahipleri... (CHP ve RP sıralarından alkışlar) 

Herkes kopmuş, çekilmiş; herkes, söylediğine, yaptığına pişman, içine girdiği, yolun yanlışlı
ğını görmüş halde... Türkiye ne olacak; niye buraya girdik; Türkiye'yi buraya kim soktu; ne için 
girdiniz, ne yapacaksınız, nerede bu irade, bu coşku, bu şevk, bu iddia; bunu görmek istiyoruz. Ne
rede Türkiye'nin sahibi, Hükümetin sahibi, sorumlusu... Görevli Bakan orada bir iyi niyet içinde, 
sorumluluk duygusu içinde görevini yerine getirmeye çalışıyor, Türkiye de, bütçe görüşmesi yapı
yor. (CHP sıralarından alkışlar, "Başbakan geldi" sesleri) 

Evet, intakı hak... 
Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin bir an önce önündeki konulara yönelik yeni anlayışlarını or

taya koyması lazım. Hükümetin ekonomi politikasıyla ilgili temel değerlendirmesini, açıkça, bütün 
ayrıntılarıyla kamuoyuna ilan etmesi lazım; önce bunu dinlemek istiyoruz. 

Bazı konularda verilmiş olan sözlerin kararlılıkla takip edilmesi ve hızla sonuçlandırılması la
zım. Mesela, bu boşaltılan köylerle ilgili çok açık taahhütler ortaya atılmıştır. Boşaltılan köylerle 
ilgili yapılan taahhütlerin derhal gerçekleştirilmesi lazım. (CHP sıralarından alkışlar) Bu bütçede, 
ne yazık ki, bu konuda hiçbir işaret göremiyoruz. Toplu Konut İdaresinin sıradan olanakları içinde 
hâlledilecek diye, konu, uyutulmaktadır; bunu görüyoruz, bunu Hükümete yakıştırmıyoruz... Konu 
ciddîdir; bakın, söylediniz; sizi bunu söylemeye zorlayan bir gerçek var; gerçeği hepimizin gör
mesi ve gereğini yerine getirmesi lazım. Bugün, Türkiye'nin, bir başka coğrafyasında, bin tane kö
yün boşaltılması ve köyünü boşaltan o insanlara, hiçbir tazminat ödenmemesi mümkün müdür; bu
nun Anayasada yeri var mı; hukuk devletinde yeri var mı; gerçekleştirmeye çalıştığımız barış an
layışı içerisinde bunun yeri var mı... Bir an önce yapılması lazım; hiç gecikmeden bu konunun ön
celikle ele alınması ve sonuçlandırılması lazım. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de, Hükümetin bu ilk döneminde, kuruluş günlerinin heyecanı 
içerisinde, maruz kaldığımız bazı yanlış uygulamalara da dikkati çekmek istiyorum: Yeni bir ko
alisyon kurulmuş; devleti yeniden şekillendirme arayışı içerisinde, üzün bir zaman, bir kadro çe
kişmesine, bir kadro paylaşmasına ayrıldı. Uzun bir süre, bir ayı aşkın bir süre -hâlâ da sonuçlan
mış değildir- valiler, genel müdürler, nasıl atanacak; Türkiye, bunun telaşı içerisinden geçti. Mer
kez Bankası, hangi valinin tayinine endekslenmiş, hangi genel müdür, kiminle birlikte değerlendi
rilecek; kamuoyu, hayretler içerisinde, bu tabloyu aylarca izledi. 
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Tabiî, bu çok üzüntü verici bir olay; ama, bundan daha üzüntü verici bir olay da şu: Türki

ye'nin kritik noktalarında görev yapan kamu görevlileri var. Bu kamu görevlileri, çok ağır koşul
larda, büyük bir özveriyle, iyi niyetle hizmet veriyorlar. Bu insanlara yönelik olarak, doğrudan Sa
yın Başbakanın "evet, MÎT Müsteşarını ve Dışişleri Müsteşarını değiştireceğiz" diye, bir açıklama 
yapması gibi bir yönetim anlayışı, acaba dünyanın neresinde var; öyle bir şey olabilir mi?!. (CHP 
sıralarından alkışlar) Yani, Sayın Başbakan diyor ki "evet, onları değiştirmeyi düşünüyoruz." Bu
nu söyleyeli bir ay oldu; hâlâ görevlerinde; çok güç bir iş yapıyorlar, dünyayla muhatap oluyorlar. 
Şimdi, Sayın Başbakan, bir yandan, kamuoyuna "evet, ben, falan falan görevlileri değiştireceğim" 
diye açıklama yapacak, Öte yandan, o açıklama sürüncemede kalacak ve o görev, o insanlar tara
fından yürütülmeye devam edilecek... Böyle bir haksızlığı bu ülkeye yapmayınız; bu, doğru değil
dir; değiştirecekseniz, değiştirisiniz... Değiştireceğiniz insanları "değiştireceğiz" diyerek aylar ön
cesinden bütün Türkiye'ye ilan edip, sonra, onları, aylarca görev başında tutup, onları efkisizleşti-
rip, Türkiye'yi, dış dünyayla ilişkilerinde güç duruma sokmak, uygun bir anlayış sayılabilir mi... 

Değerli arkadaşlarım, bu çerçevede -Sayın Başbakan da gelmişken- önem verdiğim bir nokta
ya daha, şu, İğdır'daki akşam sohbetine değinmek istiyorum. Sayın Başbakan, İğdır'da, gazeteci
lerle yaptığı akşam sohbetinde, Türkiye'nin Kardak konusundaki hukukî konumuyla ilgili olarak 
ne söylemiştir; ben, bunu, burada, kendi ağzından dinlemek istiyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Başbakanın, Kardak kriziyle ilgili özel sohbetini -artık, özel sohbet olmaktan çıktığı için-
Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden, ben de öğrenmek istiyorum. Eğer, ortada konuşulacak 
bir şey varsa, orada konuşmakla kalınmaz; orada açılan bir konu, takip edilir. Eğer, takip edilme
yecekse, orada açılan konunun niçin açıldığının izahının, burada yapılması gerekir. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, yeni bir hükümetin görev başına gelişi sırasında, belki, böyle olaylar ya
şanabilir; ama, benim bildiğim kadarıyla, görev başına gelen kadromuz, deneyimli bir kadrodur; 
geçmişte, aynı noktalarda görev yapmışlardır. Bu uygulamaları kendilerine yakıştıramadığımı ifa^ 
de etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, büyük güçlüklerin içerisinden geçiyor; bunav kuşku yok. De
min, Sayın Bakan da burada ifade etti; iş, sadece, bugün, benim konuşmamda dile getirdiğim olum
suzluklardan ibaret değil; Türkiye'de, çok umut verici dinamikler de işliyor. 

BAŞKAN - Sayın Baykal, 5 dakikanız var efendim. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 

Ülkemizde çok sevindirici gelişmeler de oluyor; buna kuşku yok. Türkiye, kabına sığamıyor, 
Türkiye'nin teşebbüs gücü, yaratıcılığı, üreticiliği, halkımızın azmi, her an, her alanda kendisini 
gösteriyor. Gerçekten de Gaziantep'inden Kahramanmaraş'ına, Denizli'sinden Kütahya'sına, Ço-
rum'undan Erzincan'ına kadar, Türkiye'nin pek çok yöresinde/halkımız, üreticilerimiz, sanayici
lerimiz büyük bir başarıyı kendi emekleriyle gerçekleştiriyorlar. Elbette, onların bu başarılarıyla if
tihar edeceğiz, elbette, yurtdışına işçi olarak gidip işadamı olan başarılı Türklerle iftihar edeceğiz, 
elbette, onlara yardımcı olacağız; ama, bilinmesi gereken temel nokta şu: Türkiye'nin bu dinamiz
mini biz engelliyoruz, Ankara engelliyor, Meclis engelliyor, hükümetler engelliyor... Bunu aşmak 
lazım. Biz, görevimizi yapmadıktan sonra, enflasyonu yüzde 70'ler, yüzde 80Ter de sürdürerek, 
Türkiye'yi yatırım yapamaz, üretim yapamaz bir ülke haline dönüştürerek, halkın dinamizmiyle, 
yaratıcılığıyla ortaya çıkan başarılardan teselli arama hakkımız yoktur. Elbette, onlarla iftihar ede
ceğiz; ama, onlara yardımcı olmak, onların başarısının zeminini, altyapısını hazırlamak da bizim 
görevimiz olmalıdır. 

- 4 7 1 -



T.B.M.M. B : 3 8 17 .4 .1996 0 : 2 
Değerli arkadaşlarım,bu bütçe, sadece, içeriğiyle değil, onu uygulayacak hükümetin siyasî ko

şullarıyla da anlam ve önem kazanacaktır. Bu hükümet daha ne kadar bir arada çalışma şartına sa
hip olacaktır, bunu bilemiyoruz. Sayın Başbakan, diyor ki: "Ben, çamurun üstünde başbakan ola
rak oturmam." Ama, Başbakan olmak için, çamurun üstüne çıkar. (CHP sıralarından alkışlar) O 
hangi çamurdur bilmiyorum tabiî "ortada bir çamur varsa başbakan olmak için ona çıkarım; ama, 
onun üstünde oturmam" diyor Sayın Başbakan; oturacak mıdır oturmayacak mıdır göreceğiz önü
müzdeki günlerde. Önümüzdeki günlerde bu konular ele alınacak, konuşulacak. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, böyle bir ilişkinin ortaya çıktığı, bu anlayışların ifade edildiği, se
çim öncesinde dile getirilen bu formüllerin, bırakınız seçimi, Hükümet kurulduktan daha düne ge
linceye kadar aynen tekrar edildiği bir ortamda, Türkiye'nin, bu güç sorunların altından kalkacak, 
bu bütçeyi kararlılıkla yaşama geçirecek bir hükümete sahip olabileceği umudunu taşıyabilir misi
niz; kim taşıyabilir?!. Bu bütçe, bu Hükümet kadar geçerlidir, bu Hükümet kadar yürürlüktedir. 
(CHP sıralarından alkışlar) Bu Hükümetin de ne kadar geçerli olduğunu, ne kadar yürürlükte oldu
ğunu, önümüzdeki günlerde, hep birlikte, yaşayarak göreceğiz. 

Sözlerime son verirken, ben de, bugün 17 Nisan; yedinci. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın... 
BAŞBAKAN Â. MESUT YILMAZ (Rize) - Sekizinci Cumhurbaşkanı... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - ...sekizinci Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın vefatı dolayı

sıyla duygularımı ifade etmek istiyorum. Kendisini rahmetle anıyorum. Ülkemize, Cumhurbaşka
nı olarak bir dönem hizmet vermiştir, iyisiyle kötüsüyle, olumlu yönleriyle, bugün karşılaşmaya 
başladığımız olumsuz yönleriyle. Ülkemize, devlet başkanı olarak hizmet vermiş olan rahmetli 
Özal'ı, ben de, rahmetle anıyorum. 

Yine, bugün 17 Nisan, köy enstitülerinin kuruluş günüdür. Bunun da büyük önem taşıdığına 
inanıyorum. Türk toplumunun kabuğunu kırmaya yöneldiği, Türk köylüsünün kimliğine, bilincine 
kavuşmaya başladığı, Türkiye'nin kentlerden köylere doğru açılmaya yöneldiği, özgüvenini taze
lediği, dünya pedagoji bilimine orijinal, önemli bir katkı olarak gelen köy enstitülerimizin kurulu
şunun bu yıldönümünü de saygıyla anıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) Köy enstitülerinin ger
çekleştirilmesine emek vermiş, katkı yapmış, köy enstitülerinden yetişmiş, köy enstitülerine umut 
bağlamış bütün yurttaşlarımın da bu gününü kutluyorum. 

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından ayakta alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Baykal., 

Söz sırası, DSP Grubu adına Sayın Zekeriya Temizel'de. 

Buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 

DSP GRUBU ADINA ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1996 Yılı Konsolide Bütçe Yasa Tasarısının tümü üzerin

de, Demoratik Sol Partinin görüşlerinin bir bölümünü belirtmek üzere, Grubum adına söz almış bu
lunuyorum. Sözlerime başlarken, siz sayın Meclis üyelerine ve bizi dinleyen, bizi izleyen tüm yurt
taşlarımıza, Demokratik Sol Parti adına saygılarımı sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi, kamu maliyesi son yıllarda krizde. Kamu mali
yesinin krizi, genel ekonomik bunalımın da temel nedenlerinden biri olarak görülmekte. Meclisi
miz, bu koşullarda, 1996 yılının, 4 ayı kullanılmış olan bütçesini görüşmeye başlıyor. Görüşeceği
miz bu bütçe ya ekonominin süregelen bunalımlarına katkıda bulunacak; yani, bunalımı daha da 
ağırlaştıracak ya da ekonomik bunalımdan çıkmasına büyük bir katkısı olmasa bile, kamu maliye
sinin ve yönetiminin disiplin altına alınmasına yönelik çalışmalarıyla gelecek yıllar için bir örnek 
oluşturacak. 
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Bu bütçenin, bu katkılardan hangisini gerçekleştireceğini belirlemeden önce -ki, bu belirleme

yi, benden sonra konuşacak olan değerli arkadaşım Sayın Uluğbay yapacak- 1996 yılı bütçesinin 
hangi ekonomik koşullar altında hazırlandığını gözler önüne sermekte yarar olduğunu düşünüyo
rum. 

Değerli milletvekilleri, anımsayacağınız üzere, 1991 yılı sonbaharında iktidarda bulunan ve 
erken seçim kararı alan Hükümetin Başbakanı olan Sayın Mesut Yılmaz, ekonominin iyi durumda 
olmadığını, ekonominin sağlıklı hale getirilebilmesi için istikrar önlemlerinin zorunlu bulunduğu
nu; bu önlemlerin de seçime bir yıl kala uygulanmasının olanaksız olduğunu belirtiyor ve bu ne
denlerle erken seçime gidildiğini açıklıyordu. 1996 bütçesinin görüşüldüğü bu dönemdeki ekono
mik durum, işte, 1991 yılında tanımlanan bu durumdan farklı değildir; hatta, daha da kötüsüdür. 
Daha kötüsüdür; çünkü, 1991 yılındaki ekonomik görünüm, 1993 yılında tanı bir çöküntüye sürük
lendikten sonra, 1994 yılında alman ekonomik önlemlerle, 1995 yılında ancak 1993 yılındaki dü
zeyine yeniden dönebilmiştir. 

5 Nisan 1994'te alman ekonomik önlemlerle, ekonomi, eksi 6 küçülmeyle dibe vurdurulmuş, 
1995 yılında yeniden bu büyüklüğe ulaşarak, 1995 yılındaki kişi başına millî gelir, 1991 yılındaki 
düzeyine ancak ulaşabilmiştir. 

1993 yılında 14 milyar dolarla tarihinin en yüksek değerine ulaşan dış ticaret açığı, 1994 yı
lında 4,2 milyar dolara kadar çekilmiş ancak; 1995 yılında, sanki tarihin tekerrürü gibi, yeniden 14 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

1995 yılı ithalatı içerisindeki en önemli değişiklik ise tarım ürünlerinde ortaya çıkmış, Türki
ye tarım ürünleri ithalatına 1995 yılında 2 milyar 452 milyon dolar ödemek zorunda kalmıştır. 

Değerli milletvekilleri, ülkenin, içine düşürüldüğü bu durum başka birçok ekonomik göster
geyle, somut olarak gözler önüne serilebilir. Örneğin, üretken yatırımların yapılamadığı, gelir da
ğılımının gitgide bozulmakta olduğu, tarım sektörünün ülkeyi besleyemez duruma geldiği ve biraz 
önce belirttiğimiz gibi, bir yıl öncesine göre, yüzde 100'Ier dolayında artış göstererek ithalat raka
mının 2,5 milyar dolara ulaştığı, bütün bu göstergelerin sayılabileceklerindendir. Ancak, bunların 
ayrıntılarının burada anlatılmasına zamanımız elvermiyor. Biz, burada 1996 yılı bütçesinin hazır
landığı bir sırada, Türkiye ekonomisinin belirleyici üç temel özelliğini vurgulayarak konuyu sınır
landırmak istiyoruz. . 

Değerli milletvekilleri, 1996 yılına girildiğinde, Türkiye ekonomisinin belirleyici üç temel 
özelliği bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, yüksek enflasyon; ikincisi, kronikleşen işsizlik; üçün
cüsü de, üretim ekonomisi yerine rant ekonomisinin egemen ekonomik faaliyet biçimi olmasıdır. 

Hepinizin çok yakından bildiği gibi, Türk ekonomisinin en temel özelliği, her türlü ekonomik 
dengeyi bozarak dar gelirliler için yaşamı çekilmez hale getiren yüksek fiyat artışlarıdır; yani, yük
sek enflasyona mahkûm olmasıdır. 

Enflasyonun bilinen birçok nedeni bulunmaktadır; ancak, kamu giderlerinin sağlam finansman 
kaynaklarına dayandırılmamasının ve kamunun; gelirlerinin üzerinde gider yapmasının, enflasyo
nun temel nedenlerinin başında geldiğine de kuşku yoktur. Vergi gelirlerinin kamu giderlerini kar
şılama oranı düştükçe, enflasyon ve ekonomik bunalım ağırlaşmaktadır. Nitekim, genel bütçe ver
gi gelirlerinin, konsolide bütçe giderlerini karşılama oranın en düşük olduğu 1993 yılı, Türkiye'nin 
ağır bir ekonomik bunalım yaşadığı yıl olmuştur. 1993 yılında, bütçe vergi gelirlerinin konsolide 
bütçe giderlerini karşılama oranı, yüzde 53'lere kadar düşmüş ve bu, son 10 yılın en düşük oranı 
olmuştur. 
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Değerli milletvekilleri, vergi yükü konusunda hepiniz bilgi sahibisiniz, Genel vergi gelirleri

nin gayri safî millî hâsılaya oranı olarak tanımlanan vergi yükü, ülkemizde yüzde 14,4'ler civarın
da dolaşmaktadır. Bu tutara, mahallî idareler ile fonların vergiye tabi paylarını da kattığınızda, 
oran, yüzde 17,7'ye yükselmektedir. Oranın çok düşük olduğu, OECD ortalamasının yüzde 28 ol
duğu, Türkiye ortalamasının da bu rakama yükseltildiği takdirde Türkiye'nin malî sorunlarının ta
mamen çözümleneceği, ekonomistlerin ye maliyecilerin neredeyse sloganı haline gelmiştir. 

Değerli arkadaşlar, ancak, burada unutulan iki önemli nokta vardır: Birincisi, vergi yükünün 
millî gelir düzeyine bağlı olduğudur; kişi başına gelirin düşük olduğu ülkelerde, kendinizi parala-
sanız da, diğer ülkeler kadar, millî geliri yüksek olan ülkeler kadar vergi alamayacağınız gerçeği
dir. İkinci nokta ise, Türkiye'de, vergi ödeyenler açısından, zaten, verginin, taşınabilirlik sınırına 
gelmiş olmasıdır. Vergi ödeyenler açısından, verginin taşınabilirlik sınırına gelmesinin nedeni, ül
kemizde vergi adaletinin olmamasıdır. Bu adaletsizlik, önce dolaylı ve dolaysız vergiler ayırımın
da ortaya çıkmaktadır. Son beş yıl içerisinde, dolaylı vergilerin ağırlığı, dolaysız vergiler lehine 10 
puan artmıştır. Bu, dargelirlilerin harcamaları suretiyle ödedikleri verginin, gelirleri içerisindeki 
payının, gitgide artması anlamını taşımaktadır. 

Vergi adaletsizliğinin ikinci göstergesi ise, ülkemizde yüksek gelirli kesimin, kamu harcama
larına vergi ödeyerek katılmaması, aksine, kamu harcamalarından vergisiz faiz kazançları yoluyla 
oldukça önemli bir pay almasıdır. Varlıklı kesimin kamu harcamalarına ,vergi ödeyerek, katılma
daki isteksizliği, vergi yükünü büyük ölçüde ücretlilerin üzerine yüklemektedir. Şu anda ücretliler, 
toplam kamu harcamalarına vergi ödeyerek; daha doğrusu, toplam vergi gelirlerinin yüzde 20'sini, 
Gelir Vergisinin de yüzde 50'sini ödeyerek katılmaktadırlar. Ülkemizde vergi adaleti adına yapı
lanlar, nedense bu tabloyu değiştirememiştir. 

Söylenenlerin aksine, Türkiye Büyük Millet Meclisi, vergi yasası çıkarma konusunda oldukça 
kolay çal i şan bir Parlamentodur, bir Meclistir. Son on yıl içerisinde, 100'e yakın vergi yasası bu 
Meclisten geçmiştir. Sadece, 1993-1995 yılları arasında, kapsamlı 4 vergi yasası bu Mecliste geçi
rilmiştir. Bütün bu tasarıların ortak amacı vergiyi tabana yaymak, böylece kayıtdışı sektörü kayıt 
altına almak ve vergi gelirlerini artırmaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce konuşan sayın konuşmacı da verginin tabana 
yayılması, kayıtdışı ekonominin kayıt altına alınması gerekliliğinin altını bir kez daha çizdiler. 
Bundan önce çıkarılan 4 tane vergi yasasında da temel amaç bu olduğuna göre, eğer bu sağlanma-
dıysa, hâlâ kayıtdışı ekonomiden, vergi kayıp ve kaçağından bahsediliyorsa, o halde, daha önce çı
karılan vergi yasaları neye hizmet etti?!. Eğer, bu, kayıtdışı sektörü kayıt altına alamadıysa, o za
man vergi reformu adına yapılan bütün o gürültülerin, bütün söylenenlerin amacı neydi ve neye 
ulaştı?.. 

Bugün, beyana dayalı vergilerin toplam Gelir Vergisi içerisindeki payının yüzde 20'ler dola
yında olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Buna karşılık, ücretlilerin payını biraz önce dile getirdim. 
Götürü vergi mükelleflerini bir vergi kaynağı olarak görmenin, buralardan elde edilecek gelirlerle 
vergi hâsılatını yükseltmenin ne kadar yanlış bir olay olduğunu, Hükümet, bu konuda attığı geri 
adımla net olarak göstermiştir. 

Değerli milletvekilleri, esas olan, götürü vergi mükelleflerinden daha fazla vergi almak değil; 
ancak, götürü vergi mükellefleri üzerinden vergi kayıp ve kaçağına engel olmaktır. Yapılması ge
reken düzenlemeler de budur. . 

Demek ki, ülkemizde, sağlıklı kamu kaynağı sorununu çözecek adil ve verimli bir vergi siste
mini kuracak siyasî irade hiçbir zaman oluşamamıştır; bazen, ortaya çıkar gibi olmuşsa da, çok kı
sa bir süre içerisinde hemen geri adım atacak iradede oluşmuştur. 
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Kamunun sağlıklı gelir kaynaklarına kavuşturulamaması bir yana, eldeki kaynaklar da cömert

çe harcanmıştır. Gümrük birliği uygulaması nedeniyle, 3 milyar dolar tutarındaki Gümrük Vergi
lerinden, Avrupa Topluluğundan alınacak yardımlarla telafi edilecek umuduyla vazgeçilmiş, an
cak, böyle bir yardımın, sadece umut olarak kalacağı anlaşılmıştır. 

Sonuç olarak; kamu, sağlıklı ve sürdürülebilir gelir kaynağına, geçtiğimiz yıllar içerisinde ka
vuşturulamamıştır; ama, harcama yapmaktan da geri kalmamıştır. 

Kamu harcamalarından demagojik seçim vaatleri de oldukça önemli paylar almış, sosyal gü
venlik kurumlarından kamu iktisadî teşebbüslerine, yerel yönetimlerden fonlara kadar hepsi, gelir
lerinden fazla gider yapma yarışına girmişlerdir; yani, sürekli açık vermişler, enflasyonu beslemiş
ler ve beslemeye de devam etmektedirler. 

Değerli milletvekilleri, enflasyonun tüm nedenlerine, geçmiş hükümetlerin bu alanda yapmış 
oldukları hatalara burada ayrıntısıyla değinmenin olanağı yok. Yalnız, bir konuyu dikkatlerinize 
sunmak istiyorum; o da, sanayileşme stratejileri konusunda geçmişte yapılan hataların, bugün, kar
şımıza maliyet enflasyonunun nedeni olarak çıkmasıdır. 

Her fırsatta belirtmeye çalışıyoruz; ulaşım sektörü, ekonomik sistemin temel unsurlarından bi
ridir ve ekonomilerde sosyal bütünleşmenin ve ekonomik kalkınmanın en büyük itici gücü ve ara
cıdır. Ulaştırma sektörü, dört ana sektör itibariyle optimize edilmek zorundadır. Eğer bu yapılmaz
sa, üretim bölgeleri, tüketim bölgelerine en elverişli ulaşım olanaklarıyla bağlanmazsa, bu takdir
de, ürün maliyet bedelinin kat kat fazlasını, ulaşım maliyeti olarak, yollarda yapmak zorunda ka
lırsınız. Fazla üretseniz bile, o üretimi uygun koşullarda tüketim bölgelerine taşıyamazsınız, taşır
sanız da, astarı yüzünden pahalı olur. 

Değeri milletvekilleri, Türkiye, GAP ile dünyanın en büyük açık hava seralarından birine ka
vuşmak üzeredir. Bu sera sayesinde, Türkiye'nin tarımsal üretimine bir tarımsal üretim daha ekle
necektir. Ancak, GAP ürününü, 5-10 tonluk kamyonlarla binlerce kilometre taşımaya kalkarsanız, 
taşıma maliyeti, çiftçinin cebine girecek paradan kat kat fazla olur. Belki, bu taşıma maliyeti ne
deniyle ürün taşınmaz ve tarlada kalır. Bugün, tarım ürünlerinin enflasyon şampiyonu olmasının 
sırrı da buradadır. Tarım ürünlerindeki fiyat artışları, çiftçinin cebine daha fazla para girmesinden 
dolayı değildir; ulaşım maliyetleri nedeniyle, çiftçinin cebine girenden kat kat daha fazlasının yol
larda yakılmasındandır. 

Değerli milletvekilleri, ülkenin ulaştırma politikasının, mutlaka bir bütünlüğe sahip olması ge
rekir. Bu bütünlük, kombine ulaşım politikalarının oluşturulmasıyla sağlanır; karayolları demiryol
larına demiryolları, limanlara bağlanır. Bugün, demiryolu ve denizyoluyla konteyner taşımacılığı, 
çağdaş dünyanın benimsediği ve kombine olarak geliştirdiği bir ulaşım politikasıdır. Bu ülkelerde, 
üretim bölgeleri demiryollarıyla birbirine bağlanmakta; hatta, demiryolları fabrikaların içerisine 
kadar girmektedir. Türkiye, denizyoluyla ihraç ettiği ürünlerine, hâlâ, 1,5 milyar dolar navlun öde
mektedir. Eğer, Türkiye, kara ve denizyolu taşımacılığında optimal dengeyi sağlayan bir kombine 
ulaşım politikasını gerçekleştirmezse, ulaşımın maliyetler üzerindeki baskısından kurtulma olana
ğını da bulamayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye ekonomisinin ikinci belirleyicisi de kronikleşen işsizliktir. Ül
kemizde, işsizlik sorunu bir türlü tam boyutlarıyla, rakamsal olarak ortaya konulmamaktadır. İşsiz 
sayıları, istatistiklerde düşük gösterilmekte; ama, etrafınız, işsiz insanlardan geçilmez halde bulun
maktadır. Devlet Planlama Teşkilatı verilerine göre, ülkemizde 2 milyon 139 bini açık, 1 milyon 
904 bini de eksik istihdam edilenler olmak üzere, toplam 4 milyonun üzerinde işsiz bulunmaktadır. 
İşsiz sayısının toplam işgücüne oranı yüzde 19,8'dir. Bugün, ilkokuldan mezun olan çocuklarımı
zın yaklaşık yüzde 34'ü; yani, 1,4 milyonu eğitim sürecinden kopmakta ve bu işsizler ordusuna ka-
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tılmaktadır. 24 yaşın altındaki gençlerimizin yansı, zaten bu işsiz ordusuna katılmış durumdadır. 
Hepinizin bildiği gibi, son onbeş yılda kentlerimizin nüfusu, kırsal kesimden göç edenlerle, nere
deyse 20 milyon dolayında artmıştır. Bu, daha önceden kırsal kesimde işsiz olarak görülmeyen nü
fusun kentlerde işsiz olarak ortaya çıkmasının temel göstergesidir. 

Sorunlar, bu şekilde çığ gibi büyürken, ülkede istihdam da yaratılamamaktadır. Konsolide büt
çe ödenekleri içinde yatırımlara ayrılan paylar gitgide küçülmektedir. 1980'li yıllarda yatırımlara 
giden tutar, bütçe ödeneklerinin yüzde 23'ü dolayındayken, bu oran 1994'te yüzde 8'lere kadar 
düşmüştür. Kamu yatırımlarıyla istihdam yaratılmaması bir yana, özelleştirilen kamu iktisadî te
şebbüsleriyle de yeni işsiz orduları yaratılmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, kamu yatırımlarının azaldığı son 15 yılda, özel sektör yatırımlarının arttı
ğı da doğrudur. Ancak, bu, kamunun küçüldüğü anlamına gelmemektedir. Kamu sektörü küçülme-
mekte; aksine, ters yönde büyümektedir. Buna karşın, artan özel sektör yatırımları, yeterince istih-
,dam yaratamamaktadır; çünkü, özel sektör yatırımları süratle sermaye-yoğun teknolojik yatırımla-' 
fa kaymaktadır. Bu, özel imalat sanayii üretim endeksinin, 1990'ların başındaki yüzde 83'ler dü
zeyinin 1995'lerde yüzde 115'ler düzeyine yükselmesinden ve aynı dönemde işgücü verimliliğinin 
de yüzde öl'den 113'lere tırmanmasından kolayca anlaşılmaktadır. Ancak, burada görülmeyen bir 
diğer gerçek daha vardır; o da, istihdam endeksinin aynı dönemde, 135'lerden 94'lere kadar geri
lemiş olmasıdır. Daha açık bir anlatımla, tüm bu olumlu gelişmeler, özel imalat sanayiindeki istih
damın yüzde 30'lar dolayında gerilemesi sonucunu doğurmuş, işsiz ordusu biraz daha artmıştır. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde işsizlik sorununa en iyi çözümün küçük ve orta boy işlet
meler yoluyla bulunacağı bir gerçektir. Girişimci fidanlığı olarak tanımladığımız küçük ve orta boy 
işletmeler, bugün ülkemizdeki işletmelerin yüzde 98'ini oluşturmakta, toplam istihdam içerisinde 
yüzde 45, yatırım içerisinde yüzde 26, toplam üretim içerisinde de yüzde 37 pay sahibi bulunmak
tadırlar. Ekonomide bu kadar önemli rol üstlenen küçük ve orta boy işletmeler biraz desteklense, 
belki de istihdam sorunu çözümlenebilecektir; ancak, toplam kredilerden aldıkları pay, sadece yüz
de 4'tür. 

Bunun yanında, bu işletmelerin çalışabilmesi için, gerekli altyapı yatırımları bir türlü tamam-
lanamamaktadır. Altyapı yatırımlarının zamanında bitirilememesinin doğurduğu sonuçlar ve bunun 
ülkeye maliyeti çok ağır olmaktadır. Bu konudaki savurganlıklar çok büyük boyutlardadır. Küçük 
ve ortaboy işletmelerin altyapısını oluşturan organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri bir 
türlü bitirilememektedir. 

Değerli arkadaşlar, bu konuda sizlere Türkiye'nin çok yakından tanıdığı bir örneği vermek is
terim: İkitelli... Türkiye'nin GAP'tan sonra en büyük projesi olarak görülmektedir; son bir gayret, 
neredeyse bitirilecek. Kalkınma Bankasının, yüzde 5 faizle ve 20 yıl vadeli olarak Amerika Birle
şik Devletleri tahvillerine yatırdığı kaynakları, İkitelli'ye verilmiş olsa, belki de şimdiye kadar çok
tan bitmişti. (DSP sıralarından alkışlar) Faaliyete geçtiğinde, birkaç yıl içerisinde maliyetini çıka
racak, binlerce insana istihdam yaratacak bu tür yatırımların bitirilmemesi, Türk ekonomisi açısın
dan, gerçekten büyük kayıptır. 

Değerli milletvekilleri, devlet, istihdam yaratacak yatırımları şu anda yapamıyor; yapamadığı 
gibi, yapılacak olanları da destekleyemiyor; destekleme bir yana, bu işletmeler, gümrük birliği uy
gulaması nedeniyle, ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalma durumunda. Bu işletmelerin, gümrük 
birliğine uyum amacıyla çıkarılan yasalardan ve özellikle Rekabet Yasasından nasıl etkileneceği 
bilinmeden, bu belirsizliğin sürdürülmesi, bu işletmeler açısından gerçekten zor durumlar yarat
maktadır. Endişemiz, Patent ve Rekabeti. Koruma Yasalarıyla, küçük ve orta boy işletme sahiple
rinin de, işsizler ordusuna katılma ihtimalidir. 
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Değerli milletvekilleri, Türk ekonomisinin 1996 yılı başındaki üçüncü belirleyici özelliği, üre

tim ekonomisi değil de rant ekonomisi olma özelliğidir. Türk ekonomisinde, temel ekonomik faali
yet biçiminin üretim ekonomisi değil de rant ekonomisi olduğunu kanıtlayabilmek için, daha önce
leri, klasik bir örnek verirdik; derdik ki, büyük sanayi kuruluşlarının kendi ana faaliyetleri dışında
ki kârları, 1980'li yıllarda yüzde 15 iken, 1994 yılında yüzde 54,6 oranına yükselmiştir. Bu, ülke 
ekonomisinde temel faaliyet biçiminin rant ekonomisi olduğunu ortaya koymak için anlattığımız 
somut bir örnektir. 

Bu defa, ülke ekonomisinin rant ekonomisine dönüştüğünü anlatmak için, sizlere değişik bir 
örnek vereceğim. Örnek benim değil, Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında, Hazineden 
sorumlu Sayın Bakanın anlattığı bir konu. Hazineden sorumlu Sayın Bakanın belirttiğine göre, Ha
zinenin son ihalesine tam 226 trilyon liralık teklif gelmiş. Değerli milletvekilleri, bir Hazine ihale
sine 226 trilyon liralık teklif gelmesi ne demek tahmin edebiliyor musunuz... Aynı dönemde, yani 
22 Mart 1996 tarihi itibariyle, Türkiye'nin toplam mevduat hacmi de 1 katrilyon 269 trilyon lira. 
Bu demektir ki, toplam mevduatınızın yaklaşık yüzde 20'si, nakit olarak devlet borçlanmasını bek
lemektedir. Eğer, bir ülkede tasarruflar yatırıma kanalize edilemiyor, tasarrufların tek değerlendir
me aracı da devlete borç verip vergisiz kazanç bekleme esasına dönüşüyorsa, rant ekonomisinin 
varlığını ve sürekliliğini kanıtlamak için başka bir kanıta gereksinim yoktur. Ülkemizin bu özellik
leri herkes tarafından bilinmektedir. Bunların, burada tekrarı, bilineni ilandan başka bir anlam ta
şımaz. , 

5 Nisan kararlarının açıklanması sırasında da,-genel değerlendirme bölümünde- 100 liralık 
vergi gelirinin, 1986 yılında, 43 lirasının borç anapara ve faiz ödemelerine gittiği, 1991 yılında 60 
lirasının aynı amaçla kullanıldığı, 1993 yılında da 104 lirasının aynı amaçla kullanıldığı, burada 
dikkatinize sunmak istediğim bir konu. Ancak, dikkatinize sunmak istediğim ve çarpıcı olan diğer 
bir konu da, Türkiye ekonomisinin, geçirdiği acı deneyimlere karşın, hâlâ, aynı durumda ve aynı 
oranlarda olduğudur. 

Değerli milletvekilleri, bu duruma gelinmesinin birçok nedeni vardır; ancak, bunların içerisin
de en önemlisi, 1984 yılından sonra, ekonominin yönlendirilmesinde, maliye ve vergi politikaları
nın ikinci plana itilmiş, onun yerine para politikalarının ön plana çıkarılmış, borçlanmanın, da en 
önemli para politikası haline getirilmiş olmasıdır. 

Tabiî ki, Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede, para politikaları ekonominin yönlendirilme
sinde yeterli olmamış, para politikaları maliye politikalarıyla desteklenmediğinden, gelir dağılımı 
rantiye kesimi lehine, bu kesime transfer edilen faiz gelirlerinin de vergilendirilmemesiyle, aşırı öl
çüde bozulmuştur. Bu yağmadan, sadece Türk rantiye kesimi değil, uluslararası rantiye kesimi de 
fazlasıyla payını almıştır. Dolar bazında, zaman zaman yüzde 40'lara kadar ulaşan faiz geliri elde 
eden yabancı kısa vadeli sermaye, sıcak para olarak ülkeye akmış, bu durumu bile sağlıklı değer
lendirme olanağından yoksun olanlar "döviz rezervlerimiz artıyor" diye bu durumla övünebilmiş-
lerdir. 1996 yılında da durumda bir değişiklik olmayacağı, yılın iki aylık uygulama sonuçlarından 
belli.olmaktadır. Bu yıl ocak ayında da, Türkiye, dolar bazında en fazla faiz ödeyen ülkelerin ba
şında yer almıştır. 

Değerli milletvekilleri, para politikalarının ön plana çıkarılması, kamu borçlanmasını da bu 
politikaların eksenine oturtmuştur. Eğer, bir ülkede, diğer ekonomi politikaları bir yana bırakılıp 
borçlanma temel politika olarak benimsenmişse, orada, tükenişe yaklaşılmış demektir. 

Rakamlar bu konuda pek bir şey ifade eder mi bilmiyorum; ama, yine de tekrarında yarar ola
bilir. 1995 yılında, tahvil ve bono anapara, artı faiz -rakamlardaki farklılık büyük ölçüde bundan 
kaynaklanır- stoku, 1 katrilyon 862 trilyon Türk Lirasına ulaşmıştır, 1 katrilyon 862,5 trilyon Türk 
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Lirası... 1996 yılı sonundaki hesaplamalarımıza göre, bu, 2,8-3 katrilyon düzeyine çıkacaktır. 1991 
yılında 50 milyar 489 milyon dolar olan dışborç stokumuz, beş yıl içerisinde yaklaşık yüzde 50 ar
tarak,73,2 milyar dolar düzeyine çıkmıştır. 

BAŞKAN - Sayın Temize], sizin sürenizin bitmesine 3 dakika var efendim. 

ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - 1993 yılında alınan dışborç tutarı 12 milyar dolar, 1995 
yılında ise 8 milyar dolar düzeyinde olmuştur. 

Dışborçlarımızda, kısa vadeli borçların oranlarının artması bir yana, Alman Markı ve Japon 
Yeni ile borçlanma ön plana çıkmıştır. 

Çapraz kurlardaki değişme sonucunda, Amerika Birleşik Devletleri Doları karşısında değer 
kazanan bu paralar, dışborç stokumuzun dolar cinsinden hesaplanan değerini sürekli artırmaktadır. 
Doğal olarak, sürekli değer kazanan paralarla borçlanıldığında, faiz oranlarının da düşük olması ge
rekir; ancak, yaptığımız borçlanmalarda, kendi iç piyasasında yüzde 0,5'lerle kredi veren Japon
ya'dan, yüzde 5,7'lerle, yüzde 7'lerle borç aldığımız ortaya çıkmaktadır. 

Alınan borçların neredeyse tamamına yakın bir bölümü, devletin cari harcamalarında kullanıl
maktadır. Alınan dışborç, içborç ödenmesinde -biraz önce Sayın Maliye Bakanının da belirttiği gi
bi, alınan dışborçlar da içborç ödemesinde- kullanılmaya başlanmıştır. Bu haliyle, Türkiye, tam bir 
borç kıskacına, bir iç-dışborç kısır döngüsüne girmiş bulunmaktadır. 

Üstelik, bu borçlar, yüzde 40'lara kadar ulaşan reel faizlerle alınmaktadır. Dünyanın hiçbir ta
rafında, kamu, yüzde 40 reel faizle borçlanmamaktadır. Kendisine güvenilen bir hükümet, yüzde 5, 
hadi diyelim yüzde 10 reel faizle borçlanabilir; yüzde 30'luk fark, hükümete güvenilmemesinden 
kaynaklanmaktadır. 

Bu hesaba göre, sadece güvenden kaynaklanan faiz kaybımız, faiz giderimiz, yılda 500 trilyo
nu bulmaktadır. Faizdeki saadet zincirini kırmak iddiasında olanlar, yarattıkları güven bunalımıy
la, o zinciri daha da güçlendirmişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, bu kadar rakam vererek anlatmaya çalıştığım gerçek, Türkiye ekono
misinin tüm kaynaklarını, iç ve dış rantiye kesimine aktardığı, üstelik de, bu kaynakları, üretken 
yatırımlara yönlendiremediği gerçeğidir. 

Ülkenin buraya gelmesinde, kamu yönetimindeki bozulmanın da, oldukça önemli bir payı ol
duğunu unutmamak gerekir. 1984 yılında yaratılan, nakit planlaması ve yönetiminin bir idarede, 
ödenek planlaması ve yöneteninin başka bir idarede olması, bu olumsuzluğa oldukça önemli bir 
katkıda bulunmuştur. 

Başbakanların her şeyi yönetme hırsları, her türlü yetkiyi kendinde toplama istekleri, koalis
yon hükümetlerinde de, koltuk paylaşım hesapları, kamu idaresindeki düzeni tamamen" bozmuştur. 
Böylece, kamu kurumlarında, işlevsel bütünlük bozulmuş, aynı işi yapan birden fazla kurum saye
sinde, oldukça önemli kaynak israfları yapılır hale gelmiştir. 

Bu ekonomik koşullarda kurulan bir Hükümetin, kuruluşu aşamasında, bu dağınıklığı ortadan 
kaldırarak hem malî disiplini hem de kamu yönetimindeki bütünlüğü yeniden sağlaması beklenir
di. Ancak, Hükümetin kurulması aşamasında, bu fırsat kaçırılmıştır. Yeni Hükümet, ülkede hiçbir 
şeyin değişmediği ya da değişmeyeceğini kanıtlayabilmek için elinden geleni yapmıştır. Dolayısıy
la, koşullarda bir değişiklik olmayacağı umudu da önümüzdeki günlerde tam olarak yerleşecektir. 

Değerli milletvekilleri, ben, burada, 1996 yılı bütçesini bekleyen sorunlardan sadece bir kesi
ti bilgilerinize sunmaya çalıştım. Bu sorunlara, 1996 yılı bütçesiyle çözüm getirilip getirilemeye
ceğini, bütçenin bu açıdan değerlendirilmesiyle, onu tamamlayıcı görüş ve değerlendirmelere ve 
politika önerilerimize de, benden sonra konuşacak olan arkadaşım açıklama getirecek. 
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Bu nedenle, sözlerimi burada bitirirken, 1996 yılı bütçesinin, ülkemize ve ulusumuza yararlı 

olmasını diliyor, başta, bizi izleyen halkımız olmak üzere, hepinize şahsım ve Demokratik Sol Par
ti adına saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (DSP, ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Zekeriya Temizel. 

DSP Grubu adına ikinci konuşmayı yapmak üzere, Sayın Hikmet Uluğbay; buyurun efendim. 

DSP GRUBU ADINA HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri, değerli Hükümet üyeleri; sözlerime başlarken, siz değerli üyelerle bizleri, televizyonlarının ba- •, 
şında izleyen tüm yurttaşlarımızı, Demokratik Sol Parti adına, saygıyla selamlıyorum. 

Gelenek, konsolide bütçe müzakerelerinde, bütçe dışında her şeyin konuşulması şeklindedir. 
Bu yaklaşımın doğal sonucu olarak da, bütçeler, bugünkü sorunlu yapılarına ulaşmışlardır. Biz, De
mokratik Sol Parti olarak, bu yılki bütçe görüşmelerimizde, bütçe üzerinde de durmayı uygun gör
dük. 

1996 yılı konsolide bütçesinin tümü üzerinde, Demokratik Sol Parti Grubunun görüşlerini 
açıklamak üzere, benden önce söz almış bulunan Sayın Zekeriya Temizel, sizlere, ülkemiz ekono
misinin karşı karşıya bulunduğu temel sorunları ve bu sorunların niçin ve nasıl bugünkü boyutlara 
geldiğini genel hatlarıyla açıkladı. Ben de sizlere, 1996 konsolide bütçesi üzerinde ve bütçenin ya
salaşmasından sonra uygulanmaya konulmasında yarar gördüğümüz politikalar konusunda, Grubu
muzun değerlendirmelerini sunacağım. 

Her şeyden önce, bilinen bir gerçeğin altını, yeniden çizmekte fayda görmekteyim. Görüşmek
te olduğumuz konsolide bütçe tasarısı, hepimizin de bildiği üzere, 24 Aralık 1995 seçiminden ön
ce hazırlanıp, 15 Ekim 1995 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan ve genel seçim ne
deniyle kadük olan tasarının, Sayın Mesut Yılmaz başkanlığında kurulan Anavatan ve Doğru Yol 
Partileri Koalisyonunca yenilenmesi sonucunda, Plan ve Bütçe Komisyonunda müzakere edilirken, 
geniş ölçüde, İktidar Partilerinin tercihlerini ve görüşlerini yansıtacak şekilde değişikliğe uğramış 
şeklidir. 

Bu bütçenin dayandırıldığı makro ekonomik hedefler arasında bulunan büyüme hızı, deflatör 
ve Türk Lirasının ortalama değeri, ciddî tartışmaya açıktır. Ancak, bu değerlendirmemizde, makro 
ekonomik hedeflerin gerçekçilik düzeyinden önce, konsolide bütçenin dayandırılması gereken il
kelerle, yapısı üzerinde kısaca durmak daha uygun olacaktır. 

Hükümetlerin ekonomik programlarının iç ve dış piyasalarda inandırıcılığı, geniş ölçüde, he
deflerle uygulama sonuçları arasındaki sapma boyutunun, kabul edilebilir sınırlar içerisinde kalma
sına bağlıdır. 

Bu açıdan bakıldığında, son yıllarda, ülkemizin ekonomik programlarının başlangıç hedefle
riyle gerçekleşen sonuçları arasında büyük sapmalar gözlenmektedir. 

Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında dağıttığımız çeşitli tablolarda da sergile
diğimiz üzere, 1991-1995 döneminde, hemen her yıl yüzde 12 ilâ yüzde 28 arasında değişen bo
yutta ek ödenek alınma yoluna gidilmiştir. Hemen her yıl tekrarlanan bu boyutlardaki ek ödenek, 
konsolide bütçe hazırlıklarının ve görüşmelerinin gerçekçilik düzeyine gölge düşürmüştür. 

Aynı şekilde, anılan dönemde, bütçelerin başlangıç açık hedefleriyle, nihaî açıkları arasındaki 
sapmalar, 1994 yılının ayrıcalıklı konumu bir tarafa bırakılırsa, yüzde 48 ilâ yüzde 251 arasında 
dalgalanmıştır. Bütçe açıklarındaki bu büyük boyutlarda sapmalar, bütçeleri, güvenilir birer belge 
olma kimliğinden uzaklaştırmıştır. 
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Komisyondan çıkan şekliyle, 1996 Yılı Konsolide Bütçe Kanunu Tasarısı 861 trilyon Türk Li

ralık bir açıkla bağlanmış bulunmaktadır. Diğer bir deyişle, 1996 yılı konsolide bütçesi başlangıç 
açığı, 1995 yılı gerçekleşmiş konsolide bütçe açığına göre yüzde 171,6 oranında artmıştır. Bu ar
tış, 1996 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 65'in çok üzerindedir. Bütçe açığında bu boyuttaki bü
yümenin, kamu finansmanı sorunlarını çözmemekte yıllarca direnmenin ve izlenen, günü kurtarma 
politikalarının sonucu olduğu tartışma götürmez. Ümit edelim ki, 1996 yılı konsolide bütçe açığın
daki bu sıçrama, açıklan daha gerçekçi şekilde belirleme anlayışının ürünü olsun ve yıl sonu ger-
çekleşmesindeki sapma, normal, kabul edilebilecek boyutlarda kalsın. 

Ancak, hemen belirteyim ki, biz, 1996 bütçe açığının, enflasyon hızındaki sapma ve çok yük
selmiş bulunan iç borçlanma gereğinin, piyasaları kalabalıklaştıncı etkisinin, faizler üzerindeki 
baskısı nedeniyle, hedefin çok üzerinde gerçekleşeceği konusunda ciddî endişeler taşıyoruz. 

İktidar veya muhalefet olarak, kamu finansmanının içine düştüğü durumu bütün çıplaklığıyla 
kamuoyu önüne sermekten çekinmeydim. Zira, bütün açıklığıyla görülen gerçekler, gerçekçi çö
zümlerin üretilebilmesi için ilk adımı oluştururlar. İleride de değineceğim üzere, çözümlerin top
lumca benimsenmesi ve desteklenebilmesi için, önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hüküme
tin, gerçekleri kabul edip, sürdürülebilir, birbiriyle çelişmeyen ve yükü, toplumun katmanları ara
sında adil dağıtan ekonomi politikalarını, eşzamanlı olarak yürürlüğe koyması zamanı gelmiş ve 
geçmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1996 yılı konsolide bütçesi de, son yıllarda bütçelerimi
ze hâkim olan temel niteliği taşımaktadır. Bütçelerimiz, esnekliklerini ve birer ekonomik politika 
aracı olma özelliklerini yitirmişlerdir. Bunu daha açık bir biçimde ifade etmek gerekirse, bütçele
rimizin yüzde 60'mı aşan bölümü, temelde iki harcama kalemine gitmektedir; bunlar da, sırasıyla, 
faiz ve personel ödemeleridir. Güvenlik için harcanan kaynaklar da göz önüne alındığında, üç bü
yük harcama kalemi, bütçelerden, ülkemizin geleceği olan gençliğimizin, okulöncesinden başlayıp 
yükseköğrenime kadar uzanan eğitim zincirinin gereksinim duyduğu harcamalara; toplumun tüm 
katmanlarının şikâyetçi olduğu sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmeye yönelik harcamalara ve 
ayrıca, hızla artan kentsel nüfusun gereksinim duyduğu altyapı yatırımlarına, kırdan kente göçü 
durduracak, en azından yavaşlatacak, kırsal alanda istihdam yaratacak yatırımlara yeterli kaynak 
ayrılmasını önlemektedir. Bu olgu da, devletimizin Anayasada belirtilmiş olan sosyal devlet olma 
kimliğinin giderek kaybolmasına yol açmaktadır. 

Bu gözlemleri rakamsal verilerle desteklemek gerekirse; önümüzde bulunan bütçe tasarısın
dan, eğitime yüzde 12, sağlığa yüzde 3,3, adalet ve emniyet hizmetlerine yüzde 3,8 pay ayrılmış
tır. Ayrılan bu payların çok önemli bölümünün, esasen personel giderleri olduğu gerçeği göz önü
ne alındığında, yukarıda da vurgulandığı üzere, sosyal ve ekonomik altyapı hizmetlerinin kalitesi
ni yükseltmeye yönelik bir beklentimizin olmaması gerekir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bütçe harcamalarının zaman içinde süratle değişen yapısını da
ha çarpıcı bir biçimde sergileyen bazı verileri de sizlerle paylaşmak isterim. 

1991 yılında bütçe giderlerinin yüzde 37,8'ini personel giderleri oluştururken, 1995 yılı ger
çekleşmelerine göre bu oran yüzde 29,2'ye düşmüş ve önümüzde bulunan bütçe tasarısındaki veri
lere göre de yüzde 20,8'e inecektir. Plan ve Bütçe Komisyonunda da açıkladığım üzere, 1995 Ka
sım ayında yapılan yüzde 57,6 oranında maaş artışına rağmen, kamu kesimindeki ücretler, 1996 yı
lı başında, 1992 yılının yüzde 36 gerisindedir. 

Değerli arkadaşlar, devlete çalışanların gelirlerini etkileyen bir kalemde, beş yılda, neredeyse 
yarı yarıya azaltma, sürdürülebilir bir politika değildir. 1980'li yılların başında konsolide bütçe gi
derleri içindeki payı yüzde 4 ve 5 aralığında bulunan faiz ödemeleri, 1991 yılında yüzde 18,5'e tır-
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manmışken, 1995 yılında yüzde 33,5'c sıçramıştır. 1996 yılı bütçe taslağında öngörülen ödenek bo
yutu da toplam ödeneklerin yüzde 33,8'idir. { •'• • 

Yukanda da ifade ettiğim üzere, içborç hacmindeki artışın, ülkedeki gönüllü tasarruf hacmin
deki büyümeden hızlı olmasının piyasalarda yol açacağı kalabalıklaştırıcı etkisiyle, bu oranın, yıl 
sonunda daha da yükselmesinden endişe etmekteyiz. 

Bütçelerin üçte birinden fazlasının faiz ödemelerine gitmesi de, sürdürülebilir bir politika de
ğildir. Aynı şekilde, 1980'lerin başında, konsolide bütçe giderleri içinde payı yüzde 20'lerin üze
rinde olan yatırım harcamaları, 1991'de yüzde 13,2'ye inmişken, 1995'teyüzde 5,9'a düşmüştür. 
1996 yılı bütçe tasarısı başlangıç ödeneklerine göre bu oranın yüzde 7 olması öngörülmüştür; an
cak, yıl sonu gerçekleşmesinin, yine, yüzde 5 dolayında olmasını beklememiz daha gerçekçi bir an
layış olacaktır. 

Sayın Temizel'in de değindiği, kırdan kente göçün büyük hızla sürmesi sonucu, 1980-1995 
döneminde, nüfusu 20 binden fazla olan yerleşim birimlerinde yaşayanların sayısının 20 milyona 
yakın arttığı bir ortamda, sosyal ve ekonomik altyapı gereksiniminin çığ gibi büyüdüğü, kentsel iş
sizlerin içinde lise ve üniversite mezunlarının payının yüzde 35'lerde ve enerji açığının kapımızı 
çalmakta olduğu bir ortamda, konsolide bütçe yatırımlarındaki bu süratli düşüşün, sürdürülebilir ve 
savunulabilir olmadığı da tartışılmaz bir gerçektir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; konsolide bütçe harcamaları bazında sürdürülebilir ve savunula
bilir olmayan gerçekleri temel hatlarıyla böylece belirledikten sonra, şimdi de, kısaca, konsolide 
bütçenin gelir boyutu üzerinde durmak uygun olacaktır. ! 

Plan ve Bütçe Komisyonunda dağıtmış olduğumuz tablolarda da açıkça sergilediğimiz üzere, 
devletin gelirlerinin yapısı çok ciddî şekilde bozulmuştur. 

Borçlanma, 1980'lerin başından beri, devletin, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer 
Vergisi gibi temel gelirleri arasında üçüncü sırayı alagelmişken, 1992 ve 1993 yıllarında bir numa
ralı gelir kalemi haline gelmiştir. Daha sonraki yıllarda, yeniden üçüncü sıraya gerilediyse de, bu 
düzelme, köklü ve sürdürülebilir düzenlemelerin ürünü olmaktan çok, personel giderleri ve yatırım 
harcamalarının baskı altına alınması yanında, ülkemizin net dışborç öder duruma gelmesinin sonu
cudur. Diğer bir deyişle, borç alamamamızın sonucudur. Nitekim, 1996 yılı konsolide bütçe açığı
nın 861 trilyon Türk Lirası olduğu ve bunun tamamen borçlanmayla finanse edileceği, gelirlerden 
alınacak vergilerin 737 trilyon Türk Lirası, mal ve hizmetlerden alınan vergilerin de 755 trilyon 
Türk Lirası olarak tahmin edildiği hatırlanırsa, 1996 yılında da, borçlanmanın, yeniden, devletin bir 
numaralı geliri durumuna geleceği ortaya çıkmaktadır. Borçlanmanın, devletin en önde gelen gelir 
kalemi olması, ne sürdürülebilir ne de sağlıklı olduğu savunulabilir bir politikadır. 

Burada, üzerinde durulması gereken bir diğer gerçek de, bütçe açıklarının finansmanında, 
Merkez Bankası kısa vadeli avans payının, 1991-1995 döneminde yüzde 22 ilâ yüzde 39,6 arasın
da dalgalanmasıdır. Bu olguyu çok daha çarpîcışekilde yansıtan bir gösterge de, birikimli kısa va
deli avansın, dolaşımdaki banknota oranının, 1994 şortunda yüzde 102 düzeyine ulaşmış olmasıdır. 
Bunun anlamı, Merkez Bankasının kurulmasından bu yana tedavüle çıkarılan paraların, sadece büt
çe finansmanı amaçlı olduğudur. Para basarak enflasyonla mücadele eden tek ülke, herhalde Tür
kiye'dir. (DSP sıralarından alkışlar) Bu yöntemle enflasyonu önlemeyi başarırsak, sanırım, ekono
mi dalındaki nobel ödülü bize verilecektir!.. (DSP sıralarından alkışlar) • • " * . 

Vergi gelirlerinin geri plana düştüğü bu ortamda, vergi gelirlerinin kompozisyonu da savunu
labilir ve sürdürülebilir nitelikte değildir. Vergi gelirlerinin içinde dolaylı vergilerin payı, 1980 yı
lında yüzde 37,2 iken, bu oran, 1991'de yüzde 47,7'ye, 1995'te de yüzde 59,3'e tırmanmıştır. Do
laylı vergilerin, gelir dağılımını, dargelirliler aleyhine bozduğu bir gerçektir. 
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Buraya>kadar, Sayın Zekeriya Temizel ile birlikte yaptığımız açıklamalar, bütçelerimizin ger

çek harcama kompozisyonu ve gerek gelir ve bu arada özellikle de vergi gelirlerinin yapısıyla üre
tim ekonomisine hizmet etmekten çok, rant ekonomisine hizmet eden ve gelir dağılımını da dar ve 
sabit gelirliler aleyhine ve rantiye lehine devamlı bozmaya devam eden bir kimliğe büründürüldü-
ğünü, tartışmaya yer vermeyecek şekilde ortaya koymaktadır. Gelir dağılımının, bu uygulamalarla 
süratle bozulmaya devam etmesi, toplumsal barışı etkileyen önemli bir unsur haline gelmiştir. 

Bütçelerimizin zafiyeti, sadece bunlardan ibaret değildir. Ayrıca, bütçe kanunlarımız, Anaya
saya aykırı birçok hükmü de ihtiva,eder haldedir. Bu, gerçek anlamda bir hukuk devletinde, savu
nulabilir ve sürdürülebilir bir tutum değildir. 

Değerli milletvekilleri, 20 nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk yasasını, Anayasa
ya aykırı hükümler içermeden çıkarması, hepimizin moral bir yükümlülüğü olmalıdır. Bu çerçe
vede, bütçe kanununa bu yıl dahil edilen yeni bir madde, Anayasayı, bir başka açıdan da ihlal et
mektedir. 29 uncu maddeye konulan, iki anonim şirketin satış hâsılatına el konulması, bir anonim 
şirketin ana sözleşmesine ve Ticaret Kanunuyla belirlenmiş olan haklarına bütçe kanunuyla müda
haledir ve bu eylem, Anayasaya aykırıdır. Bu şekildeki salmalar, dolaylı bir şekilde, yeniden, do
laylı vergi almaktadır; zira, bu salmalar, bu kuruluşların ürettiği mal ve hizmetlerin fiyatlarına do
laylı olarak yansıtılacak ve halktan tahsil edilecektir. Eğer, vergi almak istiyorsak, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi olarak vergi kanunları çıkaralım; kapının ardından dolanmayalım... (DSP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli üyeler, Bakanlar Kurulunun değerli üyeleri; mevcut kimliği ve sürdürü
lemez yapısını sizlere açıkladığım 1996 yılı bütçesi, yeni Hükümetin bir günde ortaya çıkardığı bir 
durum değildir. Bu durum, yıllardan beri sürdürülen tutarsız politikaların bir ürünüdür. O nedenle, 
24 Aralık 1995 seçimleri sonrasında kurulacak hükümetin, ilk bütçesinde mucize yaratması ve kök
lü bir yapısal değişikliğe gitmesini kimse bekleyemezdi; ancak, 1996 yılı bütçesinin ,Plan ve Büt
çe Komisyonundaki müzakerelerinde ve Genel Kuruldaki görüşmelerinde, gelişmeyi tersine çevi
recek bazı küçük adımlar atılabilirdi. Üzülerek belirtmek gerekir ki, bu fırsatlar kaçırılmaktadır. 
Oysa, bu akılcı ve özverili davranış sergilenebilmiş olsaydı, vatandaşın, iç ve dış malî çevrelerin, 
Hükümetin, tutarlı ve sürdürülebilir politikalara dönmesi konusunda kararlılığı ve inandırıcılığı ko
nusunda beklentileri yükseltebilirdi. Örnekler vermek gerekirse; Anayasaya aykırı hükümler ayık
lanabilir, bütçenin sadece yüzde 7'si düzeyinde olan yatırım ödeneklerinin, 5 bini aşkın projeye, 
âdeta, ekmeğe tereyağı sürer gibi, ince bir zar halinde dağıtılması yerine, 1996 yılında bitirilebile
cek projeler üzerinde yoğunlaştırılması sağlanabilirdi. 1996 yılının geri kalan döneminde harcan
mamaları halinde kriz yaratmayacak kalemlerin, harcamaları ertelenebilirdi. Bu konuda bir örnek 
vermek gerekirse; konsolide bütçeye dahil kuruluşların taşıt parklarında 55 362 araç bulunmasına 
rağmen, 1996 yılında 3 214 yeni taşıt alımına karar verilmiştir. Unutmamak gerekir ki, 1996 yılın
da harcanan her 1 milyon liranın yüzde 24'ii, yıllık faizi yüzde 130'lara ulaşacak borçla finanse edi
lecektir. Bu veri de, gereksiz veya ertelenebilir harcamalarımızın fırsat maliyetini çok net bir bi
çimde sergilemektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Bakanlar Kurulunun değerli üyeleri; hiç kimse, 1996 yı
lı bütçesinden mucizeler ve köklü değişimler beklememekle birlikte, bütçenin yasalaşmasını izle
yen dönemde, Hükümet tarafından uygulamaya konulacak ekonomik politikalar konusunda büyük 
beklentiler içerisindedir. Zira, Sayın Temizel ile birlikte yapageldiğimiz açıklamalar, şimdiye ka
dar izlenen politikalarla gelinen noktanın, çıkmaz sokak olduğunu sergilemiştir. 

Sayın Başbakan, daha 1991 seçimleri öncesinde almayı düşündüğünüz ve söz konusu seçim
leri takiben dile getirdiğiniz, ekonomiyi dengeye kavuşturacak önlemleri, beş yıl gecikme ve çok 
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daha kapsamlı bir biçimde almak zorunluluğumla karşı karşıya bulunuyorsunuz. Beş yıllık gecik
menin ortaya çıkardığı faturayı en iyi değerlendirecek konumda olanlardan birisi de sizsiniz. 

1996 yılının kayıp bir yıl olmasını önleyebilmek ve 1997 yılı bütçesinin de, 1996 yılı bütçesi 
gibi, eskileri taklit eden bir bunalım bütçesi olmaması için, aşağıda belirtilecek reformlara, mutla
ka, 1996 yılında başlanılması gerekmektedir. 

Vergi reformu: Bu reform, ekonomide vergi tabanının, vergilendirilebilir gelir kavramının ye
niden belirlenmesi suretiyle yaygınlaştırılmasını, kayıt dışı ekonomi olarak adlandırılan ve belki de 
daha doğru bir deyimle, bilinçle vergi dışı bırakılmış alanların vergilendirilebilmesini, öncelikli he
def almalıdır. Vergi reformunda başarılı sonuç alınabilmesi için, vergi idaresinin yeniden yapılan
dırılmasına da süratle devam edilmelidir. Vergi bazının etkin ve verimli bir yapıya kavuşturulabil
mesi ve ekonomideki faaliyetlerin geniş ölçüde kayıt sistemine geçirilebilmesi için, vergi kanunla
rı dışındaki yasalarda da tamamlayıcı düzenlemeler mutlaka yapılmalıdır. 

Her ne kadar, 1996 yılı bütçesinde 37 trilyon liraya indirilmiş ise de, özelleştirme gelirlerine, 
bütçe finansmanı açısından bel bağlamamalıyız. 

Kamu harcamalarında reform yapılması zorunluluğu vardır. Bu çerçevede, bir yandan, kamu 
harcamalan için performans kriterleri belirlenmeli; diğer yandan da, personel reformu uygulamaya 
konulmalıdır ve ayrıca, yatırım projeleri yeniden bir öncelik sırasına konu edilmelidir. 

Bütçelerin yapısı, sağlıklı değerlendirmelere konu olacak şeffaf bir konuma getirilmelidir. 

Kamu borçlanmasına sınır konulmak suretiyle, kamunun aşırı borçlanmasının, ekonomiyi, ya
tırım yapılamaz hale getirmesinin önüne geçilmelidir. 

Ülkemizin büyüme çabalarının önündeki darboğazlardan bir tanesi de, gönüllü tasarruf hacmi
nin yetersizliğidir. Gönüllü tasarrufları özendirecek akılcı ve kalıcı politikalar süratle uygulamaya 
konulmalıdır. 

Kamu yönetimi yapısında, son onbeş yılda süratli bir bozulma yer almıştır. Bu bozulmanın so
nucunda, kamuda, politikalar ve uygulayıcı kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlayabilmek, adeta, ola
naksız hale gelmiştir. Bu durum, süratle düzeltilmelidir ve bütün bunları tamamlayacak bir dizi ön
lemin de, 1996 yılı içerisinde alınması gerektiği takdir buyurulacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve Bakanlar Kurulunun değerli üyeleri; yukarıda açıkla
nan politikalar, toplumun çeşitli katmanlarını etkileyecektir. Bu politikaların etkin bir biçimde 
oluşturulabilmesi, toplumca benimsenebilmesi ve başarıyla uygulanabilmesi, ancak, toplumsal uz-
laşı çerçevesinde sağlanabilir. Bu bakımdan, Demokratik Sol Partinin yıllardır savunageldiği ve 
Hükümet Programinda da işletileceği belirtilen ekonomik ve sosyal konseyin süratle devreye so
kulmasında büyük fayda mevcuttur. Bu konseyin çalıştırılabilmesi için, bizim kanımızca, bir kanun 
çıkarılmasına gerek de yoktur; Hükümetin, bu konuda kararlı ve samimî olması yeterlidir. Değerli 
Hükümet üyeleri, ekonomik dengeleri oluşturacak kararlarınızı, bu konseyi çalıştırarak almanız, 
başarılı olmanızı ve inandırıcılığınızı güçlendirecektir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; buraya kadar yer alan açıklamalarımızla da açık bir biçimde ser
gilediğimiz üzere, ülkenin ve kamu finansmanın içerisine düşürüldüğü durumdan çıkarılabilmesi 
için, Demokratik Sol Parti, şimdiye kadar sergileyegeldiği yapıcı katkıları, milletimize karşı duy
duğu büyük sorumluluk anlayışının bir sonucu olarak sürdürmeye kararlıdır. Plan ve Bütçe Komis
yonunun çalışmalarında sergilediğimizvbütçelerimizin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması ve Ana
yasaya aykırı hükümlerden arındırılması yolundaki çabalarımıza Genel Kurulda da devam etmek 
niyetindeyiz. 
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Bu noktada, 1996 yılı makroekonomik hedeflerinin üzerinde de kısaca durmak istiyorum. 

Büyüme hedefi, muhtemelen gerçekleştirilebilir. 

Enflasyonun yüzde 60-65 Merde tutulabilmesi son derece zor görünmektedir. 

İstihdamın düşmeye devam etmesi beklenmelidir. 
Dışticaret açığının büyüyeceğini herkes kabul etmektedir. Aynı olgu, cari işlemler dengesini 

. de etkileyecektir. 

Diğer taraftan, Sayın Temizel'in, özellikle, özel kesimdeki imalat sanayiinde istihdam endek
sinin düşmekte olduğuna yönelik açıklamalarını tamamlamak için bir hususun daha altını çizmek 
istiyorum: O olgunun oluşmasında izlenen kur politikalarının da etkisi vardır. Zira, gerçekçi olma
yan kur politikaları, Türk emeğinin, döviz cinsinden maliyetini yükselttiği için, iş âlemi olması ge
rekenden süratli bir biçimde teknoloji yoğun yatırımını hızlandırmaktadır. 

Demokratik Sol Parti, bir yandan bu yapıcı yaklaşımları izlerken, diğer yandan da bir hükü
met krizi oluşmaması, için, katkıda bulunmaya devam edecektir. Bu çerçevede, 1996 bütçesinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek, yeni Hükümetin ülke sorunlarına süratle çözüm 
üretmeye başlamasına zemin hazırlayacaktır. Bütçe gibi bir konuda hükümet krizi yaratmamak için 
özen gösterecek olan Demokratik Sol Partinin, bazı siyasî partilerin hükümet bunalımı yaratma se
naryolarında rol alması düşünülemez. (DSP sıralarından alkışlar) 

Demokratik Sol Parti,"büyük bir özveri ve siyasî sorumluluk duygusuyla, bir yandan, ülkemi
zin, içeride ve dışarıda çok ciddî sorunlarla karşı karşıya bulunduğu bir dönemde, hükümet-krizi 
yaratılmaması için olumlu katkılarını sürdürürken, diğer yandan da, toplumumuzun son derece du
yarlı olduğu yolsuzluklarla, hangi dönemde yapılmış olursa olsun, mücadeleye kararlıdır. (DSP şı
ralarından alkışlar) • • ' ' ; ' 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Uluğbay, size de ek süre veriyorum, lütfen toparlayın efendim. 
HİKMET ULUĞBAY (Devamla)-Teşekkürler Sayın Başkan. 

Demokratik Sol Partinin yolsuzluklar, konusundaki tutumu, politik hesaplarla değil, belgelerin 
somut içeriği ve hukukî durumu çerçevesinde belirlenecektir. Daha açık bir deyimle, Demokratik 
Sol Parti, yolsuzlukların takipçisi olmaya devam edecektir. (DSP sıralarından alkışlar) Hiç kimse 
Demokratik Sol Partinin, yolsuzluklar konusundaki kararlı tavrını, hükümet krizi yaratma nedeni 
olarak kullanmamalıdır. (DSP sıralarından alkışlar) 

Hükümetin devamı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin yolsuzlukları araştırması, birbirinden 
bağımsız tutulması gereken konulardır. Birincisi, devletin devamı için önemli iken, ikincisi, de
mokratik denetimin işletilmesi bakımından önemlidir. Bu bakımdan, koalisyon ortakları, soruştur
malardan kaçmak için, hükümet bozma şantajını kullanmaktan kaçınmalıdır. (DSP sıralarından al-
kışlar) 

Bütün bu anlayış ve duygularla, 1996 bütçesinin, ülkemize ve Hükümete hayırlı olması dilek
lerimizle, sizleri ve bizleri izleyen seyircileri, Demokratik Sol Parti Grubu adına, saygılarımla se
lamlıyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Uluğbay. 
Şimdi, konuşma sırası, Refah Partisi Grubu adına Sayın Necmettin Erbakan'da. 

Buyurun efendim. (RP sıralarından ayakta alkışlar) 

Sayın Erbakan, süreniz 60 dakikadır. 
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RP GRUBU ADINA NECMETTİN ERBAKAN (Konya) - Muhterem Başkan, Yüce Mecli

sin sayın üyeleri, Hükümetin sayın mensupları, ülkemizin kıymetli evlatları; bugün 17 Nisan 1996. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 1996 yılı bütçesinin ilk müzakeresini yapıyoruz. Sözlerime baş
larken, bugün, aynı zamanda, kıymetli kardeşimiz, Türkiye Cumhuriyetinin Değerli Cumhurbaşka
nı Sayın Özal'ın vefatının üçüncü yıldönümüne rastlaması münasebetiyle, önce, kendisine, Cenabı 
Hak'tan rahmet ve bütün milletimize de bir kere daha başsağlığı diliyorum. (RP ve ANAP sırala
rından alkışlar) 

Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, şu anda, huzurlarınızda 1996 yılı bütçesi hakkında Refah 
Partimiz Grubunun görüşlerini arz etmek üzere bulunuyorum. Her şeyden evvel, hepinizi muhab
betle selamlıyorum, saygıyla selamlıyorum ve müzakerelerin bütün milletimiz için hayırlı olması
nı Cenabı Allah'tan diliyorum. Bu müzakerelerin, ülkemiz evlatlarına saadet ve selamet gelmesine 
vesile olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum. 

Konuya girerken, ne yazık ki, zamanımız çok sınırlı olmasına rağmen, görevimizi ifa bakımın
dan, önce, konuştuğumuz bütçenin hukukîliği üzerinde durmak zaruretiyle karşı karşıya kalmış bu
lunuyoruz. 

Zaman çok sınırlı, asıl, halkımızın beklediği konulara zaman ayırmak mecburiyetindeyiz; an
cak, bu görevi de ifa etmek mecburiyetinde olduğumuz için, kısaca belirtmek istiyorum ki, tam ye
di ayrı bakımdan, bu bütçe, Anayasaya aykırı bulunmaktadır; bir iki üç dört değil, yedi bakımdan... 

Önce, bir defa, bu bütçenin sahibi yoktur; çünkü, bu bütçeyi Meclise getirmiş olan hükümet, 
eski Hükümettir, onun dönemi geçmiş, yeni Hükümet gelmiş; ancak, yeni Hükümet Meclisten gü
venoyu alamamıştır. Dolayısıyla, bu tasarı, sahipsiz bir tasarıdır. Gereken kanunî muameleler ya
pılmadan, bunun Mecliste görüşülmesi geçersizdir. 

Kanunî muamele nedir; Sayın Başbakanın Cumhurbaşkanına gidip görevi iade etmesi, Cum
hurbaşkanın, yeni hükümet kuruluncaya kadar kendilerini görevlendirmesi, ondan sonra, Anayasa
ya uygun bir şekilde, Meclis Başkanlığına, bütçenin görüşülmesini arzu ettiklerine dair bir yazı 
yazmaları gerekir, ancak bu işlemden sonra bu bütçe burada görüşülebilir. 

Neden bu Hükümetin güvenoyu yoktur -zamanınızı uzun boylu alacak değilim- çünkü, bu Hü
kümet, işbaşına 6 Martta geldi ve 12 Mart tarihinde, bu Mecliste güvenoylamasını istedi. 

Yeni işe başlayan bir hükümetin güvenoylamasını nasıl alacağı Anayasanın 110 uncu madde
sinde açıkça belirtilmiştir. Bu maddede, ilk defa güvenoyu alacak olan bir hükümet, gelir, belli ara
lıklarda programını okur, sonunda güvenoyu oylaması yapılır. Güvenoyu oylaması yapılırken, na
sıl olursa güvenoyu alır; bu hususta, Anayasanın 110 uncu maddesinde herhangi özel bir hüküm 
yoktur. Dolayısıyla, Anayasanın, karar yetersayısı hakkındaki genel hükmüne bakmak mecburiye
ti vardır; bu, 96 ncı maddedir. 96 ncı maddede ise, açık ve sarih bir şekilde, kararın, ancak oturum
da bulunanların salt çoğunluğuyla alınabileceği belirtilmiştir. O gün, oturumda bulunanların salt 
çoğunluğu kabul oyu vermemiştir. Sayın Başkan yanlış bir yorum yaparak, Anayasaya aykırı bir 
yorum yaparak, Hükümetin güvenoyu aldığını ifade etmiş, Resmî Gazeteyle de yayımlamıştır; an
cak, bu yanlışlık sonradan anlaşıldığı için, yine, İçtüzüğün ve Anayasanın hükümleri dolayısıyla bu 
yanlışlığın düzeltilmesi için gereken muamelelere tevessül edilmiştir ve bu yanlışlık, inşallah, çok 
kısa bir zamanda, önce yürütmenin durdurulması, sonradan da karar alması suretiyle, Anayasa 
Mahkemesi tarafından bozulacaktır. 

Bu Hükümet, programsız buraya geldi. Bir metin okundu. O metnin, bu Hükümetin programı 
olması mümkün değildi; çünkü, metin, Hükümet kurulmadan önce hazırlanmıştı. O günkü oturu
ma Başkanlık eden Sayın Meclis Başkanına, Refah Partisi Grubu olarak, İçtüzüğün 64 üncü, 65 in
ci maddeleri uyarınca müracaat edildi "bunu görüşemezsiniz; tutumunuz hakkında söz istiyoruz" 
denildi. Sayın Başkan, o vakit, yanlı davrandı ye İçtüzük hükümlerini alenen çiğnedi. 
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Aynı Sayın Başkan, kendisine yapmış olduğumuz müracaat karşısında, yine, İçtüzüğün gerek

li hükmü dolayısıyla, Meclis Başkanlık Divanını toplaması lazım gelirken, toplamadı. Kim olduğu 
belli olmayan bazı insanların hukukî mütalaasına müracaat ettiğini bir açıklamayla bildirmekle ye
tindi; bu davranışı da İçtüzüğe aykırıdır. 

Sayın Başkanın, dün, bu Mecliste, bizim kendisine yazmış olduğumuz yazıyı okumadan, ken
disinin, yetersiz insanlara hazırlattırmış olduğu mütalaasını okutturmuş olması da, yine, İçtüzüğe 
aykırıdır. Gerekirdi ki, bizim müracaatımızı okusun, sonra da, o cevabî sözleri söylesin. Kaldı ki, 
Yüce Meclise ifade etmiş oldukları cevaplar, hukuken, kesinlikle geçersizdir. Söyledikleri emsal
ler, 1982'den Öncedir. 1982'den önce, İçtüzüğün ilgili maddeleri tatbik edilebilirdi; ancak, 1982 
Anayasasının geçici 6 ncı maddesinden sonra, (artık, o fıkralar, o hükümler tatbik edilemez. Onun 
için, Yüce Meclisin huzuruna gelip de "eskiden emsal var" demesi, hukuken geçersizdir. 

Bundan başka, şöyle bir mütalaa serd ediyor ki, bu mütalaa kesinlikle geçmez: "efendim, çe-
kinser oy verenler, sözde, ben kendim karar vermek istemiyorum, çoğunluk ne isterse öyle olsun 
demişlermiş gibi sayılır" diyor. Yani, kabul oyları fazla iseymiş, oraya katılrhalıymış. (RP 
sıralarından alkışlar) Bu, kesinlikle mümkün değildir. Sayın Başkana, Danışma Meclisinin, Ana
yasanın 96 ncı maddesinin müzakeresi esnasındaki 1982 tarihli zaptını okumasını tavsiye ede
rim.(RP sıralarından alkışlar) Bunu okuyacak olurlarsa, görecekler ki, şimdi, Meclisimizin araştır
ma bölümünde görev yapan, eskiden Kanunlar Dairesinin kıymetli bir elemanı olan Sayın Kâzım 
Öztürk, işte, o Kurucu Mecliste, tam ondört sene evvel, Anayasa görüşülürken "Sayın Başkanın 
bugün dediği gibi olsun" diye kanun teklifi vermiş; ancak, komisyon bunu reddetmiş, Meclis bunu 
reddetmiş. Bizzat, bu kanun teklifi, komisyon ve Meclis tarafından reddedilmiş olduğu halde, Sa
yın Başkanın, ondört sene sonra gelip de "bu reddedilen şekilde bunun kabul edilmesi gerekir" de
miş olmaları, elbette, hukukla bağdaşmaz; Sayın Başkanın böyle davranmamış olmasını gerektirir. 
Bu, İçtüzüğe uymamasından ileri geliyor. Eğer, Sayın Başkan, Meclis Başkanlık Divanını toplasay-
dı, en azından, Refah Partili Meclis Başkanvekili, kendisine, bunları açıklayacaktı ve bu hataya 
düşmeyecekti. 

Şimdi ben, bir kere daha bu gerçekleri zapta geçirmiş oluyorum. Dolayısıyla bu Hükümet gü
venoyu almamıştır; bu Meclis tasarısı sahipsizdir; bunun, bugün görüşülmesi hukuken mümkün de
ğildir. Kaldı ki, bugün sabahleyin toplanmış olan Anayasa Komisyonu da -Tüzük Komisyonu- bi
zim söylediğimizi kabul etti ve bu komisyon, hakikaten, bugünkü İçtüzüğün bu yorumu yapan 
maddelerinin Anayasaya aykırı olduğunu bizzat kabul etti. 

AHMET İYİMAYA (Amasya)-Tekriri müzakere var. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) - Bizzat/Tüzük Komisyonu, Meclis adına bunu kabul 
ettikten sonra, mesele tamamen açıktır. Biz inanıyoruz ki, birkaç gün içerisinde, Anayasa Mahke
mesi, yürütmeyi durdurma kararı verecek ve ondan sonra da bu Hükümetin güvenoyu almamış ol
duğu kesin bir şekilde sabit olacaktır. 

Şimdi, bu gerçekleri ortaya koyduktan sonra, biz, elbette, görevimizi yapmakla mükellefiz. 
Dolayısıyla bu bütçe Meclise vaktinde verilmemiştir; çünkü, Anayasanın 162 nci maddesi "Her
hangi bir bütçe, yürürlük tarihinden yetmişbeş gün önce Meclise verilmelidir" diyor. Bu Hükümet 
işbaşına geldikten sonra yapmış olduğu müracaatın tarihi 10 marttır; 1 mayıs tarihine kadar yetmiş
beş gün geçmediği için, Anayasanın 162 nci maddesine de aykırıdır. 

Anayasanın 164 üncü maddesine gelince; Anayasanın 164 üncü maddesi, bütçenin Meclise, 
daha önceki yılın kesinhesabıyla verilmesini şart koşuyor. Kesinhesap ise hâlâ hazırlanmamıştır, 
Meclise verilmemiştir. Kesinhesap görülmeden bu bütçenin görüşülmesi de, Anayasaya uymayan 
bir durumdur. Onun için, şu yapılan müzakere, Anayasanın 164 üncü maddesine de aykırıdır ve yi-
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ne, bu bütçeye, Komisyondaki arkadaşlarımız, açık açık ifade ettikleri halde "bakınız, geçen sene-
ki bütçenin arkasına şu şu kanunların maddeleri ilave edilmişti; bu maddeler, başka kanunların hü
kümlerini değiştirmek mahiyetinde olduğu için bütçeye konulamaz; bunları buraya koyarsanız, 
Anayasaya aykın olur" dedikleri halde, ne yazık ki, aritmetik çoğunluk elinde olduğu için, Bütçe 
Komisyonu "hayır, biz koyarız" diyerek, aynı maddeleri getirip koymuştu. Geçen seneki 5 tane ka
nunsuz maddeye ilaveten, bu sene de 3 tane kanunsuz madde konulmuştur. O değişiklikler, ancak 
kendi kanunlarında yapılacak değişiklikle yürütülebilir; bütçe kanununa bunlar konulamaz. Anaya
sanın 161 inci maddesinin dördüncü fıkrası, bunu açıkça belirtmektedir. 

Yine, bu bütçe, dördüncü bakımdan da, ne yazık ki, Anayasaya aykırıdır. Nedir bu dördüncü 
bakım?.. Bugün, aslında Türkiye'yi konuşuyoruz... Oo, keşke 24 saat vaktimiz olsa... Yetmez; ama, 
bunların içerisinde asıl maksadım, bir anafikri belirtmektir. Bu nokta, o anafikirle çok yakinen il
gili olduğu için, kısaca, bu anafikri, huzurlarınızda ifade etmeye çalışacağım. Ümit ediyorum ki, 
bilhassa, Sayın Hükümetin görmesi arzusuyla, bu tabloyu kürsüye koyuyorum. Buyurun... (RP sı
ralarından alkışlar) 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Hocam biz göremiyoruz... 
BAŞKAN - Sayın Erbakan, Divandaki arkadaşlar da tabloyu görmek istiyorlarmış... (Gülüş

meler) 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) - Gösterelim Sayın Başkan... (RP sıralarından alkışlar) 
Muhterem arkadaşlarım, ben, bunu, neden tablo halinde yapıp huzurlarınıza getiriyorum; çün

kü, konuşmalar silinir gider; ama, arkadan "bak, Hocamız, bize, iki tane aysberk gösterdi ki, bun
ları unutmak mümkün değildir" diyesiniz diye getiriyorum. 

Ne aysberkiymiş bunlar?.. 
Muhterem arkadaşlarım, 1986'dan beri, Türkiye'de, bütçelerin Meclise sunulması, Anayasa

nın dışına çıkılarak yapılmaya başlanmıştır. Neden; korkunç borçlar var, bu borçların faizleri var. 
Bu borçlar, bu faizler nasıl alınacak, nasıl ödenecek, bunlar Meclise sunulmuyor. Meclise, sadece, 
bütçenin bir kısmı sunuluyor. Halbuki, Anayasanın ilgili maddeleri, devletin bütün giderinin ve ge
lirinin Meclise sunulmasını âmirdir. Meclis yetki verir. Bakınız, biz, bu bütçe müzakerelerine baş
larken lazım gelen odur ki, Sayın Hükümet, Meclise, şu anda devletin ne kadar borcu var -75 mil
yar dolar dışborcu var- bunların ödeme tarihi nedir/şartları nedir, bunu bir kitapta sunması lazım. 
Ben, korkuyorum ki, Sayın Hükümet de bunu bilmiyor; çünkü, yıllardan beri, bunlar, üst üste bi
rikmiş- (RP sıralarından alkışlar) 

Önce, en basit bir şirketin muhasebesinde dahi, şirketin borcu nedir, alacağı nedir; bu bilin
meden önümüzdeki senenin masrafları konuşulabilir mi? Dolayısıyla, önce, bir defa, şu borçların 
bildirilmesi lazım. Bu sene, bu borçların ne kadarı ödenecek, ne kadarı kalacak; bu borçları öde
mek için ne kadar borç alacaksın... Bunlar, Meclise bildirilmiyor. 

Bakınız, ben, bunları, inceden inceye hesapladım; vakit yeterli olmadığı için, özet olarak arz 
ediyorum: Şu anda, Meclise getirilmiş olan bu bütçeyle "biz, bu yıl, 3,5 katrilyon harcama yapaca
ğız" deniliyor. Şimdi, 3 katrilyon 511 trilyon lira konsolide bütçe gideri buraya getirilmiş... 46,8 
milyar dolar... Bize getirilen bütçenin içine bak; şunlar yok, kalem kalem sayıyorum şimdi: 

İç ve dışborç anapara taksidi bu yıl ne kadar ödenecektir? Bu bütçenin içerisinde gözükmü
yor; ama, bunu, biz, dolaylı yoldan hesapladığımız zaman görüyoruz ki, bu yıl, 3 katrilyon lira -iç 
ve dışborç anapara taksidi- ödenmesi gerekmektedir; bu 40 milyar dolar yapıyor. Bütçeye girme
yen, 1996'daborç haline gelen faizler. Geçen seneden kalmış ve bu sene de bütçede gösterilmeyen 
faizler var; bu da 1,530 katrilyon. Neyin faizidir, nedir; kuruşu kuruşuna -devletin asıl bütçesi bizr 

de mahfuz- arzu ederlerse, Sayın Hükümet üyelerine de, hangi bütçeyi yürütüyorlar, gerçeğini 
sunmaya hazırız. (RP sıralarından alkışlar) 
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Bütçeye girmeyen fon harcamaları; savunma, Fak-Fuk Fon 92 trilyon; bu da, 1,2 milyar dolar 

yapıyor. 2 katrilyon bütçe açığını, bu yıl siz, yeniden borçlanarak karşılayacaksınız. 1 katrilyon gö
züküyor; ama, bir misli artıracağız diye yetki aldınız. 2 katrilyon yeniden borçlanacaksınız. O bor
cu, bilinen usulle borçlandığınız zaman yüzde 100 faizle alacaksınız. Altı ayı da, bu senede 1 kat
rilyon daha, ona, faiz ödemeniz gerekecek. Bunları da koyduğumuz zaman, tam 46 milyar dolar 
gösterdiğiniz bütçeye mukabil, 75 milyar dolar, gözükmeyen bir bütçe var. İşte aysberg bu. Buna 
bir de 73 milyar dolarlık dış borcu da koydunuz mu ne oluyor; 46 milyar buraya getirilip gösterili
yor; 1,75'lik, bu yıl içerisindeki borç ödemeleri, faiz ödemeleri gözükmüyor ve de 73 milyar dolar 
dış borcumuz olduğundan da hiç bahsedilmiyor. Nasıl olsa biz bunu ödemeyeceğiz, ilerki seneler
de ödenecek... İyi de, bu borcu bilmemiz lazım, bu bizim borcumuz. Bakarsınız, günün birinde bir 
babayiğit hükümet gelir "ben bu borcu ödeyip sıfırlayacağım" der. Hesabı bilmesi lazım. (RP sı
ralarından alkışlar) 

Bunun için, 1996 yılında, işte, bize getirilen bütçe tablodaki mavi kısım olarak gösteriliyor bi
ze. Sarıyla gösterilen kısım zaten bütçe açığıdır; 861 trilyon. Şu kısım gösterilmiyor -burası borç 
ve faiz ekonomisi- 74 milyar dolar (5,6 katrilyon). Bu kısım da dış borç, o da gösterilmiyor. Bun
lar, aysbergin suyun altındaki kısmı. Yani, biz, ancak, bütçenin takriben dörtte birini görüyoruz; 
dörtte üçü suyun altında kalıyor. Halbuki, Anayasa, bu bütçenin, bütünüyle Meclise getirilmesini, 
emrediyor. Biraz sonra ifade edeceğini... "Efendim, peki, dörtte üçü suyun altında..." Mesele öyle 
değil; bakınız, aynı hesapları, 1995 yılma göre yaptığımız zaman, 1995'in aysberki bu kadarmış. 

Şimdi, bu Sayın Hükümet, kıymetli arkadaşlarımız buraya oturmuşlar, bize gelmiş diyorlar ki 
"biz, bu aysberki bu kadar büyüteceğiz." Getirdikleri bütçe budur. Hesapla konuşuyoruz, rakamla 
konuşuyoruz... İyi de, bu nereye gidiyor Allah aşkına?.. Bu aysberk, ne zaman kayalara çarpacak?.. 
Bu? böyle gidemez... (RP sıralarından alkışlar) 

Onun için, önce, bir defa, bütçenin, bütün giderleriyle Meclise sunulması lazım; sunulmuyor. 
Neden?.. Haa, bak, sözümün sonunda, tekrar bu noktada ehemmiyetle duracağım. Ben, bugün, bu 
konuşmamda asıl bunu belirtmek istiyorum; çünkü -kimse alınmasın, gerçeği ifade etmek için söy
lüyorum- aslında, Türkiye'de, gerçekte iki tane meclis var: Birisi bu Meclis; biz, avam meclisiyiz, 
paryalar meclisi; bir de, bize hiç sorulmadan yürütülen işlerin meclisi var, o da lordlar kamarası, 
rantiyecilerin meclisi. (RP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar; DYP ve ANAP sıralarından sıra 
kapaklarına vurmalar, gürültüler.) 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Estağfurullah... 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) - Şimdi, bir dakika... Bir dakika...-

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayın Başkan, lütfen, hatibi ikaz ediniz... 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... Söz sırası size gelince cevap vereceksiniz; sözünü kesme

yin. (DYP ve ANAP sıralarından gürültüler) 
. NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) - Bir dakikanızı rica ediyorum. 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Biz, parya değiliz... 

BAŞKAN - Bir dakika... Bir dakika... Arkadaşlar, rica ediyorum... Lütfen... Rica ediyorum 
efendim. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) - Sayın Başkan... (DYP ve ANAP sıralarından gürül
tüler) 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Siz, parya mısınız?.. Biz parya değiliz.;. 
(RP sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN - Sayın Erbakan, siz "parya" mı dediniz? 
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Bu Meclis, seçimle gelmiş bir Meclistir... 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) - Açıklayacağım... (DYP ve ANAP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN - Paryanın ne anlama geldiğini biliyorsunuz herhalde? 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) - Bir dakika... Yalnız, sükûneti temin edin. 

MEHMET GÖZLÜKA YA (Denizli) - Geri al sözünü... 

BAŞKAN - Bir dakika... Açıklayacak... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) - Muhterem arkadaşlarım, önce, şu sükûnetin bozulma

sı dolayısıyla kaybolan dakikaları Sayın Başkandan rica edeceğim; madde bir. 

BAŞKAN - Ama, efendim, siz, sükûneti bozmayacak şekilde konuşacaksınız. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) - Tabiî, haklısınız. 

Benim sözlerimde sükûneti bozacak hiçbir şey yok. Biraz sonra ifade edeceğim; ben, bu Mec
liste, hiçbir ayırım yapmıyorum. 550 kardeş olarak konuşuyoruz ve bugün, biz, burada, Türkiye'yi 
konuşuyoruz. Onun için, yeni Meclisin; büyük seviyesine, mehabetine uygun bir şekilde ve lütfen, 
arkadaşlarımın da yardımlarıyla, bu müzakereleri en olgun bir şekilde yürütelim. 

Bakınız* benim söylediğim söz nedir: Açık bir şekilde, bütçenin dörtte üçü Meclise gelmiyor. 
Nedir bu; borç ve faiz. Kim karışıyor buna; bunu, rantiyeciler kontrol ediyor; bizim kontrolümüz
den çıkarılıyor. Onların kendi meclisleri var; hepiniz bunu biliyorsunuz. O meclislerde, Hükümet, 
bu ay, şu kadar faizle, şu kadar borç alsın diye, onlar karar veriyor ve o kadar da borç alınıyor; bu 
devlet, böyle yönetiliyor. Bu gerçekleri birbirimizden gizlemeyelim. İşte, biz, gerçek demokrasi is
tiyoruz; bunlara, bu Meclis, bu Hükümet karar vermeli. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Size yapılan... Tabiî, alışkanlıkla yapıyor -ben, bu kıymetli arkadaşlarımı tenzih ederim; yani, bun
ları, bilerek, bir kötü maksat için yapmadıklarını biliyorum. Ben, burada, ülkenin gerçeklerini ko
nuşuyorum- bu, bir alışkanlık. Buraya geliniyor, kelimelerin üzerinde konuşuyoruz, mekanizma 
bildiği gibi gidiyor; ama, bakın, şimdi, aysberk, gelip, bir yerde dağlara çarpacak... Artık, uyanma
nın vakti geldi. 

Ne kadar borç alınacak, hangi şartlarla alınacak ve nereye ödenecek; haberimiz yok. Neden; 
ona, lordlar kamarası karışıyor da, onun için; ona, rantiyeciler meclisi karışıyor da, onun için... Ben, 
burada, bu Meclisin, şahsiyetini, hakkını savunmak için bu açıklamaları yapıyorum. (RP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) Anayasa ortadadır... 

MEHMET GÖZLÜKA YA (Denizli) - Niye itham ediyorsunuz; küçük düşürüyorsunuz. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) - Bakınız, hâşâ, hiçbir zaman, bu-Meclise veya bura
daki bir arkadaşımıza "parya" demek için söylemedim. Bize, âdeta bu muamele yapılıyor. Bir lort
lar var, o lortlar önemli meseleleri kendi aralarında konuşuyorlar; burada ise, bize, sadece, bu ufak 
rakamları getiriyorlar. Yatırım yok, ücret yok, yok, yok... Siz burada yok bütçesini konuşun diyor
lar; var bütçesini biz konuşacağız diyorlar. (RP sıralarından alkışlar) Türkiye böyle yönetiliyor. 

MEHMET GÖZLÜKA YA (Denizli) - Sayın Başkan, o "parya" lafını geri alsın. (RP sıraların
dan "otur yerine, otur" sesleri) 

BAŞKAN - Efendim, tutanağı getirtiyorum... 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Sayın Başkan "parya" sözünü geri alsın. 
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HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Grup Başkânvekilisin, saygılı ol; Genel Başkan konuşu

yor kürsüde! 

BAŞKAN - Arkadaşlar, müdahale etmeyin, Genel Başkanınız konuşuyor. 

Sayın Gözlükaya, lütfen... Rica ediyorum... Ben, tutanağı istedim efendim; o cümleyi nasıl 
kullandığını okuyacağım. • A'" 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) - Refah Partili kardeşlerimden de rica ediyorum bu 
kürsüden, siz, lütfen, bu tahriklere uymayın; bu Meclis bizim. (RP sıralarından alkışlar) Onun için, 
kıymetli kardeşimize de ifade ediyorum ki, şurada asıl anlatmak istediğimiz ana fikirlerin, lütfen, 
bu lüzumsuz çıkışlarla insicamını kaybettirmeyin; çünkü, sözünüzün yeri yok. Ben, burada "şu 
Meclisin muhterem üyeleri, âdeta parya gibi muamele görüyor, büyük işler buraya getirilmiyor" di
yorum. Bu, sizi, şereflendirmek üzere söylenmiş bir sözdür; bunu alıp da tersine çevirmenin hiç 
bir... (RP sıralarından alkışlar) Rica ederim... Bu kadar açık... 

Şimdi, zamanımız çok kıymetli muhterem arkadaşlarım... İşte, Türkiye'nin yönetimi böyle 
oluyor. Bakınız, bu sebepten dolayıdır ki, Anayasaya aykırıdır bu bütçe; çünkü, Anayasanın 161 
nci maddesi, devletin bütün giderlerinin, bütün hesabının Meclise getirilerek izin alınması mecbu
riyetini şart koşuyor. 

Diğer taraftan, bakınız, bu bütçe, gerçekçi bir bütçe değil -teferruatına girmiyorum- samimî 
değil. Neden mi; bakın, yıllardan beri, bilhassa son yıllarda, bütçenin açıklan büyümüş. Bu açıkla
rı daha da büyük göstermek yönetimin işine gelmiyor; aman, ne yapalım da bu açığı az göstere
lim... Ne yapalım; personele verilmesi icap eden parayı az tutalım, faizlere ödenecek olan paranın 
bir kısmını bütçede göstermeyelim düşüncesiyle, personel giderleri, faizler, bütçenin açıklan, enf
lasyon, dolar değerleri gerçek değerinde buraya getirilmiyor; bunlar, maksatlı olarak küçük göste
rilmeye çalışılıyor, onun için de, getirilen bütçeler gayri samimî oluyor. Altı ay önce getirilen bu 
bütçenin aslına bakın, altı ay sonra yapılan değişikliklere bakın; nereden nereye değişmiş... Nasıl 
bütçe bu Allah aşkına! Biz, konuşmaya başlayıp sonuna gidinceye kadar dolar nereden nereye ge-. 
liyor... Zaten, bu eğik masaya sofra kurulmaz, bu faizci düzenle bu işler yapılmaz. Onun için, bu
rada bizim yaptığımız iş, hakikaten çocuk oyuncağı oluyor. Konuşsan ne olur, konuşmasan ne olur. 
Yokları konuşuyorsun. Makine bildiği gibi yürüyüp gidiyor. 

Muhterem arkadaşlarım, ondan dolayıdır ki, artık, öyle bir noktaya geldik ki, lütfen, devleti 
tekrar rayına oturtalım. Bu, böyle gitmez. Bu Meclis milletin temsilcisidir, bütün her şeyi bilmesi 
lazım gelir. 

Yine, Anayasaya uymayan bir diğer husus da şu; Anayasanın 163 üncü maddesine uymuyor; 
çünkü, Sayın Maliye Bakanına, bu bütçenin açığının bir misli daha fazla, yıl içerisinde borçlanma 
yetkisini veren bir madde konmuş bütçeye. Halbuki, bütçede gösterilen rakamlardan daha fazla 
harcama yetkisi, ancak yeni bir kanunla alınabilir, bu yetki Bakanlar Kuruluna bile verilemez. Bu
nu, Anayasanın 163 üncü maddesi sarih bir şekilde söylüyor. Onun için, siz, bu bütçede gösterilen 
rakamları, ben, bir misli daha fazla harcarım diyemezsiniz; Anayasa buna engeldir; ne harcayaca
ğınızı getireceksiniz. Dolayısıyla, size, yedi noktadan bu bütçenin Anayasaya aykırılığını ayrı ayrı 
ifade etmiş oldum. Bunların hepsi, Komisyonda, ilgili arkadaşlarımız tarafından söylenmiştir; ama, 
dinlenmemiştir. Şimdi, bir kere daha burada söylüyoruz; bakınız, eğer, bu Anayasaya aykırılıklar
dan dolayı bu bütçeyi Anayasa Mahkemesi bozarsa, o takdirde, bunun mesulü biz olmayacağız. 
Tekrar tekrar söylendiği halde, Anayasanın çiğnenmesine kulak asmayan davranışlar, bunun mesu
liyetini üzerine almak mecburiyetindedirler. 
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Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, şimdi, bakınız, işte, Anayasaya uymadığı halde, görüşme

mizin de hukukî olmadığını belirttiğim halde, sırf, görevimi yapmak için, şimdi, getirilen bütçeye 
-hepimiz biliyoruz, teferruatına girecek değilim- bir genel bakış yapıyorum. 

Bütçenin, aysbergin üstü önümüze getirilmiş. 3,5 katrilyon harcama yapacağım diyor. Aslın
da, çok daha fazla harcayacak; borç alacak, verecek; harcayacağı miktar, aslında, tam 100 küsur 
milyar dolar olacak. 120 milyar dolar harcayacak, bize 50 milyarını getirmiş. Bu 50 milyar da na
sıl geliyor; "benim getirdiğim bu bütçenin içerisinde, önce, bir defa, 861 trilyon açığım olacak" di
yor. Aslında, tabiî, bunun çok daha fazla olacağını biliyoruz. Neden; bu yılın 4 ayında 400 trilyon 
açık olmuş, 3 ile çarparsanız, en aşağı 1,2 katrilyon olacak. Realist bir tahmin yaptığımız zaman, 
geçen seneki açık miktarı ne kadar büyüdüyse tatbikatta, bu yıl da o kadar büyüdüğünü kabul ede
cek olursak, 1,6 katrilyon açık olması muhtemeldir; ama, en az 1,3 katrilyon açık olacak. 

Şimdi, siz, zaten, bu bütçeyi 3,5 katrilyonda tutamayacaksınız; çünkü, memurlar sokağa dö
külüyor; bu, memur cari giderlerini artıracaksınız. 1,213 katrilyonu, geçen yılki kadar, (yüzde 10) 
artırsanız 1,334 katrilyon olacak ve faizleri daha fazla ödemeye mecbur kalacaksınız. Geçen yıl 
ödediğiniz faizi, gösterdiğinizden yüzde 48 fazla ödemiştiniz, yine yüzde 48 fazla öderseniz, bu yıl 
ödeyeceğiniz faiz 1,296 katrilyon olmayacak, 1,918 katrilyon olacak; yani, bütçeniz 4,250 katril
yona çıkacak. 4,250 katrilyonda 1,600 katrilyon açığınız olacak; yani, bütçenizin, yuvarlak hesap, 
üçte biri açık, üçte biri de faiz, geriye üçte biri kalıyor. Nedir bu üçte bir; 4 katrilyon 250 trilyonun 
üçte biri de 2 katrilyonu bile bulmuyor. Düşünün siz, bütün devlet, 2 katrilyonun içerisine sığışa
cak... Bu devleti bu kalıbın içerisine sokmaya kimsenin gücü yetmez, bu kalıplar patlar! (RP sıra
larından alkışlar) Onun için, buraya gelip de, biz bu devleti 47 milyar dolarla yöneteceğiz demek, 
fevkalade yanlış bir harekettir; bunu yapamazsınız. Çünkü, bir İspanya'nın bütçesi 186 milyar do
lardır, bir İtalya'nın bütçesi 521 milyar dolardır. Türkiye'nin nüfusu, İspanya 138 milyon olduğu 
halde, 65 milyondur, İtalya'nınki 57 milyondur. Oradaki hükümetlere bütçe yetmiyor; gelirlerin
den çok daha fazla harcıyorlar. Çünkü, İtalya'nın geliri 458 milyar dolar, 521 milyar dolar harca
maya mecbur kalıyor; İspanya'nın geliri 184 milyar dolar, 186 milyar dolar harcamaya mecbur ka
lıyor. Bu bütçelerin içine onlar bile sığmıyor. Şimdi, 65 milyonluk koskocaman Türkiye'yi getirip 
47 milyar doların içerisine sığdırmak mümkün değildir. 

Şimdi, çok aziz ve muhterem kardeşlerim; bunlara'işaret ettikten sonra; yani, getirilen bütçe
nin, asla, Türkiye'nin gerektirdiği bütçe olmadığını belirttikten sonra, şimdi geliyorum, öyleyse, ne 
yapmamız lazım, ne yapmak lazım gelir sorusuna. Bunun için -bakınız, bu fırsat her zaman ele geç
mez; Türkiye'yi konuşuyoruz; bir kere daha ifade ediyorum, bu konuyu, hiçbir parti farkı gözet
meksizin, 550 kardeş olarak konuşmamızın vakti çoktan gelmiş ve geçiyor- ne yapmamız lazım ge
lirin birinci sorusu şudur: Biz kimiz, neyiz, buraya niye geldik, ne yapıyoruz? Hepimiz biliyoruz 
ki, biz bu 65 milyonluk aziz milletin hizmetkârlarıyız; Türkiye'de demokrasi var, bu ülkenin hal
kına hizmet için geldik ve işe başlarken de -hepimiz yaptığımız yemini biliyoruz- toplumun huzur 
ve refahı için burada yemin ettik. O halde, bizim yapmamız lazım gelen, toplumun huzur ve refa
hını temin edecek bir bütçe hazırlamaktır. 

Yine, hepimizin bildiği bir başka gerçek var; bütçe hazırlanırken, önce, ihtiyaçlar tespit edilir, 
sonra da bu ihtiyacı nasıl karşılayacağız diye karşılık aranır. Bu bütçeler böyle hazırlamamış. Hiç 
paramız yok, öyleyse, nereyi, ne kadar kısacağız... Yatırım yapmayalım, çalışanlara ücret verme
yelim; ama, faizleri ödeyelim... Bütçenin felsefesi bu. Bu felsefeyle hazırlanmış bir bütçe olduğu 
içindir ki, içinde yatırım yok, bu ülkenin inşalarına para yok, halkın ihtiyaçlarını karşılayacak pa
ra yok. Onun için, bizim asıl yapmamız icap eden husus, halkın ihtiyacını karşılayacak şekilde büt
çeyi hazırlamak. 
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Peki, hangi halkın ihtiyacını karşılayacağız, halkın durumu nedir?.. Bakınız, halkın durumunu 

hepimiz biliyoruz; ama, elbette, böyle bir noktada halkın durumunu bir kere daha dile getirmek he
pimizin bir görevi. 

Şu gösterdiğim gazete kupürü ne gösteriyor; "ekonomik kriz, intiharları patlattı; 1981'de, ge-
çinemediği için 371 kişi intihar etmişti; 1995'te 1 521 kişi intihar etti." 

Bu kupür ne gösteriyor; geçinemediği için iki çocuğuyla tren yoluna atlayan anne ve çocuğu
nu gösteriyor. • 

Bu fotoğraf ne gösteriyor, bilhassa güneydoğuda, göçmüş olan kardeşlerimizin perişan halini 
gösteriyor. 

Bu ne gösteriyor; Hakkâri'deki çöplüklerde yiyecek arayan kardeşlerimizi gösteriyor, 

Bu ne gösteriyor; fiyatlara bakıp ağlayan bir vatandaşı gösteriyor. 

Bu ne gösteriyor; Türkiye'de 7,5 milyon aç var. 

Bu ne gösteriyor; öğrenciler sokağa dökülmüş. 

Biz, bu öğrenci hareketlerini, aslında, tasvip etmiyoruz; bunlar komünist hareketleridir, bes
belli. (RP sıralarından " Bravo"sesleri, alkışlar) O kırmızı, o sarı bayraklarla sokağa dökülmek hiç
bir şey ifade etmez; ancak, onların yaptığı hareket ne kadar yanlış ise de, biz, burada, onların da 
hizmetkârı olarak, şu memlekette eğitimin meselelerini görmezlikten gelmemiz mümkün mü?.. 
Onun için, bu, bize bir ikaz olmalı; bütün bu eğitimin, hakikaten baştan sona kadar düzeltilmesi için 
gereken yatırımları bütçeye koymalıyız. 

Şu ne gösteriyor; Emekli Sandığı kuyruğunda bekleyenleri ve beklerken öleni gösteriyor. 

Bu ne gösteriyor; belediyelerin dağıttığı yemeğe yapılan hücuniu gösteriyor. 

Bu ne gösteriyor; aynı şekilde, belediye ekmek dağıtım yerlerindeki kuyrukları gösteriyor. Fi
yatlardaki şok yükseliş... Gelip ekmek bekliyorlar bedava ekmek dağıttığı için belediyeler; bizi, bu 
ekmeklere muhtaç edenler utansınlar diyor vatandaş ve dövizzedelerin dramı, köprüden atlayan dö-
vizzede vesaire... 

Bunları, bir fakirlik edebiyatı yapmak için konuşmuyoruz; işte 65 milyon ülke evladımızın ha
li budur. Biz, öyle bir bütçe yapmaya mecburuz ki, bu vatandaşın derdine çare bulalım. Bunun için, 
bütçenin, ülkenin meselelerini çözecek bir bütçe olması lazım. Şimdi, tabiî, vaktimiz çok sınırlı ol
duğu için, asla teferruata girmiyorum. 

Önce, bir defa, bir numaralı meselemiz terördür. Bu terör meselesini çözmek için, bizim, mut
laka, bugüne kadar yapmış olduğumuz harcamalara -hatta, bu harcamaları da ortadan kaldırmak 
için- yeni harcamalar ilave etmek mecburiyetindeyiz. Bir incelemeye, araştırmaya göre, teröre 
1995 yılında 400 trilyon lira harcadık, 5,5 milyar dolar... Bunun detayları bir mecmuada verilmiş
tir; bunları ben kendim söylemiyorum; bu mecmuada, bir incelemeye dayanarak, kuruş kuruş he
sapları var. Şimdi, elbette teröristle mücadele edeceğiz, elbette bu masrafların büyük bir kısmını 
yapacağız; ama, bu masrafları ondört seneden beri yapıyoruz, terör bitmiyor. Neden; çünkü, kökü
nü kurutmamışız. Kökünü kurutmak için ne yapmak mecburiyetindeyiz?.. Bakınız, bize sorarsanız, 
bizim bu terörden kurtulmamızın asıl çaresi, mutlaka 65 milyonun kardeş olduğunu bilmesidir. 
Şimdi, bunu götürüyor, bizim birtakım askerî uçaklarımız, dinî birtakım kâğıtları güneydoğuya atı
yor. Bu iş, böyle, birtakım kâğıtları köylere atmakla olmaz; bunu çok ciddî bit şekilde ele almak 
mecburiyetindeyiz. Onun için, manevî kardeşlik çalışmaları adı altında bir seri çalışma yürütmek 
mecburiyetindeyiz. 
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Kur'an kursu öğretmen okullarının canlandırılması... Oralarda böyle birçok okul var, hepsi ba

kımsızdır. Din görevlilerine özel kurslar vermemiz lazım, öğretmenlerimize özel kurslar vermemiz 
lazım, bölge kamu görevlilerine özel kurslar vermemiz lazım, bölge halkına özel Kur'an kursların
da kardeşlik ve dinî bilgiler vermemiz lazım. Demin söyledim; oraya en az 5,5 milyar dolar harca
nırken, şu söylediğim bu kadar önemli hizmetler için, yaptığımız hesaba göre, sadece 8 milyon do
lar kâfi geliyor. 5,5 milyar dolar oraya harcanırken, bir 8 milyon dolar harcasak da, şu söylediği
miz eğitimleri yaptırarak bu kardeşliği kuvvetlendirsek... 

Bundan başka, tabiî, bu bölgede, işsizlik, en büyük amillerden birisidir. Beş yılda, bölgede
ki işsizliği tamamen ortadan kaldırmak için bu yıl 2,7 milyar dolarlık bir yatırım yapmamız lazım 
bölgeye. Yol, su, konut... Buradaki göçmenler yerlerine dönecekler; bunların köylerine dönmele
ri için -bunu da beş yılda tamamlamış olsak- 667 milyon dolar harcamamız lazım. Bölgede hay
vancılığı geliştirmek için 200 milyon dolar harcamamız lazım. Bölgedeki sanayi yatırmalarını ve
rimli çalıştırmak için 50 milyon dolar harcamamız lazım. 

İşte, teröre harcadığımız 5,5 milyar dolara mukabil, eğer bu 5,5 milyar dolar azalsın istiyor
sak, şu saydığım kalemleri topladığımız zaman görüyoruz ki 3,5 milyar dolar ayırmamız lazım. 

Şimdi, ben bunları söylerken,,tabiî, zihinlere şu geliyor: İyi, güzel, Hocam da, para yok ki... 
Hareket noktamız böyle olursa, tabiî para yok olur. Onun için, müsaade edin, şimdi, ben, halkın 
hizmetini yapmak için nasıl bir bütçe yapmamız lazım; bunu, böyle, madde madde kısaca belirte
yim. 

Önce, bir defa, teröre 3,5 milyar dolar daha ayırmamız gerekir; bu bütçeyle bu olmaz. 

Köylümüz... 30 milyon köylümüz var. 30 milyon köylümüz için, önce, bir defa, köylü borçla
rını silmemiz lazım; bu, 667 milyon dolar kayba sebep olur; faizlerini silmemiz lazım. 

Köylümüze sübvansiyon yapmamız lazım, en aşağı 2 milyar dolar. Unutmayalım ki, Avrupa 
Birliği, 320 milyon nüfusuna mukabil, 130 milyar dolarlık sübvansiyon yapıyor köylüsüne, 130 
milyar dolar... Bu sübvansiyonun 70 milyarını doğrudan doğruya, 50 milyarını da tüketici kanalıy
la yapıyor. Bizim, hiç değilse 2 milyar dolar yapmamız lazım. 

Köylünün elinde kalan mallarının satılması lazım. Bakın, bu sene, soğan, patates, hepsi elinde 
kaldı ve daraltıyoruz sahalarını; çayı daraltıyoruz, fındığı, pamuğu, pancarı, bütün bu sahaları da
raltıyoruz. Ek ekebildiğin kadarıyla kardeşim... Halkımıza bunu diyelim. Bunları ekse ve bu mah
sullerini, aldığımıza ilave olarak yeniden almış olsak, 1 milyar dolarlık bir parayla köylümüzü 
memnun ederiz. 

Bundan başka, tarım projelerinin desteklenmesi lazım. Bunu, Ziraat Bankası yapıyor, senede 
150 trilyon vererek. Köyün yaşanabilir hale getirilmesi için; beş yılda, Türkiye'deki bütün köyle
rimizin yol, su, elektrik, konut ihtiyacını karşılasak, yılda 1,5 milyar dolar vermemiz lazım. 

Ayrıca, köy kalkınma bankasını kurmalıyız; köye kırsal sanayii getirmek için. Bu sanayie ser
maye olarak, bu bankaya da 200 milyon dolar ayırmak lazım. 

Hayvancılığı yeniden ihya etmemiz lazım; 2 milyar dolar... 

Orman köylüsünün eksik kredi ihtiyacı 307 milyon dolar. 

Yani, köylümüzün ihtiyaçlarını karşılamak için 7,674 milyar dolar harcamamız lazım. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Biraz da TL olarak arz etseniz... 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) -Efendim, TL ile konuşmama başlarken, sonuna gel
diğim zaman rakam değişiyor, konuşamıyorum ki...(RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Bakınız, bu saydığım kalemler bu levhada bir bir gösterilmiş. Yani, biz, halkın ihtiyacını kar

şılamak için bir bütçe yapsak, bu paraları hep ilave etmemiz lazım bu bütçeye. 
Şimdi, memur için... 

Memurun geçmiş haklarını telafi etmemiz lazım. Memurda eşelmobil sistemine geçmemiz la
zım. Asgarî ücretten vergi almamamız lazım. Sendikal haklarını tanımamız lazım. Memurun refah 
seviyesini yükseltmemiz lazım. Avrupa'da aynı işi yapan bir memur on misli fazla para alıyor. As
garî ücreti en az iki misline çıkarmamız lazım ve bütün memurların refah seviyesini artırmamız la
zım. Bugüne kadar alacaklarını da ödememiz lazım. 

Ayrıca, memurun, zorunlu tasarrufunu ve Konut Edindirme Fonuna ait toplanmış parayı da, 
taahhüt edilen şekilde geri ödememiz lazım. Bunun memura ait olan kısmı 100 trilyon lira; yani, 
1,330 milyar dolardır. 

Şimdi, bütün bunları topladığımız zaman, geçmiş hakları telafi için 1,6 milyar dolar, gayri sa
fî millî hâsılanın artmasından dolayı memurun hakkı olan payını vermek 665 milyon dolar, asgarî 
ücretten vergi alınmaması 280 milyon dolar, memurun refah seviyesini on yılda bugünkünün bir 
misline, yüzde yüzüne çıkarmak için, bu yıl 1,1 milyar dolar, zorunlu tasarrufun geri ödenmesi 
1,330 milyar dolar; toplam 3,975milyar dolar. Yani, memura 4 milyar dolar vermemiz lazım. 

Esnafımız... 

Bizim, götürü usule tabî 900 bin ve vergi mükellefi 1 milyon 800 bin, toplam 2 milyon 700 
bin; esnafımız var; 14 milyon aile... Peşin verginin kaldırılması lazım. Hayat standardı tatbikatının 
kaldırılması lazım. Bunlara sadece 45 trilyon kredi veriliyor; bu, çok yetersiz. Bunun, en az üç mis
line çıkarılması lazım; çünkü, bu verilen miktarla, hiçbir zaman bir iş görmenin imkânı yok. İşçi 
geçim indiriminde, koymuş olduğumuz vergiden muafiyetleri, esnafa da tatbik etmemiz lazım. KO-
Bİ'leri (küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri) dünya rekabetine açmak için, bunları destekleme
miz lazım. Ne yazık ki, bu desteklemenin altyapısı yapılmadığı için, şimdi para versek de yerinde 
kullanamayız. Bir de Bağ-Kur'u; ki, bütçeye 40 trilyon konmuş; bununla da, yine,.Bağ-Kur'un 
hizmetleri görülemez; çünkü, Bağ-Kur'lu hastalar ilaç alamıyor, hastaneye gidemiyor. 

Teferruata girmiyorum; bunları alt alta koyarsak, esnafımızın meselelerini çözmek için 3 mil
yar dolar vermemiz lazım. 

İşçimiz... 
Asgarî ücretin vergiden muaf tutulması lazım. Geçmiş kayıplarının telafi edilmesi lazım. Eşel

mobile geçilmesi lazım. Ücretler, Avrupa'nın onda biridir; tekrar artırılması lazım. Zorunlu tasar
rufun, vaat edilen şekilde geri ödenmesi lazım. Özelleştirmeyi ancak, işçilerimize, teşvik edilen 
başka özel kuruluşlarda yer bulmak suretiyle yapmalıyız. İşsizlik sigortasını getirmeliyiz. Krediyi, 
müesseselere değil, çalıştırdığı işçi adetine göre vermeliyiz; böyle bir ağırlık olmalı ve Sosyal Si
gortalar Kurumunu da bugünkü halden kurtarmalıyız. Bütün bunlar için de, bütçemizde, işçimize 
3,366 milyar, yani, yaklaşık 3,5 milyar dolar para vermemiz lazım. 

Emeklilere geliyorum... 
• Emeklilerin hali acıklıdır. Bilindiği gibi, emeklilerimizin hepsi perişan edilmiştir. Dul, yetim, . 

düşkün, özürlü vatandaşlarımızın sayısı 22 milyondur. Emekli Sandığından, SSK'dan, Bağ-
Kur'dan emekli 4 milyon kişi var, 6,5 milyon özürlü var, 6,5 milyon düşkün var; toplam 22 mil
yon; yani, ülkemiz halkının üçte biri. Bunlara özel bir ihtimam göstermemiz lazım. Bunun için, ön
ce, bunların emekli maaşlarını, eşelmobil sistemiyle yeteri derecede artırmamız lazım. 

Ne yazık ki, Fakir Fukara Fonunun 57 trilyon lirasını bile alıp, 41 trilyonunu bütçenin diğer 
masraflarına, götürüp faize vermişler. İşte, Türkiye böyle yönetiliyor. 
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Memleketimizde aç açık bulundurulmaması lazım. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku

rumu güçlendirilmeli, orada çocuklarımıza manevî eğitim gösterilmeli, 18 yaştan sonra çocuk so
kağa bırakılmamalı, iş atölyesi ve iş öğrenme kursları yeterince artırılmalı, özürlülere iş bulunma
lı ve rehabilitasyon merkezi açılmalı. Bakın, Türkiye'de, gelişmiş vaziyette bir tek rehabilitasyon 
merkezi bile yok. Onun için, Aydın Menderes kardeşimizi ta Amerikalara göndermeye mecbur kal
dık. O esnada da araştırdık ki, dünya çapında gelişmiş bir tane rehabilitasyon merkezimiz bile yok. 
Biz, 65 milyonluk büyük bir ülkeyiz, bu halde olamayız. 

Kısaca özetliyorum; işte, gördüğünüz gibi, bu şekilde, emekli, dul ve yetimlerimize, bu ihti
yaçlarını karşılamak için 4,5 milyar dolar ilave ödeme yapmamız lazım. 

Diğer yandan, işadamlarımızla (sanayici, tüccar, ihracatçı, müteahhit ve madenciler) ilgili bü
tün engelleyici mevzuatın kaldırılması lazım. Kredi teminat, sigorta ihtiyaçlarının karşılanması la
zım. Haksız yergi ve faizlerden kurtarılması lazım. İlçe bazında ekonomik araştırmalar yapıp, tam 
teşvikle işadamlarımıza yardımcı olmak lazım. Organize sanayi bölgelerini ve küçük sanayi sitele
rini -şu eldekiler bile, bu paralarla on senede bitmez- hiç değilse iki senede bitirecek kadar para har
camamız lazım. Girdilerini, dünyayla rekabet edebilecek şekilde, mutlaka, düşük fiyatla temin et
menin tedbirlerini almamız lazım. Pazar çeşitlenmesinin engellemelerini ortadan kaldırmamız la
zım. Sektör, altsektör ve mal grubu takip etmek suretiyle, buradaki boşlukları, teşviklerle doldur
mamız lazım ve madenciliği de başlatmamız lazım. Bu, "başlatma" kelimesinin altını çiziyorum, 
dünyanın en zengin madenlerine sahip bir ülkeyiz. Bizde daha henüz madencilik başlamamıştır; 
çünkü, yaptığımız maden ithalatı, maden ihracatımızdan çok daha fazladır; sözde, biz dünyanın en 
zengin maden ülkesiyiz... 

Yine, tefarruata girmeden ifade ediyorum ki, bütün bu hizmetleri yapabilmek için de, bu grubu 
-levhada gösterdiğimiz gibi- 0,265 milyar dolar, yani 265 milyon dolarla desteklememiz lazım. 

İşte, size, ezilen, güçlük altında kalan bütün halk gruplarımızın gerçek ihtiyaçlarını, yıllık ih
tiyaçlarını sıraladım. Ne yapıyor bu? Hepsini toplarsan 32 milyar dolar yapıyor. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - 132 milyar yapıyor. " * 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) - Yalnız 32 milyar yapıyor. 

Şimdi, biz, bu 32 milyarı, bu 65 milyon insana vermiyoruz -biraz sonra göstereceğim levhaya 
göre- bunu götürüyoruz, 2 bin rantiyeciye veriyoruz. İşte, hadise bu; işte, bizim yaptığımız müca
dele bu. (RP sıralarından alkışlar) 

Bunu, böyle, bir Türkiye meselesini konuşurken, Türkiye'nin bu en mühim meselesini konuş
mayacağız da neyi konuşacağız?.. Rakamların içinde kaybolmanın bir faydası yok. Bak, halk 32 
milyar istiyor, yok diyoruz. Yok para... Bu para yar; ama, başka yere gidiyor. Nereye; rantiyecile
re gidiyor. Para yok değil. İşte, mesele burada. 

Rantiyecilere gidiyor, ne oluyor; aysberg büyüyor, büyüyor, büyüyor; bomba patlayacak. Ha
dise bu. Onun için, elbet, bir yerde uyanmak mecburiyetindeyiz. 

Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, bakınız, Türkiye'de, rantiyeciler, sadece bütçeye konan 
ödemeler dolayısıyla değil, aynı zamanda, bütün yıl boyunca tatbik edilen ekonomik politikalar do
layısıyla zengin ediliyor. Şimdi, sizlere, bu işin anahtarını, özünü belirtmek istiyorum; nasıl zengin 
ediliyor... 

Bakınız, şu levhada, Uç senenin dolar değerleri gösterilmiş, 1993, 1994, 1995 yılları dolar de
ğerleri; bu da 1996 yılının ilk dört ayı. Bu, devletin resmî rakamları. Şimdi, bakınız, sene sonunda 
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dolar buraya gelmiş; burada, buraya gelmiş; burada, buraya gelmiş. Aslında, doların değerinin enf
lasyon kadar olması gerekir. Halbuki, bizde, dolar, bilinerek, daha doğrusu bilinmeden, lortlar ka
marasının tanzimi yi e -altını çiziyorum bunun- önce, bir defa enflasyonun altında tutuluyor ve de 
lineer bir şekilde o noktaya ulaşılmıyor; sene başında dolar hep düşük tutuluyor, sene sonunda ar
tırılıyor. Bu, tesadüfi bir iş değildir; bunu, lortlar meclisi böyle ayarlıyor. (RP sıralarından alkışlar) 

Bakınız, şurada görülen şu yeşil saha var ya, bu yeşil saha, işte bu yanlış politika yüzünden, 
haksız olarak halktan alınıp rantiyecilere verilen haksız kân, kazancı gösteriyor, matematik olarak. 
Şu yeşil saha kadar para, halktan alınıp, bu politika yüzünden rantiyecilere veriliyor. 

Şimdi, bakınız, IMF gelmiş "para basamazsınız; sizin basacağınız para, ancak bendeki kredi
niz, altınınız ve sizdeki döviz kadar olacak; bir kuruş fazla para basamazsınız" diyor; bize para bas
tırmıyor. Aynı zamanda da, doların değerini düşük tutturmak suretiyle, devletin eline geçen parayı 
da az tutuyor; zaten bütçelerde açık verdirttiriliyor ve böylece, devlet borçlansın, borçlansın, borç
lansın... Devletin borçlanması zaruretlerden olmuyor; bu, rantiyecilerin, lortlar kamarasının politi
kası gereği oluyor. Onlar bunu böyle yapıyorlar. Yapıyorlar da ne oluyor? 

BAŞKAN - Efendim, televizyonculara niye müdahale ediyorsunuz? Arkadaşlar, buradan, sa
londaki idareyi ben yapıyorum. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, tavsiyede bulunuyoruz. İyi göstersinler. 

BAŞKAN - Olur mu canım... Her aklına esen tavsiyede mi bulunur burada? 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) - Bakınız, şimdi, rantiyeciler, haksız olarak her bir ka
lemden, her bir politika hatasından, her yıl ne kadar milyar dolar haksız kazanç elde ediyorlar, si
ze hesabını veriyorum. Lütfen takip buyurunuz ve buradan okuyorum. 

Bakınız, içborç faizleri yüzünden rantiyecilerin haksız kazançları: İçborç alınıyor -buradan 
haksız kazanç... Bunun tamamı haksız kazançtır, bu borcun alınmaması lazım- bunun sonunda 20 
milyar dolar gidiyor rantiyecilere. Büyük şirketlerin rant kazancı: 500 tane şirketin -istatistiğini he
piniz biliyorsunuz- geçen sene yüzde 56'sı rant kazancına döndü, Şimdi, bu rant kazançlarından... 
Büyük şirketler rantiyeci değildir; ancak, bunların içerisinden bir kısmının yaptığı rant kazancını 
buraya koyuyoruz, bu da 733 milyon dolar yapıyor. Banka kârları, 1 milyar 547 milyon dolar ya
pıyor. İthalat kârları, 1 milyar İ H milyon; sıcak döviz faizleri, 2 milyar 775 milyon; promosyon; 
birkısım medyanın KDV muafiyeti ve buradan yaptıkları haksiz kâr 667 milyon dolar; devletin ver
diği reklam 667 milyon dolar; özelleştirmede rantiyenin haksız olarak yıllık kârı 2,5 milyar dolar -
devlet zarar ediyor, onlar kâr ediyor- kullandığı haksız kredilerin kârları 2 milyar dolar. Ne yapı
yor bu: Ne tesadüf ki, bu da 32 milyar dolar yapıyor. (RP sıralarından alkışlar) O halde, biz, 550 
kardeş, burada toplanıyoruz, bu bütçeleri konuşuyoruz. Konuşmalar geçip gidiyor; sonunda ne olu
yor; sonunda, 65 milyon fakir fukaradan 32 milyar alınıyor, 2 bin rantiyeciye yılda 32 milyar do
lar aktarılıyor. İşte hadise budur. Bunların hepsinin kuruşu kuruşuna hesabı elimde, hangi arkada
şımız arzu ederse, bunları bir not halinde takdim etmeye hazırız. Vakit dar olduğu için bunun te
ferruatına giremedim. 

BAŞKAN-Sayın Erbakan, 5 dakikanız var efendim. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Şimdi, sonuca geliyorum muhterem arkadaşlarım. İşte, size, olayı gösteren bir şema takdim 

ediyorum. 
Bugünkü düzen, bugünkü yürütülen politikalar ne yapıyor; bakınız -demin de söyledim- önce, 

sene başındaki 100 lira... 1995 senesini takip edelim lütfen. Ne kadar enflasyon oldu; yüzde 80. De
mek ki, sene başındaki 100 lira, enflasyonla 180 lira; 100 liraya tekabül eder hale geldi; yani, her 
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şeyin değeri bu oranda düştü. Bütün paramızın değeri düşüyor. Fakir fukara, böylece eziliyor bu 
enflasyon yüzünden; ama, faiz gelirleri bunun üzerinde tutuluyor; 100 lira 212 lira oluyor; yüzde 
112 faizle bunlar devlet tarafından verildiği için. 

Şu kırmızı saha rantiyecilerin sömürüşüdür. Dolar değeri, demin söylediğim gibi, eksik tutu
luyor. Buraya, böyle, lineer olarak gelmesi lazım, enflasyona eşit olması lazım; enflasyonun altın
da tutuluyor. Dolar yüzde 56 artıyor, enflasyon yüzde 80 iken. 

Şu yeşil saha da, yine rantiyecilerin sömürüsü oluyor, sıcak dövizin sömürüsü ve dolar üzerin
den, Türkiye'de, rantiyeciler, yüzde 33 net kâr yapıyor. Buna, hiçbir ülke dayanamaz. Rantiyeci
ler, bu üçlü şeytan üçgeniyle beslenirken. 

Nedir bu şeytan üçgeni: Faiz nispeti, enflasyon ve doların değeri. Bunlar, politikalarla tespit 
ediliyor. Lordlar meclisi "bu kadar sömüreceğim" diyor, tespit ediyor, bunlar tatbik ediliyor. 

Şu görülen yeşil ve kırmızı saha, rantiyecilerin sömürüşüdür. 
Buna mukabil, şimdi, Sayın Hükümet, gelmiş "ücretleri temmuza kadar artırmayacağım, tem

muzda yüzde 20 artıracağım" diyor. Zahiren, sanki, böyle bir artma olacak. Yani, ona, yüz verile- . 
çekken... Zaten, yıllardan beri hakkı yenmiş... Şimdi "artıracağım" diyor, gerçekte, halkın, devle
tin elindeki para, böylece azalıyor. 

Şu halkın ezilmesidir bu mavi saha, şu yeşil ve kırmızı ise, rantiyecilerin haksız kazancıdır. 
Bak, burada 32 milyar dolar kaybediliyor, bunlara 32 milyar dolar pompalanıyor. Kim pompalıyor 
bunu: Rantiyeci yönetimler; hadise budur. (RP sıralarından alkışlar) 

Bunun nasıl olması lazım: Bak, bunun için, gerçek demokrasi düzeni, evet, adil düzen... Baş
ka çaresi yok. (RP sıralarından alkışlar) 

Ne olması lazım: Doların değerinin sabit olması lazım, enflasyonun sıfır olması lazım, faiz ge-, 
lirinin de sıfır olması lazım ve asıl millî gelirin, insan emeğinin artırılması lazım. Devlet ve halkın, 
bir senede, yüzde 15-20 zenginleşmesi lazım. Bu da, gerçek bir demokratik yönetimin pompası. 

İşte, şimdi, bak, sırası gelmişken, hemen söylüyorum ki -bu şekilleri de göstererek- Mesut 
Bey kardeşim... . 

BAŞKAN - Sayın Erbakan, size, 5 dakika ek süre veriyorum. 
Buyurun. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) - Çok teşekkür ederim. 
...21 Şubat, bayram günü, siz, bu gerçek demokratik düzen yerine, rantiye düzenini seçtiniz; 

yaptığınız iş budur. (RP sıralarından alkışlar) 
Ve de şimdi, önümüze "bu küçük aysberg yumurtasını, böylece büyüteceğim" diye geliyorsu

nuz; hadise budur. 
Ne yazık ki, şu anda, halk bayram edemiyor; çünkü, işte zamlar, işte, alınan trilyonlarca lira 

borçlar, işte, düşük köylü taban fiyatları.... Aynen rantiye politikası devam ediyor; halk eziliyor, 
eziliyor, eziliyor... Bu, böyle gitmez; buraya kadar geldik; ama, bundan sonra, böyle gidemez. Mut
laka, artık bunun düzeltilmesi lazım; çünkü, toplum tahrip olmuştur, devlet tahrip olmuştur. 

Burada, rakamlara girmeyeceğim, vaktimiz ölçülü olduğu için. Önce, bir defa, tabiî, Türki- . 
ye'de millî gelir fevkalada düşüktür. Bu yüzden, fert başına millî gelir fevkalade düşüktür. Bizim 
köylerimizde Zimbabwelcr var; çünkü, fert başına millî gelir 35 dolar; birtakım köy bölgelerimiz
de. Bunların hesaplarının hepsi burada. Zümresel dengesizlik artıyor, bölgesel dengesizlik artıyor; 
Türkiye, bir felakete sürükleniyor ve ne yazık ki, Türkiye'nin en fakir vilayeti de Ağrı oluyor böy
lece; Zimbabvve'ye tekabül ediyor Ağrı İlinin durumu. En zenginimiz Kocaeli; o da Slovenya'ya 
tekabül ediyor. |şte, Zimbabwe ile Slovenya arasında, 79 ilimiz yerlerini almış. 
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Bütçelerimiz, gittikçe, felakete doğru gidiyor. Faiz ödemesinin vergiye nispeti yüzde 63 'ü bul

muş, anaparanın faiz ödemesine, anapara artı faiz ödemesinin vergiye oranı yüzde 200'ü bulmuş, 
yatırım diye bir şey kalmamış ve devlet, mahvolmuş, işsiz 11 milyona çıkmış. Bir yandan da tabiî, 
trilyonlarca liralık korkunç israflar devam ediyor. Yine, vaktimiz önemli olduğu için, bu israfları 
size, maalesef, bir bir sayamayacağım; çünkü, asıl sonucu ifade etmem lazım. 

Çok muhterem arkadaşlarımız, aslında, bizim çok zengin olmamız lazım. Dünyanın en genç 
nüfusu bizde, hepimiz biliyoruz. Her türlü maden, orman, tarıma, hayvancılığa müsait araziler biz
de; ama -demin, halkımızın halini gösteren fotoğrafları size sundum- un, şeker, yağ var; helva 
yok!... Bu getirilen bütçeyle de hiçbir helva olmayacak. Koruk turşusu bu bütçe, koruk turşusu... 
(RP sıralarından alkışlar) 

Bunun temelindeki sebep, siyasîdir. Türkiye'de gerçek demokrasi yürümüyor. İşte 24 Aralık... 
Halk, bu politikaları istemediğini haykırdı. Kurtuluşun yolunu da gösterdi; ama, üç rantiyeci evir
di çevirdi; yine, pompaları çalıştırıyor. Hadise budur. 

Bundan dolayı, bak, kurtuluşu söylüyorum; hepimiz buradayız, 550 kardeşiz. Onun için, bu
nun kurtuluşu şudur: 46 ruhunu hep beraber canlandıracağız; Refah Partisi, ANAP, DYP... (RP sı
ralarından alkışlar) 

Ne demek 46 ruhu; işte, halkın hakkını kendisine vermek demektir. Halk Partisi, son devrin
de... Bugünkü Halk Partisi "ben, o değilim" diyor. Onun için, Halk Partisine... Yani "ben, yeni Halk 
Partisiyim" diyor. Onları tenkit için söylemiyorum... 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Gurur duyarız, onur duyarız. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Atatürk'ün partisi devam ediyor. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) - . . . Ancak, 46-50 şahlanışı, ezilmiş olan halkın hakkı

nı istemiş olduğu bir şahlanıştır. Bu şahlanış yapıldı; ama, hedefine ulaşmadı. Bunu, şimdi, hep be
raber... Bak, yüzde 60 çoğunluk vermiş, millet bu üç partiye. Yüzde 60 çoğunlukla, bunu, bir an 
evvel gerçekleştirmemiz lazım. Kimse buna mani olmaya kalkışmasın; çünkü, mani olamaz; çün
kü, halk mutlaka galip gelecek, hak mutlaka galip gelecektir. (RP sıralarından alkışlar) 

Refah Partisi, ANAP ve DYP'nin, üçümüzün birlikte kuracağı bir hükümette, aynen 1974-
1978 döneminde yaptığımız gibi... (CHP sıralarından "yakışır, yakışır ve hayırlı olsun" sesleri) 

Siz, biraz bekleyin, sonra sizi de oraya katacağız. (RP sıralarından gülüşmeler ve alkışlar) 

1974-1978'de... Elli senelik Türkiye'ye bakın; yatırımların gayri safî millî hâsılaya en büyük 
oranı 1977 yılındadır, yüzde 7,4'tür. İşte gerçekleştirmemiz icap eden budur, işte 400 belediyede 
ne yaptıysak, ülkede de bunu yapmamız lazım. 

Bundan dolayı, son söz olarak şunu söylüyorum: Halkımızı kurtaralım, Türkiyemizi kurtara
lım. , 

Allah'a emanet olun. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erbakan. 
Sayın Erbakan, tutanağı getirttim... Bir dakikanızı rica edeyim... (RP sıralarından ayakta alkış

lar) . •" 
Bir dakika arkadaşlar... Bir dakika... 

Sayın Erbakan, tutanağı getirttim; tutanaktaki ifadeniz şöyle... (RP sıralarından "Bravo" ses: 

leri, ayakta alkışlar) 
Bir dakika arkadaşlar; rica ediyorum bir dakika... 
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Bakın, cümlenizi aynen okuyorum: "Aslında, Türkiye'de gerçekte 2 tane Meclis var: Birisi bu 

Meclis; biz avam meclisi ile paryalar meclisiyiz; bir de, bize hiç sorulmadan yürütülen işlerin mec
lisi var; o da lortlar kamarası." 

Efendim, malumunuz, parya, ayak takımı, köle demektir. (RP sıralarından gürültüler) 

Bir dakika arkadaşlar... Türkiye Büyük Millet Meclisine hakaret var. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sen hakaret ediyorsun!.. 
BAŞKAN - İçtüzüğün 137 nci maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisine hakaret, Mec

listen geçici çıkarmayı gerektiriyor. Lütfen... Rica ediyorum... (RP sıralarından gürültüler) 
Eğer bu Meclisin itibarını koruyacaksak, hepimiz koruyacağız. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Asıl sen hakaret ediyorsun!.. 
BAŞKAN - Sayın Erbakan, bu cümlenizin ne anlama geldiğini ve Meclise hakaret anlamında 

kullanmadığınızı izah edin; yoksa, İçtüzük hükmü neyse onu uygulayacağım efendim. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) - Sayın Başkan, ben beklerdim ki, zatı âliniz yapılan 
konuşmaları eksiksiz takip buyursaydınız... ' 

BAŞKAN - Ettim efendim... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) - Nasıl ettiniz?!.. Ben o sözün arkasından, o sözü ne 

manada kullandığımı açıklamadım mı?.. Söylemedim mi?... (RP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Benim bu açıklamamdan sonra, sizin, böyle bir konuyu, âdeta, lüzumsuz yere, kaşırmış gibi 
orta yere koymanız fevkalade isabetsiz bir davranıştır. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şu güzel havayı, bu yanlış davranışınızla bozmayın. Gereken açıklama yapılmıştır. Ben dedim 
ki: "...âdeta parya yerine konuluyoruz. Biz parya değiliz..." 

BAŞKAN - Cümleniz ortada ama... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) - "... parya yerine konuluyoruz; çünkü, bütçenin aslı 

bize getirilmiyor..." Bu Meclisin onurunu korumak için ben bu gerçekleri dile getirdiğimi ifade et
tim. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bütün bunlar söylendikten sonra, bu nokta üzerinde durmamanızı beklerdim; hele, iş bitmiş
ken, sonradan, getirip böyle bir konuyu açmanızı çok yanlış bir davranış olarak değerlendiriyorum. 

Sağ olun, teşekkür ederim. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 

BAŞKAN - Bilakis... Meclisin itibarını korumak benim görevim efendim. 
- Sayın milletvekilleri, dün, biz bir konuyu burada kapatmıştık; Sayın Erbakan, yaptığı konuş

mada, yine Başkanlığı hedef alan, dün yapılan konuşmalara paralel bazı cümleler ifade etti. 
Bir defa, Anayasanın 162 nci maddesine göre bütçenin 75 gün önce Meclise gelmesi konusu. 

Bundan önce bütçenin müzakere biçimlerini burada karara bağlarken Danışma Kurulunda mutaba
kat sağlanmaması dolayısıyla, bütçenin müzakere ve programı buraya geldi, müzakere edildi, Yü
ce Meclis bir karar aldı. Yüce Meclisin aldığı kararı, biz, devamlı olarak burada tartışma konusu 
yapamayız; o geçti. 

İkincisi... ' 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Gereği ne, gereği? 

BAŞKAN - Efendim, gereği... Genel Kurul karara bağladı; yani, bunun, 75 günün azamî sü
re olduğu, 75 günden daha kısa bir zamanda bütçenin çıkarılacağı ve burada da da zaten, geçmişte 
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de bütün partilerin, Mecliste bunların uzun zaman müzakeresinden şikâyetçi olduğu herkesçe ma
lum olan bir konuydu; böylece, Yüce Meclis buna bir çare buldu. 

İkincisi, Hükümetin, Çekiç Güç'ün güvenoyu almasının kabul edilmediği konularında da Sa
yın Erbakan ve Partisi Anayasa Mahkemesine dava açtılar. Mahkemeye eksik belgeler ibraz ettik
leri için, Anayasa Mahkemesi, dilekçelerini, bu eksik belgeleri tamamlamak üzere geri gönderdi; 
bir. 

İkincisi, bakın, ben de Danışma Meclisindeki bu müzakerelerde vardım. Danışma Meclisinde
ki karar yetersayısıyla ilgili madde... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)-Senin görevin ne?.. Bütçe müzakeresi bu. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Ben, Meclis adına konuşuyorum Sayın Asiltürk. (RP sıra
larından gürültüler) 

Bir dakika efendim... (RP sıralarından gürültüler) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Hükümetin yerine mi konuşuyorsun?!. 

BAŞKAN - Efendim, onun muhatabı Hükümet değil, biziz, Meclis, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi... Rica ediyorum... (RP sıralarından gürültüler) 

Yani, Hükümetin güvenoyu alıp almaması burada, Meclis kürsüsünde oturan... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Bütçe müzakeresi bu, sen neye dayanarak konuşuyor
sun? 

BAŞKAN - Sayın Asiltürk, bakın, çok rica ediyorum, oturun, benim konuşmamı dinleyin, on
dan sonra siz ne derseniz... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Ben de rica ediyorum... İçtüzükte var mı senin bu yap
tığın?.. ' .' • ." ";'. 

BAŞKAN - Şimdi, Hükümetin güvenoyu alıp almaması meselesini burada kabul eden ve dek
lare eden Meclisin Başkanıdır. Meclis Başkanı... Dün bu konuda biz yeteri kadar açıklama yaptık-
bunun, cekinser oyların çoğunluğa dahil edileceği konusunda da, Danışma Meclisinde müzakere 
yapılırken bu konuda açık beyanatlar da var... 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Aşağı in Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Kaldı ki, bu konuda da tartışma açmıyorum. Dün, bu konuyu biz karara bağladık; 

ondan sonra, tekrar aynı şeyin gelmesine de gerek yok; dün bu mesele kapanmıştı; Hükümet güve
noyu almıştır. İçtüzüğün 105 inci maddesi açıktır, güvenöylamasında olumlu oyların olumsuz oy
ları geçmesi yeterlidir. (RP sıralarından gürültüler) 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Söz istiyorum efendim'. * 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kazan. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, bakınız, dün bu kürsüden Meclisi nasıl yanlış 
bilgilendirdiyseniz, şu anda da yanlış bilgilendiriyorsunuz. 

BAŞKAN - O sizin düşünceniz. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Bir dakika efendim... 
ABDULKADİR ÖNCEL (Şanlıurfa)-Dinle lütfen... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Anayasa Mahkemesi bizim dilekçelerimizi geri göndermedi. 
Anayasa Mahkemesi bir ara kararı aldı. Almış olduğu ara kararında eksiklerini bize bildirmek üze
re sadece ara kararını gönderdi. 
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BAŞKAN - Tamam efendim, hukukta buna dilekçe ret derler. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Doğruyu söyle, doğruyu söyle... 

BAŞKAN - Sayın Kazan... Yani, efendim, belge eksikliği dolayısıyla size 20 gün süre verdi. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Ara kararını gönderdi, biraz hukuk lisanıyla konuş... 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, gerçekleri söylediğimiz zaman da arkadaşlarımız korkuyor, 

kızıyor. Anayasa Mahkemesi, usulüne uygun olarak dava açılmadığı için, yeterli belgeler bağlan
madığı için dilekçeyi... Size 20 günlük bir süre verdi. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Ara kararı verdi. 

BAŞKAN - Ara kararı diyelim. Ara kararı verdi. 20 günlük süre içinde eğer, siz, bu genel baş
kana yetki verme kararını almazsanız, grup kararını almazsanız, Anayasa Mahkemesi davanızı in
celemeden reddedecek. Allah Allah... (RP sıralarından gürültüler) 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, bugün, Grup Başkanvekili olarak, 9 Nisan'da 
almış olduğumuz grup kararını Meclis Başkanlığına sundum. Sayın Genel Başkanım da, Refah Par
tisinin genel başkanı olduğuna dair belgeyi bize vermesini talep eden yazıyı da sundum. Bu yazı
lar da bize verildi ve bu akşam Anayasa Mahkemesinde... 

BAŞKAN - Evet... tşte, başlangıçta onları eklemeyi unutmuşsunuz da onu diyorum. (RP sıra
larından gürültüler) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Ne gülüyorsun?.. 
BAŞKAN - Gülmemi de mi engelliyorsunuz. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Başkanlık ciddî bir iştir. 
BAŞKAN - Gülmemi engelleyecek gücünüz varsa, engelleyin... (RP sıralarından gürültüler) 
ABDULKADİR ÖNCEL (Şanlıurfa) - Meclisin ciddiyetini bozdunuz Başkan. 
BAŞKAN - Sizin konuşmalarınızı, cevap vermeye değer bulmuyorum. (RP sıralarından gü

rültüler) 
ANAP Grubu adına, Sayın Zeki Çakan; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 60 dakika. (RP sıralarından gürültüler) 
Bir dakika efendim... Arkadaşımız konuşacak. 
Sayın Çakan, süreyi eşit mi bölüşeceksiniz?.. 
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Yetmezse alırım. 
BAŞKAN - Peki efendim. 
Buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1996 

Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarı üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına görüşlerimizi belirtmek 
amacıyla huzurlarınızda bulunuyorum. Sizleri ve televizyonları başında bizleri izleyen vatandaşla
rımızı saygıyla selamlıyorum. 

Anavatan Partisi kurucusu, Başbakan, 8 nci Cumhurbaşkanımız Rahmetli Turgut Özal'ın ölü
münün 3 üncü yıldönümünde kendisini rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anavatan Partisi Grubu adına, gerçek bütçe rakamlarına 
dönük olarak konuşmamı sürdürmek istiyorum. Yeni bir bütçe kanunu tasarısı hazırlamak yerine, 
17 Ekim 1995 tarihinde Meclise sunulmuş olan tasarıların, İçtüzüğün 78 inci maddesine istinaden, 
yenilenmesi yolunu tercih ederek, ülkemiz için iki aydan fazla bir zaman kaybını önlemiş olan Hü
kümetimize ve bu tasarıları revize ederek günün şartlarına uygun hale getiren ... 
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ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Sayın Başkan, burası kahve mi?.. 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, oturtun lütfen... 
BAŞKAN - Bir dakika, Sayın Çakan... 
Sayın arkadaşlar, bakın, biraz önce konuşma yapan arkadaşlarımız, dikkatle dinlendi. Rica 

ediyorum, salonda, konuşmak isteyen arkadaşlarımız varsa dışarı çıksınlar... Bakın, bir değerli ar
kadaşımız, değerli fikirlerini ifade ediyor. Rica ediyorum efendim... 

Buyurun. 
ZEKİ ÇAKAN (Devamla) - ...Plan ve Bütçe Komisyonunun Başkan ve üyelerine şahsım ve 

grubumuz adına, özellikle teşekkür ediyorum. 
1996 yılı bütçe taşanlarım incelediğimizde, kamu açıklarının azaltılması ve duran yatırımların 

harekete geçirilmesi gibi konulara öncelik verildiğini görmekteyiz. Ülkemizde zaman zaman yaşanan 
ekonomik darboğazların temelinde, yıllardan beri süregelen ve birikmiş makroekonomik problemler 
bulunmaktadır. Zor olsa da, kamu açıklarının aşağıya çekilebilmesi için gerekli olan tedbirlerin cesa
retle alınması, ihracatımızı artırıp, dışticaret dengesini olumlu hale getirmek açısından ise, gerçekçi 
kur politikası izlenmesi ve ihracatı destekleyici önlemlerin uygulamaya konulması gereklidir. 

Ekonomik ve malî piyasalarda sağlanan istikrarın kalıcı hale dönüştürülebilmesi için, ülkemi
zin ihtiyacı olan yapısal tedbirler, vakit geçirilmeden alınmalıdır. Yapısal dönüşüm şarttır. 

Özelleştirme, ekonomimizin en önemli ihtiyaçlarından birisidir. Özelleştirme uygulamalarının 
hızlandırılmasıyla, devletin üretim ve ticaretten bir an önce çekilerek, bu hizmetlerin özel sektöre 
devri, devletin de aslî görevleri olan, eğitim, sağlık, enerji, savunma ve altyapı hizmetlerine önce
lik vermesi gerekmektedir. Diğer taraftan, sosyal güvenlik reformunun ve mahallî idareler refor
munun da gecikmeden gerçekleştirilerek, uygulamaya sokulması şarttır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmamın bu bölümünde, Türkiye ekonorçjisi hakkın
da detaylara geçmeden önce kısa bir genel değerlendirme yapmak istiyorum. Bilindiği üzere, rah
metli Turgut Özal'la beraber 1980'lerden itibaren, politika olarak, ithal ikamesine dayalı ekonomi 
yerine, dışa açık serbest piyasa ekonomisi benimsenmiştir. Bu yeni strateji değişikliği, pek tabiîdir 
ki, buna uygun bir dizi yasal ve kurumsal değişikliği ve düzenlemeyi de beraberinde getirmiştir. 
1980'lerden günümüze kadar olan süreçte, serbest piyasa ekonomisine geçişe ilişkin, yasal,ve ku
rumsal düzenlemelerin tamamına yakın bir bölümü hayata geçirilmiştir. Bunlar arasında, Sermaye 
Piyasasına işlerlik kazandırılması, döviz ve kambiyo işlemlerinde serbestiyete gidilmesi, ithalat ve 
ihracatın liberalleştirilmesi, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının faaliyete geçirilmesi, para, dö
viz ve kambiyo borsalarının kurulması, bankalararası para piyasalarının kurulması, açık piyasa iş
lemlerine başlanılması, vergi mevzuatımıza KDV gibi çağdaş bir verginin kazandırılması, ilk akla 
gelen önemli yasal ve kurumsal düzenlemelerdir. Tüm bu düzenlemelerin çoğu, 1980 -1990 döne
minde hayata geçirilmiş ve izleyen dönemde, işbaşında olan hükümetlerce de zenginleştirilerek sis
temin tamamlanması yönünde adımlar atılmıştır. Tüm bu çalışmalara katkısı olan herkese huzurla
rınızda teşekkür ediyorum. 

Dışa açık politikaların olumlu sonuçları, kendisini, ilk olarak, ihracat artışında ve ihracata dö
nük sanayilerin hızla gelişmesinde göstermiştir. Nitekim, ihracatımız, 1980 yılındaki 2,9 milyar do
lardan 1983 yılında 5,7 milyar dolara, 1991 yılında 13,6 milyar dolara ve 1995 yılında da 21,6 mil
yar dolara yükselmiştir. Bu hızlı ihracat büyümesi, Türk özel sektörünün müteşebbis gücünü ve de
ğişen şartlara uyumda gösterdiği başarıyı ortaya koymaktadır. 

Dışa dayalı büyüme stratejisinin olumlu sonuçlarının alındığı diğer bir saha da millî gelirin bü
yümesinde gözlenmiştir. 1980-1995 döneminde, ortalama yıllık büyüme yüzde 4,2 olmuştur. Ay
rıca, enerji, otoyol, haberleşme ve telekomünikasyon alanlarında önemli yatırımlar gerçekleştiril
miş, GAP gibi dünya çapındaki bir bölgesel kalkınma projesi hayata geçirilmiştir ve uzayda uydu
su olan ülkeler arasında yerimizi almış bulunuyoruz. 
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Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen, henüz çözülememiş ve uzun yıllardır süregelen önemli 

sorunlarımızın da varlığını burada belirtmeden geçemeyeceğim. Bunlar arasında, kronikleşen yük
sek enflasyon, kamu finansman açıklarının sürdürülemeyecek boyutlara ulaşması Ve hızla yükse
len iç ve dışborçlar en önemlileridir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir ülke ekonomisindeki büyüme, uygulanan ekonomik 
politikaların başarısı ve başarısızlığının en önemli göstergesidir. Yaşanan bazı sıkıntılara rağmen, 
Türkiye ekonomisi, büyüme temposu bakımından OECD ülkeleri ortalamasının üzerinde bir per
formans göstermiştir. 1983 yılında sabit fiyatlarla 57,3 trilyon lira olan gayri safî millî hâsılamız, 
yüzde 48 artmış olarak, 1991 yılında 84,9 trilyon liraya, 1995 ayılında da 99,2 trilyon liraya ulaş
mıştır. Bunu yüzde olarak ifade etmek gerekirse, sabit fiyatlarla 1980 yılında yüzde 2,8 oranında 
gerileme gösteren gayri safî millî hâsıla, 1987 yılında yüzde 4,2; 1985 yılında yüzde 9,8; 1990 yı
lında yüzde 9,4; 1993 yılında yüzde 8,1 oranında büyüme göstermiş, 1994 yılında ise yüzde 6,1 
oranında gerilemiştir. 1995 yılı büyümesi ise, yüzde 8,1 olmuştur. 1980-1995 döneminde ortalama 
yıllık büyüme hızı, yüzde 4,2 olarak gerçekleşmiştir. 1980-1993 yılları arasında OECD ülkeleri yıl
lık ortalama büyümesi ise, yüzde 2,4 olmuştur. 

Gayri safî millî hâsıla içinde sanayinin payı, 1983 yılında yüzde 22,4 iken, 1991 yılında yüz
de 26,5'e ve 1995 yılında da yüzde 27,7'ye çıkmıştır. Kişi başına millî gelir ise, 1983 yılında 1 264 
dolar iken, 1991 yılında 2 621 dolara yükselmiş olup, 1994 yılında 2 184 dolara düşmüş ve 1995 
yılında da 2 685 dolar olmuştur. 

Büyümemizin ortalama olarak sanayileşmiş ülkeler büyüme hızlarının üzerinde olmasına rağ
men, belli bir istikrar kazanamadığı da bir gerçektir. Çok yüksek bir büyümeyi, hemen çok küçük 
bir büyüme, bazen de küçülmenin izlediği görülmüştür. Büyümenin sürekli ve belli bir istikrar içe
risinde olmasını sağlayacak tedbirlere öncelik verilmesi doğru bir yaklaşım olacaktır. 

1981-1990 döneminde imalat sanayiinde yıllık ortalama üretim artış hızı, yüzde 7,6; 1991-
1995 döneminde de yüzde 3,9 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, talep kompozisyonunda görü
len değişmelerin etkisiyle, imalat sanayiinin yapısında önemli değişiklikler olmuştur. Karayolu ta
şıtlarında, dayanıklı tüketim mallarında ve elektronik sanayiinde gözlenen yüksek talep ve üretim 
artışları, bu sanayilerin hızla gelişmesine ve rekabet güçlerinin artmasına yol açmıştır. 

Örneğin, 1980 yılında 31 500 adet olan yıllık otomobil üretimi, 1983 yılında 42 500'e, 1991 
yılında 195 500'e, 1995 yılında da yıllık 233 400'e yükselmiştir. 

1982 yılında 63 500 olan yıllık renkli televizyon üretimi, 1983 yılında 368 700'e, 1985 yılın
da 1 milyon 128 bine, 1991 yılında 2 milyon 722 bine yükselmiş, 1995 yılında da yıllık 1 milyon 
700 bin olmuştur. 

Öte yandan, telefon abonesi sayılarında da önemli artışlar sağlanmıştır. 1980 yılında 1 milyon 
148 bin olan telefon abonesi sayısı, 1983 yılında 1 milyon 673 bine, 1991 yılında 8 milyon 147 bi
ne ve 1995 yılında da 13 milyon 345 bine yükselmiştir. Böylece, bugün, abone sayısı, toplam nü
fusun yaklaşık yüzde 22'si düzeyine ulaşmıştır. 

Ayrıca, turizm belgeli yatak ve tesis sayılarında da 1980-1995 döneminde önemli artışlar sağ
lanmıştır. 1980 yılında 56 bin olan yatak sayısı ve 511 olan tesis sayısı, 1983 yılında 65 934'e ve 
611'e, 1991 yılında 200 678'e ve 1 400'e yükselmiştir. 1992-1995 döneminde de bu artış devam 
ederek, yatak sayısı 275 300'e ve tesis sayısı da 1 770'e ulaşmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizde yaşayan insanların huzur ve refahı, her yıl ya
ratılan millî gelirin büyüklüğü ve bunun fertler arasında dağılım şekliyle yakından ilgilidir..Hükü
metlerin görevlerinin başında, yatırım harcamaları yoluyla millî gelirin büyütülmesine ve geliştiril
mesine zemin hazırlayacak altyapının oluşturulması gelmektedir. Yatırımların düşüklüğü, hem mil
lî gelirin yeterince artmamasına hem de istihdam kayıplarına yol açarak, işsizliğe neden olmakta
dır. Bu bakımdan, Hükümet Programında, başta enerji, sağlık ve eğitim olmak üzere, üretim ve is
tihdam artışına yönelik harcamaların artırılacağına yer verilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. 
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Son yıllarda, kamu açıklarının finansmanından kaynaklanan nedenlerle yatırımlara yeterince 

kaynak ayrılamadığı da bir vakıadır; ancak, üretim ve istihdam artışını sağlayacak yatırım harca
malarına her halükârda kaynak bulma mecburiyeti vardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şüphesiz, yatırım yapılması bir kaynak meselesidir. 
Kaynak yaratılması ve yaratılan bu kaynakların ekonomik kalkınma için gerekli olan yatırımlara 
yönlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda, özellikle faiz ödemeleri, personel harca
maları, KİT'ler ve sosyal güvenlik kuruluşları açıkları sebebiyle, yatırımlara yeterince kaynak tah
sis edilememiş olduğunu görüyoruz. Bu takdirde, ekonominin yatırım açığının, özel sektör ve ya
bancı sermayenin devreye sokularak kapatılması Önem arz etmektedir. Özelleştirmeyle birlikte, 
yap-işlet-devret modelinin de devreye sokularak, özel kesimin, kamu yatırımlarının yetersiz kaldı
ğı alanlarda yatırıma yönlendirilmesine önem ve öncelik veriyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ister gelişmiş isterse gelişmekte olsun, tüm ülkeler için 
istihdam ve işsizlik, ekonomik ve sosyal açıdan büyük önem taşıyan bir konudur. Konuşmamın ön
ceki bölümlerinde belirtmiş olduğum yüksek büyüme temposuna rağmen, yüksek nüfus artışının da 
etkisiyle, ülkemizde istihdam ve işsizlik sorunu önemini korumuş ve istihdamın artırılması için ye
ni önlemlere olan ihtiyaç devam etmiştir. 

Bu yılın başından itibaren gümrük birliğine girilmiş olması, teknolojik gelişmenin gereklerini 
de dikkate alan istihdam politikalarının geliştirilmesinin önemini bir kat daha artırmaktadır. 

Ayrıca,.özelleştirme sürecinin hızlanmasıyla birlikte, özel sektörün istihdam yaratma kapasi
tesine de daha çok ihtiyaç duyulacaktır. Bu kapasiteyi artırıcı teşvik önlemlerinin arayışı içerisin
de olma zorunluluğu vardır. Bu çerçevede, küçük ve orta boy işletmelerin istihdama olan katkıla
rının artırılması için, devletin bu işletmelere yönelik destekleyici politikalar izlemesi, üzerinde 
önemle durulması gereken bir husustur. 

Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre, toplam imalat sanayii işletmelerinin yüzde 90'andan 
fazlasını küçük ve orta boy işletmeler oluşturmaktadır. İmalat sanayii içinde küçük ve orta boy iş
letmelerin payı incelendiğinde, toplam imalat sanayii işletmelerinin yüzde 90'mdan fazlası, toplam 
imalat sanayii istihdamının yüzde 57,3'nün küçük ve orta boy işletmelere ait olduğu görülmektedir. 

Bu veriler diğer ülke verileriyle bir paralellik göstermekle birlikte, Türkiye'de, küçük işlet
melerin toplam kredilerden aldığı pay, sadece yüzde 4'ler düzeyindedir. Oysa, bu oran, Amerika 
Birleşik Devletlerinde yüzde 42, Almanya'da yüzde 35, Güney Kore'de yüzde 47 Fransa'da ise 
yüzde 48'ler düzeyindedir. Görüleceği üzere, küçük ve orta boy işletmelerin gerek istihdam gerek
se imalat sanayiindeki ağırlıkları ve önemi büyüktür. Bu potansiyelin diğer sanayileşmiş ülkelerin-
kine paralel olarak kredi ve diğer teşviklerle desteklenmesi üzerinde önemle durulmalı ve bu konu 
bir hedef olmalıdır. Bu bakımdan, küçük ve orta boy işletmelerin üretim ve istihdamdaki payının 
artırılmasını, bu işletmelerin üretim ve istihdam artışı sağlayacak projelerine kredi kolaylıklarının 
getirilmesini, bunlara verilecek kredi miktarlarının artırılmasını çok isabetli buluyor ve bunu mem
nuniyetle karşılıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizde 1971 yılına kadar tek haneli olan enflasyon, bu 
yıldan itibaren iki haneli olmuş, 1978 yılından itibaren yüzde 50'yi geçmeye başlamıştır; 1980 yi- . 
lında ise yüzde 100'ü geçmiştir. 1984 yılında yüzde 50.4 olan yıllık ortalama fiyat artışı, 1986'da 
yüzde 29.6'ya kadar inmiş ise de, 1988'de yüzde 70.5 olmuştur. 1989 ve 1990 yılında iniş devam 
etmiş ve 1991 yılında yüzde 52.3 düzeyinde kalmıştır. 1992,1993 ve 1994 yıllarında, sırasıyla yüz
de 62,1, yüzde 58,4 ve yüzde 120,7 seviyesinde seyretmiş ve 1995 yılında yüzde 88,5, 1996 yılı
nın Mart ayı itibariyle de yüzde 72,1 olmuştur, • • -

Enflasyon, dar gelirlinin, küçük esnaf ve çiftçinin, işçi, memur ve bunların emeklilerinin -kı
saca- orta direğin, belini büktüğü gibi, piyasa ekonomisinde uzun Vadeli karar almayı engellediğin
den, yatırımı, üretimi ve istihdamı da olumsuz etkiler. Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin, hatta 
Yüce Meclisin, ülkemize yapacağı en büyük iyilik, enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek ve is
tikrarlı bir seviyede tutmaktır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 24 Ocak kararları olarak bilinen istikrar tedbirlerinin en 

önemli ayaklarından birini de -ödemeler dengesi açıklarına çözüm getirmek için -bilindiği üzere, 
ihracata dayalı bir büyüme modeline geçiş oluşturmuştur. Ülkemizde, ödemeler dengesi güçlükle
ri, zaman zaman, ekonomide çok büyük darboğazlara yol açmıştır; zira, uygulanan ithal ikameci 
sanayi politikaları, ithal girdi temin edilememesi dolayısıyla, sanayinin neredeyse durması ve ka
pasitelerin büyük çapta atıl kalması sonucunu doğurmuştur. Bu güçlüklerin aşılması amamcıyla, 
1980 yılından sonra, sanayileşmede strateji değişikliğine gidilerek, ihracata dayalı stratejiler öne çı
karılmış ve bu alanda önemli mesafeler alınmıştır. Benimsenen bu yeni strateji sayesinde, ödeme
ler dengesi sıkıntıları önemli çapta ortadan kalkmış, Türkiye sanayicisi dışarı açılarak ufkunu ge
nişletmiş, yeni üretim ve pazarlama sistemlerini öğrenerek dış pazarlara hızla adapte olmuş, ihra
cat ve ithalat hacmi büyük oranda artmıştır. 

1980 yılında ihracatın yüzde 36'sı sanayi mallarıyken, 1983 yılında sanayinin payı yüzde 
63,9'a, 1991 yılında yüzde 77,8'e ve 1995 yılında da yüzde 87,4'e çıkmıştır. 1980 yılında 7,9 mil
yar dolar olan ithalatımız ise, 1983 yılında 9,2 milyar dolar, 1991 yılında 21 milyar dolar ve 1995 
yılında 35,7 milyar dolar olmuştur. 

Öte yandan, döviz kazandıran ve kamuoyunda bacasız fabrika olarak nitelendirilen turizm ge
lirleri de, ödemeler dengesine olumlu yönde büyük katkılar sağlamıştır. 1980 yılında 326 milyon 
dolar olan turizm gelirleri, 1983 yılında 420 milyon dolara, 1985 yılında 1 milyar 84 milyon dola
ra, 1990 yılında 3 milyar 225 milyon dolara yükselmiştir. 1991 yılında da, Körfez krizine rağmen, 
2 milyar 654 milyon dolar turizm geliri sağlanmıştır. 1993 yılında 3 milyar 959 milyon dolar sevi
yesine çıkan turizm gelirleri, 1995 yıl sonu itibariyle yaklaşık 5 milyar dolara yükselmiştir. Böyle
ce, 1980 yılında sadece 326 milyon dolar olan turizm gelirleri, İ995 yılında 5 milyar dolara yük
selmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; devletin üstlenmiş olduğu görevleri yerine getirmesinde 
gelirlerin giderleri karşılamaya yetmemesi nedeniyle oluşan açıkların finansmanı için, borçlanma
ya gidilmektedir. Kamuoyunda karadelik olarak adlandırılan KİT'ler, sosyal güvenlik kuruluşları, 
mahallî idareler ve fonların açıklarından kaynaklanan finansman açıkları da eklendiğinde içborç-
lanma ihtiyacı daha da artmakta ve buna bağlı olarak, toplam borç stoku da hızla yükselmektedir. 

Şüphesiz, devlet hizmetlerinin devamı için, normal gelirlerin yetmediği durumlarda, borçlan
maya başvurulması normaldir ve bundan da korkmamak gerekir. Yeter ki, borçlanmayla sağlanan 
kaynaklar, cari harcamaların finansmanı yerine, yatırım ve üretime kanalize edilmiş olsun. Bu tak
dirde, üretim ve yatırımdan elde edilecek gelirler, kendini finanse etmeye kâfi gelecektir. Aksi hal
de, borcun geri ödenmesinde, ülkemizde olduğu gibi, sıkıntılarla karşılaşılması gayet doğaldır. 

Bu bakımdan, Hükümet Programında belirtilen borç stokundaki artışın yatırım artışına bağlan
ması hedefinin hayata geçirilmesini, bu alanda atılacak önemli bir adım olarak gördüğümüzü açık
lıkla ifade etmek istiyorum. Yeni borçlanmaya gidilirken, bü hususun göz önünde bulundurulması 
ve konunun yeni bir yaklaşımla ele alınmasında büyük yarar bulunmaktadır. İçborçlanmada karşı
laşılan sorun, borcun büyüklüğünden ziyade, borç- vade yapısının çok kısa oluşudur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamın bu bölümünde, kısaca, iç ve dışborçların 
1980-1995 dönemindeki seyrine ilişkin bazı rakamlar sunmak istiyorum: 

1980 yılında 721 milyar lira olan içborçlarımız, 1983 yılında 1,3 trilyon liraya, 1985 yılında 7 
trilyon liraya, 1987 yılında 17,2 trilyon liraya, 1991 yılında da 97,6 trilyon liraya yükselmiştir; 
1992 yılında 194,2 trilyon liraya çıkan içborç stoku, 1993 yılında 357,3 trilyon liraya, 1995 yılın
da yaklaşık 1,4 katrilyon liraya ve Mart 1996 yılı sonu itibariyle de 1,9 katrilyon liraya yükselmiş
tir. İçborçların gayri safî millî hâsılaya oranı, 1980 yılında yüzde 13,6, 1983 yılında yüzde 22,8, 
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1985 yılında yüzde 19,7 ve 1991 yılında da yüzde 15,4 olmuştur; 1994 yılında da bu oran yüzde 
20,6, 1995 yılında işe yüzde 17,8 olmuştur. 

Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere, içborç stokunun gayri safî millî hâsılaya oranı, 1980-
1995 döneminde yüzde 15 ilâ yüzde 23'ler arasında değişmektedir. 

Dışborç stoku ise, 1980 yılında 16,2 milyar dolar, 1983 yılında 25,5 milyar dolar, 1991 yılın
da da 50,5 milyar dolar seviyesine ulaşmış; 1993 yılında 67,4 milyar dolar ve 1995 yılı sonu itiba
riyle de 73,3 milyar dolara yükselmiştir. 

Dışborçların gayri safî millî hâsılaya oranı ise, 1980 yılında yüzde 23,7, 1983 yılında yüzde 
29,6, 1985 yılında yüzde 37,4, 1991 yılında da yüzde 33,2 olmuştur; bu oran, 1993 yılında yüzde 
37 ve 1995 yılında da yüzde 44,2 olmuştur. 

İç ve dışborçlardaki bu artışlara paralel olarak, borç faiz ödemelerinin de önemli ölçüde arttığı 
hepinizce malumdur. Nitekim, 1980 yılında 22 milyar lira olan iç ve 9 milyar lira olan dışborç faizi 
olmak üzere, toplam 31 milyar lira faiz ödemesi yapılmışken, 1985 yılında 247 milyar lirası iç ve 
428 milyar lirası dışborç olmak üzere, toplam 675 milyar TL faiz ödemesi yapılmış; 1991 yılında 
16,9 trilyon lirası içborç ve 7,1 trilyon lirası dışborç olmak üzere, toplam 24 trilyon lira borç faiz 
ödemesi gerçekleştirilmiştir; 1993 yılında ise, 24 trilyon lira dış ve 92,5 trilyon lira içborç faizi ol
mak üzere, toplam 116,5 trilyon lira borç. faiz ödemesi yapılmışken, bu miktar, 1995 yılında, 101 
trilyon lirası dış ve 476 trilyon lirası içborç olmak üzere, toplam 577 trilyon liraya yükselmiştir. 

Bu yerdiğim rakamlar da gösteriyor ki, Türk ekonomisinin en önemli noktası, borçlanmanın, 
vade ve faiz ilişkisinin sağlıklı kurulamamasıdır. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli mensupları; ülkemiz ekonomisi .açısından büyük önem 
taşıyan özelleştirme konusuna da kısaca değinmek istiyorum. Bilindiği üzere, başlangıçta, kalkın
mayı hızlandırmak, istihdam imkânlarını artırmak ve kaynak yaratmak amacıyla kurulan kamu ik
tisadî teşebbüsleri, aşırı siyasî müdahaleler, geri teknoloji ve aşırı istihdam gibi sebeplerle kaynak 
tüketir hale gelmişlerdir. Kuruluş amaçlarından gittikçe uzaklaşmış olan KİT'ler, bugün kalkınma 
gayretlerimizin önünde önemli birer engeldir. 

Özelleştirme, ekonomide verimlilik ve etkinlik arayışlarının bir sonucu olarak değerlendiril
melidir. Özelleştirmeyi, ekonomide etkinlik ve verimliliğin artırılmasını sağlayan bir araç olarak 
görüyoruz. Özelleştirme, verimsiz kullanılan kaynakların toplumsal refahın artırılması yönünde 
kullanılmasına da imkân verecektir. Özelleştirmede ortaya çıkan yapısal ve kurumsal eksiklikleri 
giderici çalışmalar tamamlanmış, gerekli hukukî altyapı oluşturulmuştur. Devletin, ekonomiden çe
kilerek aslî görevlerine dönmesi zamanı gelmiştir. Özelleştirmede arzulanan hedeflere ulaşılmasıy-
la KİT'ler,, ekonomiye yük olan değil, itici güç veren kuruluşlar haline gelecek, sermaye sahipliği 
tabana yayılarak, verimlilik ve üretim artışları sağlanacaktır. . 

BAŞKAN - Sayın Çakan, 2 dakikanız var. 
ZEKİ ÇAKAN (Devamla) - Böylece, ekonomimizin uluslararası piyasalarda rekabet gücü de 

artarak, Türk sanayiinin gümrük birliğine uyumu kolaylaşacaktır. 
Yap-işlet-devret modelini de, özelleştirme sürecinin bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Böy

lece, ülkemizin ihtiyacı olan büyük altyapı projelerinin gerçekleştirilmesinde, yabancı sermaye ve 
özel sektörün de katılmasıyla, ilave kaynak sağlanmış olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1980'li yıllarda, Türkiye ekonomisindeki liberalleşme ve 
dışa açılma çalışmalarına paralel olarak, Türk vergi sisteminde de köklü değişiklikler yapılmıştır. 
Bu çerçevede, başta, toplumda belge kullanımının yerleştirilmesine yönelik düzenlemeler yanında, 
Katma Değer Vergisinin yürürlüğe konulması, serbest muhasebecilik ve malî müşavirlik sistemi-
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nin yasal çerçeveye büründürülmesi, yazarkasa uygulamasının başlatılarak özendirici tedbirlerle 
tüm ülke çapında yaygınlaştırılması, ücretlilere vergi iadesi uygulaması, gelir idaresinin moderni
zasyonu için gerekli finansmanı sağlayacak özel bir fon oluşturulması,'o zamanın şartları içerisin
de yapılan, sadece, aklıma gelen birkaçıdır. Dikkat edilirse, bütün bu değişiklikler, izlenen ekono
mik ve sosyal değişim politikalarıyla uyumludur. Bir başka ifadeyle, Anavatan hükümetleri döne
minde de, vergi düzenlemeleri, üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı olumsuz etkilemeyen, aksine, 
teşvik eden bir mantık çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

1991 yılından bu yana, bizden sonraki hükümetler döneminde de, gerçekten, bu Parlamento
dan, çok fazla vergi düzenlemeleri geçirilmiştir. Bu düzenlemelerin bazılarına Anavatan Grubu 
olarak destek verdik, bazılarına ise yapıcı ve düzeltici eleştirilerimizle katkıda bulunduk. Gerçek
ten, bütün bu düzenlemeler iyi niyetle yapılmıştır; ancak, bugün görüyoruz ki, vergi sistemimizde, 
hâlâ, daha yapılacak pek çok düzenlemeye ihtiyaç vardır. Türkiye ekonomisi, geçtiğimiz iki yılda, 
ağır bir krizden geçmiştir; buna rağmen, vergi sisteminden kaynaklanan bir olumsuzluk, büyük öl
çüde yaşanmamıştır. Bunda, Türk vergi politikasının, işbaşındaki hükümetlere göre fazla değişme
yen; ancak, ekonomideki gelişmelere uyumlu bir değişim içerisinde olmasının rolü vardır. Bugün 
itibariyle baktığımızda, özellikle vergi oranlarının yüksekliği, enflasyon muhasebesinin yeterince 
yerleştirilememesi, ceza sistemindeki caydırıcılığın mükelleflerce yeterince kavranamaması, yasa
lardan ve uygulamadan kaynaklanan sorunların en önemlilerini teşkil etmektedir. Aksine, vergi sis
temleri, serbest piyasa ekonomisi içerisinde istihdamı, üretimi, yatırımları ve ihracatı artırıcı faali
yetleri teşvik etmeli, işletmeleri verimsiz bürokrasiye boğmamalıdır. 

Bu kapsamda, 53 üncü Hükümet tarafından, bu kısa sürede getirilen küçük ve orta ölçekli ya
tırımların cazip hale getirilmesi amacıyla uygulamaya konulan, teşvik, belgesiz yatırımların da ya
tırım indiriminden faydalanması, adalet ve ödeme gücü ilkesinden hareketle götürü usule tabi es
naf ve sanatkârların vergilerinde köklü indirime gidilmesi, bürokrasinin ve gereksiz kırtasiyeciliğin 
ortadan kaldırılması amacıyla vergi iadelerinde iade tutarının iki kat artırılması gibi uygulamaları 
sonuna kadar destekliyor ve 53 üncü Hükümete, geleceğe yönelik gösterge niteliğindeki bu köklü 
düzenlemeleri nedeniyle, Yüce Meclis huzurunda teşekkür ediyoruz. 

Keza, bir avukatın yanında diğer bir avukatın ücretli olarak çalışabilmesine imkân sağlayan 
düzeltici değişiklikle, Maliye Bakanlığının, mükelleflerin haklı şikâyetlerine karşı duyarlı bir ida
re olacağının ilk işareti alınmıştır. Bu duyarlılığın devamının, sağlıklı mükcllef-Maliye ilişkileri 
açısından gerekli olduğuna inanmaktayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Maliye Bakanlığının, mükelleflere daha iyi hizmet verme
si, vergi denetimlerini etkili ve süratli bir şekilde sonuçlandırması bakımından örgütlenme biçimi
ni, personelinin niteliklerini ve teknoloji kullanımının modern çağın gereklerine göre zaman içeri
sinde değiştirmesini, yeniden yapılandırılmasını gerekli görmekteyiz. Belirttiğim amaçlara yönelik 
olarak, gelir idaresinde yakın geçmişte başlatılmış olan yeniden yapılanma ve değişim programını 
içtenlikle desteklemekteyiz; ancak, yeniden yapılanmanın, sadece, bir bilgisayar ve teçhizat alım 
programı biçiminde bırakılmamasını da temenni etmekteyiz. Asıl olan, yetişmiş insangücünün sağ
lanması ve uygulamanın bu maharette bırakılmasıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; içinde bulunduğumuz dönemde dünya ekonomisinin en 
önemli konularından birini de küreselleşme ve bölgeselleşme hareketleri oluşturmaktadır. Dünya 
üzerinde bir yandan ticarî bloklar oluşurken, bir yandan da bloklar arasında işbirliğini geliştirme 
imkânları aranmaktadır. Türkiye'nin, bu gelişmelerin dışında kalması düşünülemez. Dünyayla her 
alanda bütünleşip yarışabilmemiz için, gerekli yapısal tedbirlerin bir an önce alınması şarttır. Bu 
kapsamda, tam üyeliği hedef aldığımız Avrupa Birliği normlarını, her alanda.olduğu gibi, makro-
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ekonomik göstergelerde de yakalamamız gerekin Bu açıdan, enflasyonun, kamu açıklarının ve ka
mu borçlarının, Avrupa Birliğince kabul edilen kriterlere uygun hale getirilmesi vazgeçilmez bir 
hedef olmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü
ğünü sonuna kadar korumaya kararlı olduğumuzu tekrarlamak istiyorum. Türkiye, terör gibi olum
suzlukların üstesinden gelecek ve bunları mutlaka aşacaktır. Vatan toprağını, ülkemizin bölünmez 
bütünlüğünü koruma uğruna kanlarını akıtarak canlarını veren ve şahadet mertebesine ulaşan aziz 
şehitlerimize Tanrıdan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. 

Terörün kökünü kazımaya kararlı olduğumuzu bir kez daha huzurlarınızda açıklıkla ifade edi
yorum. Bu itibarla, gerekli önlemlerin alınması hususunda, her zaman Hükümetimizin yanında ola
cağız. Milletçe sahip olduğumuz inanç, özgüven ve sevgi duyguları, içte ve dışta karşılaştığımız 
tüm engel ve tehlikeleri ortadan kaldırmaya yetecek güçte ve sağlamlıktadır. 

Tüm bu duygu ve düşüncelerle, 1996 yılı bütçesinin, ülkemize Ve milletimize hayırlı ve uğur
lu olmasını diler, bütçenin oluşmasına büyük katkıda bulunan Yüce Meclise şahsım ve Grubum 
adına saygılarımı arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Zeki Çakan. 

ANAP Grubu adına ikinci konuşmayı yapmak üzere, Sayın Murat Başesgioğlu; buyurun efen
dim; 

Süreniz 25 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Sayın Başkan, Yüce Mec

lisimizin değerli üyeleri; Grubumuz adına görüşlerimizi açıklamaya devam etmek üzere huzuru
nuzdayım. Sözlerimin başında, Yüce Heyetinizi ve bizi izleyen değerli vatandaşlarımızı, Anavatan 
Partisi Grubu adına, saygıyla selamlıyorum. 

Yine, sekizinci Cumhurbaşkanımız değerli devlet adamı Turgut Özal'ı, ölüm yıldönümünde 
rahmetle anıyorum. . ' -; 

Muhterem milletvekilleri, 1996 yılı bütçe tasarısı, 17. Ekim 1995 tarihinde, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulmuştur. Yüce Heyetin malumu olduğu üzere, araya erken seçimlerin girme
si hasebiyle, bütçe tasarıları görüşülmemiş ve bu nedenle, o günkü Hükümetimiz, dört aylık geçici 
bir bütçe çıkarılmasına karar vermiştir. 4130 sayılı kanunla alman yetki, 30 Nisan'da dolmaktadır. 
Bu tarihten önce bütçe tasarılarının yasalaşması zorunlu olduğu için, 53 üncü Cumhuriyet Hükü
meti, Meclis İçtüzüğümüzün 78 inci maddesinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak, tasa
rıyı yenilemiş ve Plan ve Bütçe Komisyonuna sunmuştur. 

Burada, özellikle Refah Partimizin bu konuya ilişkin itirazlarının Anayasanın 162 nci madde-' 
sine uygun düşmediğini ve bu şekilde yenilemenin, Anayasamıza ve İçtüzüğümüze uygun olduğu
nu ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, zorunluluk gereği, Meclisimiz, belki de tarihinde ilk kez olmak üzere, 
bütçe görüşmelerini, önceki yıllardan farklı bir prosedür içerisinde gerçekleştirmiştir. 12 Mart 1996 
tarihinde Meclisimizin güvenine mazhar olmuş bulunan 53 üncü Cumhuriyet Hükümetinin, bu zo
runluluk nedeniyle, hazırlanan bütçeye, Hükümetin temel tercihlerini ve politikalarını ne derece 
yansıttığı, tartışmaya açık bir konudur. İnşallah, 1997 yılı bütçesi hazırlanırken, Cumhuriyet Hükü
meti, temel tercihlerini ve politikalarını, bütçeye, daha rahat aktarma imkânına sahip olacaktır. 

Değerli arkadaşlar, 1996 yılı bütçesi, Komisyonda yapılan değişikliklerle, 3 katrilyon 511 tril
yon lira olarak bağlanmış bulunmaktadır. 
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Tasanda, büyüme hızı yüzde 4,5 ve 1996 yılı sonundaki enflasyon hedefi de yüzde 65 olarak 

belirlenmiştir. • 

Yılın ilk dört ayında 400 trilyon lira açık veren bütçe açığı konusuna gelince; tahminî bütçe 
açığı, 861 trilyon lira olarak benimsenmiş bulunmaktadır. 

Yeni bütçede, memurlarımıza ayrılan payın, 110 trilyon lira artışla 910 trilyon liraya çıkarıl
ması sevindiricidir. 

Yine, yatırım ödenekleri, 190 trilyon liradan 239 trilyon liraya çıkarılmış bulunmaktadır. 
Değerli milletvekilleri, Yüce Heyetinizin de malumları olduğu üzere, bu bütçe rakamlarına 

baktığımız zaman, ortağı bulunduğumuz Hükümetin devraldığı ekonomik tablonun ağırlığı ortada
dır. Bunlara, bir de, 1995 yılı sonu itibariyle 1,4 katrilyon liralık içborç ve 72,3 katrilyon liralık dış-
borç stoklarını da eklediğimizde, Hükümetin devraldığı tablonun ağırlığı ve ekonomimizin ne den
li darboğaz içerisine girdiği, açıkça görülecektir. 

Aslında, bu rakamları, ekonomimiz ile ilgili bu tespitleri, hepimiz biliyoruz. Refah Partisi Ge
nel Başkanı Sayın Erbakan da, burada, bu rakamları, biraz da dramatize ederek, çok açık ve seçik 
şekilde ifade etti; ama, değerli milletvekilleri, takdir edersiniz ki, bu tabloyu, bu resmi hepimiz bi
liyoruz. Milletimizin bizden beklediği, bu tablo içerisinde, bu sorunlara çare üretmek, bu sorunla
rı çözmektir ve yine milletimiz bizden şunu bekliyor; artık, klasik iktidar-muhalefet çekişmesini bir 
tarafa bırakalım, olumsuza politika yapmayalım; kimin dağarcığında ne varsa, kim bu ülkenin ya
rarına en ufak katkıyı sağlayacaksa, bu katkıyı hükümetten ve sorumlulardan esirgemesin. 

Şimdi, biz, Anavatan Partisi Grubu olarak, Türk ekonomisi, 1996 Nisanında bu duruma nasıl 
gelmiştir; içborç ve dışborç stokları, enflasyon rakamları bu denli nasıl yükselmiştir diye, burada, 
geçmiş dönemin veyahut da kişilerin sorumluluğunu sorgulamayacağız. Bu konuda Sayın Genel 
Başkanımızın da belirttiği gibi, bu konunun muhasebesini, aziz milletimizin ve kamuoyunun vic
danına bırakıyoruz. Elbette, tarih içerisinde görev yapmış cumhuriyet hükümetlerinin sorumluluğu 
yerli yerlerine oturtturulacaktır; ancak, değerli arkadaşlarım, yeni Hükümetimizin devraldığı eko
nomik tablonun ağırlığı nedeniyle, çok çetin sorunlara muhatap olacağını şimdiden görüyoruz ve 
başta Sayın Başbakan olmak üzere, bütün kabine üyelerimize Cenabı Allah'tan kolaylıklar diliyo
ruz. 

İtiraf etmeliyiz ki, ülke olarak zor bir dönemeçten geçiyoruz; bu nedenle siyasî partilerimize, 
iktidar-muhalefet ayırımı gözetmeksizin büyük bir sorumluluk düşmektedir. Milletimiz, aslında, 
yeni oluşan 20 rici Dönem Parlamentomuzdan büyük bir beklenti içerisindedir; bu Parlamentodan, 
büyük gayretler, girişimler beklemektedir. Her şeyden önce de, Yüce Mecliste, uzlaşma ve hoşgö
rüyü, aziz milletimiz, bizden beklemektedir. Demin arz ettiğim gibi, artık, klasik iktidar-muhalefet 
çizgisinden, siyah-beyaz noktasından vazgeçmemiz, hem ülkemiz yararına olacak hem de milleti
mizin büyük umutlarla seçtiği, büyük beklentiler içerisinde bulunduğu 20 nci Dönem Parlamento-, 
sunun itibarını korumak, siyasetçinin toplumda zedelenen itibarını yeniden kazanmak için büyük. 
bir fırsat olacaktır. . 

Aslında, 53 üncü Cumhuriyet Hükümetinin bir azınlık hükümeti olması, uzlaşma geleneğimi
zin yerleşmesi için büyük bir şanstır. Geçmişte hep şikâyet edilmiştir "tek parti hükümetleri Mec
lise egemen oluyor, gece baskınlarıyla kanunlar çıkarıyor ve ülkenin kaderini elinde tutuyor" diye. 
Şimdi, bu itirazı ileri sürenlere diyoruz ki; işte, şu andaki Koalisyon Hükümeti, bir azınlık hükü
metidir; o halde, geliniz, bu uzlaşma örneğini, bu hoşgörü örneğini birlikte sergileyelim. 

Bu arada, Hükümetin kuruluşunda ve önemli ülke sorunlarında hükümete destek veren siyasî 
parti gruplarımıza da buradan teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 20 nci Dönem Parlamentomuzun ve onun içerisinden 

çıkmış olan 53 üncü Cumhuriyet Hükümetinin önünde, tercih yapması gereken bir kavşak noktası 
var. Türkiye, 20 nci Dönem Parlamento ve Cumhuriyet Hükümetimiz, tarihî bir dönemeçten geçi
yor. Bu yollardan birisi, hepinizin de bildiği gibi, kronikleşen ülke sorunlarının üzerine gitmeden, 
medyatik şovlarla günü kurtarmayı amaçlayan ve sorunları ertelemeyi amaçlayan bir politika izle
nebilir. Bu, birinci yoldur. Ya da ülkenin sorunlarını, acı da olsa, halkımıza anlatarak, bu gerçek
leri onlarla paylaşarak ve çözümünde de halkımızla beraber hareket ederek, ülkenin kronikleşen so
runlarını çözmek için köklü ve radikal tedbirler almaktan geçmektedir. Belki, bu ikinci yolun siya
sî faturası, bedeli cumhuriyet hükümetlerine ağır gelebilir. Biz, bunun bilincindeyiz; ama, Anava
tan Partisi olarak, kuruluş felsefemiz ve misyonumuz gereği, bizim tercihimiz, elbette ki ikinci yol 
olacaktır; yani, kronikleşen ülke sorunlarını çözmek için köklü ye radikal tedbirlerin alınması za
ruretine inanıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, bu çerçevede devletin yeniden yapılanmasını zarurî görüyoruz. 
Devlet, artık, hantal yapısıyla, merkeziyetçi yapısıyla halkımıza hizmet götürmekten uzaklaşmıştır. 
Dolayısıyla, bu devlet yapısını ve devleti acilen yapılandırmak ve halkımıza hizmet götürmede da
ha süratli bir hale getirmek durumundayız. 

Devleti, eğitim, sağlık ve savunma gibi aslî görevlerine döndürerek, bu yeni yapılanmada ki
şi ve kişinin hak ve hürriyetlerini mutlaka bunun temeli olarak göstermek zorundayız. 

53 üncü Cumhuriyet Hükümetimizin, öncelikli konular arasına, devletin yeniden yapılandırıl
masını almasını olumlu karşılıyor, bu konudaki gayretlerine, Anavatan Partisi Grubu olarak sonu
na kadar destek vereceğimizi ifade ediyorum. 

Yine, millî eğitimimiz büyük sorunlar içerisindedir. Öğrencilerimizin, 70-80 kişilik sınıflarda 
okuduğu, ikili üçlü öğretimlerin yapıldığı; kaynak yetersizliğinden dolayı öğrenci velilerinden de
vamlı olarak para toplandığı; millî eğitimimizin, ileriye dönük ve bugünden büyüyen sorunlarıyla 
.2000 yılına geçmesi mümkün değildir. 

O halde, Cumhuriyet Hükümetimiz ve Parlamentomuz, millî eğitim konusunda bir reform bir 
yeniden yapılanmaya gitmek zorundadır. 

Keza, toplumumuzun büyük kesiminin şikâyet ettiği "artık, yargı, işlevini göremiyor, yargı ye
rine, çeşitli yasadışı kuruluşlar türedi, mafia türedi" türünden şikâyetleri bir an önce kesmek için, 
yargı sistemimizin etkin ve süratli işlemesini sağlamak için, mutlaka ve mutlaka, bir adalet refor
muna ihtiyacımız vardır. 

Keza, sağlık konusunda da -Yüce Heyetimizin değerli üyeleri sağlık konusunda da ülkemizin 
sorunlarını yakinen bilmektedirler- Türkiye, 2000 yılına girmeden önce, yeni bir reform yapmak 
zorundadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Güneydoğu Anadolu Bölgemizde uzun yıllardır yaşanan 
bölücü terörü, demokrasimiz ve gelişmemizin önünde büyük bir engel olarak görüyoruz. Yeni Hü
kümetimizin, bölücü terörü sona erdirmedeki kararlılığının yanı sıra, bölge halkını teröristten ayı
ran ve onları devlet olarak kucaklayan, ekonomik ve sosyal sorunlarına çare üretmeye yönelik gay
retlerini destekliyoruz. Bü vesileyle, terörle mücadelede hayatını yitirmiş güvenlik kuvvetleri men
suplarımıza, Allah'tan rahmet, vatandaşlarımıza ve kederli ailelerine de sabır diliyoruz. 

Yine, yeni Hükümetimizin uzun yıllardan beri devam eden olağanüstü halin kaldırılması yö
nündeki tavrını ve girişimlerini olumlu olarak görüyor ve destekliyoruz. 

Keza, Körfez Savaşı nedeniyle ülkemizde konuşlandırılmak zorunda kalman Çekiç Güç'ün 
gerek işleyişi gerekse işlevi konusunda Hükümetimizin muhatap ülkelerle yaptığı girişimleri tak-
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dirle karşılıyoruz ye Türkiye'nin yararına olacağına yürekten inandığımız bu gelişmeleri yakından 
takip ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin, içinde yaşadığı tarihin ve coğrafyanın kendisine yüklediği 
çok ağır yükümlülükleri ve sorumlulukları vardır. Bu nedenle, Türkiye, Balkanlarda yaşanan, Kaf
kaslarda cereyan eden ve Ortadoğu'da gelişen olaylara kayıtsız kalamazız. Bu, Türkiye'ye tarihi
nin ve coğrafyasının yüklediği ağır bir misyondur. 

Dolayısıyla, dış politikamızın bu gelişmelere kayıtsız kalmamasını diliyor, yeni Hükümetimi
zin, göreve gelir gelmez bu sorumluluğun bilinci içerisinde dış politikadaki yeni açılımlarını tak
dirle karşılıyor ve bunun devamını, ülkemizin yararına olmak kaydıyla, bekliyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, Türk toplumunun çeşitli kesimlerinin Parlamentodan ve yeni Hükü
metimizden büyük beklentileri vardır. Ancak, takdir edersiniz ki, 53 üncü Cumhuriyet Hükümeti 
kurulalı daha otuz otuzbeş gün olmuştur. Dolaylısıyla, bu Hükümetin, biraz daha sabra, biraz daha 
hoşgörüye ihtiyacı vardır. Belki, Anavatan Partisinin geçmişte çok süratli olarak karar aldığını bi
lenler, çok süratli olarak icraat yaptığını bilenler Anavatan Partisine bu avansı vermekte cimri dav
ranabilirler; ama, Anavatan Partisi, o tarihlerde tek başına iktidar görevini yürütmüş, hükümet ol
muş bir partidir. Takdir edersiniz ki, koalisyon olarak görev yapmanın bazı zorlukları vardır. Bu 
nedenle, biz, kamuoyundan ve siyasî partilerimizden bu yeni kurulan Cumhuriyet Hükümetine bi
raz daha zaman tanımalarını bekliyoruz, istiyoruz. 

Bu arz ettiğim beklentilerin başında, hepimizin malumu olan, kronik hale gelmiş enflasyonun 
düşürülmesi hadisesi yatmaktadır. Gerçekten de, değerli milletvekilleri, bugün halkımız, hayat pa
halılığı altında ezilmektedir. İster iktidar olalım ister muhalefet olalım, konumumuz ne olursa ol
sun, bu insanların yaşadığı gerçek hayatı görmemezlikten gelemeyiz. O halde, hem Parlamento
nun hem Cumhuriyet Hükümetinin öncelikli görevi, işçisiyle memuruyla, duluyla yetimiyle yani, 
"ortadirek" diye tabir ettiğimiz bu kesimin refah seviyesini yükseltmek, onları, medenî çağın ge
reklerine uygun bir hayat ortamına ulaştırmaktır. Bu konuda, Anavatan Partisi Grubu olarak, Hü
kümetimizden, bu kesime el atmasını, bütçe imkânları içerisinde, bütçe tekniği içerisinde, bu insan
larımızın refah seviyesinin yükseltilmesi için gerekli gayretleri göstermesini istirham ediyoruz. 

Keza, kamu çalışanlarına, temmuz ayında yapılan anayasa değişiklikleri ve imzaladığımız ILO 
sözleşmeleri çerçevesinde, sendikalaşmalarıyla ilgili olarak yasal düzenlemelerin bir an önce Par
lamentodan geçirilmesi konusunda daha çabuk davranılmasını, bir an önce bu yasanın çıkarılması
nı tavsiye ediyoruz; çünkü, memur eylemleri, artık asıl amacını aşmış, bazı ideolojik grupların he
gemonyası altına girmek üzeredir. Dolayısıyla, bu memur kardeşlerimize, Anayasamız ve ILO söz
leşmeleri çerçevesinde kendilerine sağlanan bu hakkı, Yüce Meclisimizden, bütün partilerimizin, 
birlikte, uzlaşmasıyla geçirmek, bu Parlamentonun ve Hükümetin öncelikli görevlerinden olması 
gerekmektedir. 

Keza, başta Köy Hizmetlerinde olmak üzere, geçici hizmet aktiyle çalışan işçilerimizin soru
nuna köklü bir çözüm bulmak durumundayız. 

Sayıları 10 milyonu bulan orman köylülerimizin emeklerinin karşılığının tam ve zamanında 
ödenmesi için, yeni Hükümetimizin, bu konuda hassas olmasını diliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, zor bir konjonktürden geçiyoruz. İç sorunlarımızın dışında, çevremizi 
kuşatan dış sorunlarla da boğuşmak zorundayız. Dolayısıyla, böyle bir dönemde, toplumsal uzlaş
maya ve iç barışa ihtiyacımız vardır; ama, bazı gelişmeler, ülkemizdeki iç barışı ve uzlaşmayı boz
mak için âdeta pusuya yatmış beklemektedir. İşte, öğrencileri sokağa döken, memurları sokağa dö-
ken,öğrencilerimizin ve memurlarımızın masum meslekî taleplerini aşan, artık dünyada iflas etmiş 
ideolojilerinin at oynattığı meydanlar haline gelmesini, bunun senaryolarının hazırlanmasını iste
yen birtakım güçler var. 

- 5 1 1 -



T.B.M.M. B : 3 8 17 .4 .1996 0 : 2 
Değerli milletvekilleri, Türkiye, 12 Eylülden önce bu tecrübeden geçmiştir. 12 Eylülden önce, 

üniversitelerimiz, sokaklarımız, maalesef, her gün anarşinin kol gezdiği bir duruma düşmüştür ve 
bu anlamsız mücadelede Türkiye, sağıyla soluyla, 5 bin evladını şehit vermiştir. 

Aslında, Türkiye'de sorgulanması gereken, hâlâ kapağının kapanmadığına inandığımız dosya, 
12 Eylül öncesi 5 bin kişinin toprağa verilmesiyle ilgili hadiselerin Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde açıkyüreklilikle tartışılmasıdır; ama, maalesef, bu konu küllenmiştir. Demek istediğim şudur 
ki, Türkiye ve 20 nci Dönem Parlamentomuz, 12 Eylül öncesi öğrenci hareketlerinden ders almak 
zorundadır. Artık, gençlerimizi, öğrencilerimizi, geçmişte olduğu gibi sokak malzemesi olmaktan, 
anarşinin figüranı olmaktan kurtarmamız lazım. Bu konuda bütün siyasal partilerimize görev düş
mektedir. Biraz evvel, Sayın Erbakan, bu konudaki tavrını açıkça ortaya koymuştur; kendisine te
şekkür ediyoruz; ama, Mecliste temsil edilen bütün siyası partilerimizin de bu duyarlılık içerisinde 
hareket etmelerini istiyor ve bekliyoruz. Yoksa, 12 Eylül öncesi olduğu gibi, demokrasi adına, de
mokratlık adına, geçmiş alışkanlıklarımızı terk edemezsek, sokaklarda yürüyen, fakülteleri işgal 
eden insanlara parti temsilcilerimizi gönderirsek, emin olunuz, o yanına gittiğimiz gençlerin de ya
rarına bir iş yapmayız. Dolaysıyla, bu konuda ,bütün Parlamentomuzu ve bütün siyasî parti grup
larımızı, hassas olmaya, birlik ve bütünlük içerisinde aynı tavrı koymaya davet ediyorum. 

BAŞKAN - 2 dakikanız var Sayın Başesgioğlu. 

MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - Sayın milletvekilleri, zamanım kısıtlı olduğu için ba
zı bölümleri atlamak durumundayım. 

Hükümetimizin, hak arama konusunda, birtakım sınırlamaları kaldıracağını memnuniyetle gö
rüyoruz. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasındaki değişiklik çalışmalarını olumlu karşılıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, geldiğimiz nokta itibariyle üzerinde durmak istediğim diğer bir ko
nu da, sosyal güvenlik reformuna ilişkin olacaktır. Bu konuyu, Yüce Meclisimiz bütün teferruatıy
la bilmektedir. Yine, bir kez daha hafızalarımızı tazelemek için, bazı rakamları yüce takdirinize 
sunmak istiyorum. 

Bugün sosyal güvenlik kuruluşlarımızda, tümü itibariyle, 8 milyon aktif sigortalımız var; bu
na karşılık 34 milyon bağımlısı var; yani, 8 milyon aktif sigortalı, 34 milyon bağımlının yükü al
tında; belki de dünyada ender görülen çok çarpık bir tablo... 

Sosyal güvenlik kurumlarına yılda 300 trilyon lira kaynak aktarılıyor. Sadece SSK'nın finans
man açığı 200 trilyon lira. Elbette, sosyal devlet olmanın gereği olarak, Türkiye Cumhuriyeti Dev
leti, sosyal güvenlik kuruluşlarına kayıtsız kalamaz; ama, bizdeki boyutları itibariyle çok büyük ra
kamlara ulaşmış kaynakları bütçeden karşılamak da, takdir edersiniz ki, çok zor olacaktır. 

Yeni Hükümetimizin, SSK başta olmak üzere, sosyal güvenlik kurumlarımızın içinde bulun
duğu durumdan kurtarılması yolundaki gayretlerini ve önceliğini takdirle karşılıyoruz. Anavatan 
Partisi Grubu olarak, bu konuda da Hükümetimize destek olacağımızı ifade etmek istiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Size de ek bir süre veriyorum; lütfen konuşmanızı bitirin efendim. 

MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - Peki Sayın Başkanım; sağ olun. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; müsaadenizle bir konuya daha değinip, konuşmamı bi

tirmek istiyorum; bu da, yolsuzluk iddialarına ilişkindir. Parlamentomuzda siyasî parti gruplarımız 
bu konuyu çok tartışıyor, toplumumuzun çeşitli kesimleri bu konuyu çok tartışıyor. Anavatan Par
tisi sözcülerinin görüşleri bu konuda çok net olmasına rağmen, Anavatan Partisi üzerine ısrarla gi
diliyor. . • " ' • ' • 
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Değerli milletvekilleri,. Anavatan Partisi, aslında, yolsuzluk iddiaları konusunda haksız yere 

suçlanmış ve bunun bedelini de, maalesef, yine, haksız yere, siyaset meydanlarında ödemiştir. 
1991 yılındaki milletvekili genel seçimlerinde, Anavatan Partisi, hiç de hak etmediği şekilde 

yolsuzluk iddialarına muhatap olmuştur. O günkü basınımızın bir bölümü ve birkısım çevreler, 
Anavatan Partisine bu konuda haksızlık etmişlerdir. Yine, 1994 seçimlerinde, Anavatan Partisi, la
yık olmadığı şekilde bu iddialara muhatap olmuştur. 

Şimdi, bir kez daha ifade ediyorum: Anavatan Partisi olarak, yolsuzluk iddiaları konusundaki 
görüşlerimiz, ister iktidarda olalım ister muhalefette olalım, değişmeyecektir. Anavatan Partisi, ilk 
iktidar döneminde, rahmetli Özal'ın Başbakanlığı döneminde, kendisine Konsey tarafından intikal 
ettirilen 364 yolsuzluk dosyasını bir celsede silmiştir. Niye silmiştir; demiştir ki "siyasetçinin he
sap vereceği yer, siyaset meydanıdır, kamu vicdanıdır" ve yine, Anavatan Partisi, hepinizin hatır
layacağı gibi, kendi bakanını, Anayasa Mahkemesine, Yücef Divana teslim etmiş bir partidir ve yi
ne hatırlayacaksınız, bundan önceki dönemde, iktidar Türkiye'de el değiştirdikten sonra, yine, 
Anavatan Partisine, yolsuzluk iddiaları konusunda büyük haksızlık yapılmıştır; bir sürü soruşturma 
dosyası açılmıştır ve iki bakanımız, iki değerli bakanımız Yüce Divana gönderilmiştir. Biz, onlar 
Yüce Divana giderken biliyorduk İd, bu memlekete hizmet etmekten, Türkiye'yi çağa uydurmak
tan, Türkiye'de otoyollar yapmaktan başka bir günahları yok; Yüce Divana giderken adımız gibi 
biliyorduk ki, bunlar suçsuzdu ve nitekim, iki yıl süren yargılamaları sonunda, bu arkadaşlarımız 
beraat ettiler. 

Değerli milletvekilleri, ateş düştüğü yeri yakar; bu arkadaşlarımızın gündüzleri gece oldu, ka
rardı. Onun için, biz diyoruz ki, yolsuzluk iddiaları konusunda en mağdur olmuş parti biziz. Dola
yısıyla, siyasî maksatlar uğruna, siyasî prim uğruna, hiçbir siyasetçinin bu dişli çarklar arasında 
ezilmesine müsaade etmeyiz; ama, yine diyoruz ki, Anavatan Partisi olarak, Koalisyon Protokolü
ne geçen, Hükümet Programına geçen, Sayın Başbakanımızın da defalarca ifade ettiği üzere, yol
suzluk iddiaları üzerine, ciddî yolsuzluk iddiaları üzerine gitmekten hiç çekinmeyiz, gidilmesine de 
mani olmayız. Bu, Anavatan Partisinin dünden bugüne gelen ve hiçbir şekilde değişmeyen çizgisi
dir. Dolayısıyla, hiç kimse, Anavatan Partisinin bu konudaki tavrından şüphe etmesin. 

Değerli milletvekilleri, şu da bir gerçektir ki, geçen dönem bu Parlamentoda, siyasetçinin si
yasetçiyi yaraladığı çok ağır bir dönem geçmiştir. Bizim, Anavatan Partisi olarak buna da gönlü
müz razı değildir. Eğer, siyasetçi, kendi meslektaşının, kendi duygularını paylaştığı, aynı ortam 
içinde yaşadığı insanların şeref ve haysiyetini korumazsa, dışarıdaki insanlardan bu hassasiyeti 
bekleyemeyiz. 

O halde, bu yolsuzluk iddialarının sahipleri ve muhatapları, bu iddiaları ileri sürerken mutla
ka ve mutlaka siyasetçinin ve siyaset kurumunun şeref ve haysiyetini düşünmek zorundadırlar. Do
layısıyla, günlük çıkarlar için, kısa vadeli siyasî primler için, asla ve asla, birbirimizi rencide etme
ye ve siyaset kurumunu yaralamaya hakkımız yoktur. 

Sayın Başkanım, toparlıyorum, affınıza sığınarak... 
BAŞKAN - Lütfen efendim... 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - Çok muhterem milletvekilleri, ülkemizin içinde bu

lunduğu ağır sorunları hep birlikte görüyoruz ve yaşıyoruz. Bu sorunlar, sadece Hükümetin sorunu 
değildir; bu sorunlar, sadece Anavatan Partisinin sorunları değildir; bu sorunlar, 65 milyonun, Tür
kiye'nin sorunlarıdır. O halde, bunları çözmek için, hep birlikte hareket etmek zorundayız, hep bir
likte bir uzlaşma ve hoşgörü örneği vermek zorundayız; dolayısıyla, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde temsil edilen bütün siyasî parti gruplarımızın, ülkenin bü zor şartlarının altından kalkmada ve 
sorunları çözmede Hükümete yardımcı olmak, Hükümetle uzlaşma içinde olmak ve bu sorumlulu
ğun bilinci içerisinde hareket etmek gibi bir görevleri olduğuna inanıyorum. 
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Demin de söylediğim gibi, Koalisyon Hükümetinin, bir azınlık hükümeti olması, bu Parlamen

to için bir şanstır; bu şansı heba etmeyelim, hep birlikte ülkemizin geleceğini, gelecek yıllarını kay
betmeyelim diyorum. Bu duygular içerisinde, 1996 yılı bütçesinin, yüce milletimize hayırlı, uğur
lu olmasını Cenabı Allah'tan diliyor; hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP ve DYP sıralarından al
kışlar) , . 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Başesgioğlu. 

Şahısları adına, bütçenin lehinde, Sivas Milletvekili Sayın Muhsin Yazıcıoğlu; buyurun efen
dim. (BBP şıralarından alkışlar) 

Sayın Yazıcıoğlu, süreniz 15 dakika. 

MUHSİN YAZICIOĞLU (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 1996 bütçesinin, 
milletimiz için, devletimiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Gece gündüz, büyük bir feda
kârlıkla çalışarak bu bütçeyi hazırlayan, bu noktaya getiren değerli bürokratlarımızı da, bu vesiley
le tebrik ediyorum. 

1996 bütçesi, ğelir-gider dengesini sağlamak bakımından incelediğimizde, bundan önceki büt
çelerden pek de farklı görünmemektedir. Dolayısıyla, bütçe, yine açıkla hazırlanmak durumunda 
kalınmıştır. Bu noktayı, elbette, bugünkü Koalisyon Hükümetine yükleyerek, kolaycı bir muhale
fet anlayışıyla eleştirmek durumunda değiliz. 

Türkiye, bu noktaya birkaç gün içerisinde gelmemiştir; yıllardır izlenen siyasetin sonucu ola
rak, bugün, Türkiye, ekonomik, sosyal, kültürel anlamda ciddî bunalımlarla karşı karşıya kalmış
tır. Özellikle, ekonomik dengelerin, bugün, ciddî şekilde bozulmuş olması, bölgelerarası dengesiz
liğin meydana gelmesi, ücretler arasında uçurum oluşması, Türkiye'de sosyal katmanlar arasında
ki dengenin giderek bozulmuş olması, yıllardır izlenen ekonomik ve sosyal politikaların sonucu
dur. Türkiye, yanlış ülküler sonucu bu noktaya gelmiştir. Ufuksuzluğun, hedefsizliğin, ilkesizliğin 
ve tutarsızlığın sonucu, bugünkü bunalımlarla karşı karşıya kalınmıştır. Bugün, 861 trilyonluk büt
çe açığının yeni borçlarla finanse edilmek mecburiyetinde kalmışı, borcu, borçla kapatmak mecbu
riyeti, Türkiye'nin ekonomik istikrarsızlığının ve ekonomik politikasızlığının bir sonucu olarak 
önümüzdedir. Türkiye, ağır faiz ve sürekli enflasyon, dış ödemeler dengesindeki eksiklikler ve dış 
kaynak ihtiyacı ve bütün bunların üzerine, kamu harcamalarının savurganlığı eklendiği zaman, büt
çe açığı her geçen gün biraz daha fazla artmaktadır. ' 

Elbette, Türkiye'nin, süreklilik arz eden kalkınmaya ve ekonomik büyümeye ihtiyacı vardır. 
Bugün, ülkemiz, her halükârda, ekonomik büyüme ve dengeli kalkınmasını sürdürebilmek ve sür
dürülebilir bir iktisadî kalkınmayı meydana getirebilmek için, mevcut ekonomik problemlerini, 
kronikleşmiş ekonomik sorunları çözmek mecburiyetindedir. Bunun için, dışticaret açığına bağlı 
dış kaynak bulmayı, kronikleşmiş yüksek enflasyonu, gelir dağılımındaki adaletsizliği, bölgeler 
arasındaki gelişmişlik farkını düzeltmeyi, bunları önemli ölçüde etkileyen siyasî istikrarsızlığı or
tadan kaldırmak zorundadır 

Türkiye'nin, düzlüğe çıkabilmesi için en önemli meselesi, önce siyasî istikrara kavuşmaktır. 
Bugün, maalesef, Türkiye, siyasî istikrarsızlıklar sonucu, önünü göremez hale gelmiştir. Maalesef, 
şu son dört beş aydır Türkiye, hükümetsizlikle karşı karşıya kalmış, özellikle, 19 uncu Dönem Par
lamentosunun son ayları hükümet bunalımıyla geçmiş, sonra erken seçim tartışmaları, arkasından 
erken seçimin meydana getirmiş olduğu ağır bunalımı çözmekle geçmiştir. Bütün bu istikrarsızlık
lar, zaten dengesiz hale gelmiş olan ekonomimizi tamamen altüst etmiştir ve Türkiye, bu sebeple, 
ciddî bunalımlarla karşı karşıya kalmıştır. 
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Bunun için, öncelikle, adaletli bir seçim kanunu ve adaletli seçim kanunuyla yapılmış olan se

çimden meydana gelecek olan millî iradeye saygı anlayışını getirmek zorundayız. Türkiye'nin, 
adaletli bir seçimi yapamadığı,sürece, sandıktan çıkan sonuca razı olmadığı müddetçe, millî irade
nin emrettiği istikamette hareket etmediği sürece, siyâsî istikrara kavuşması da mümkün değildir. 

Bugün, halen, Türkiye, maalesef, Parlamentoyu, en üstün kurum haline getirememiştir. Parla
mentonun üstünde birtakım kurumlar vardır ve halen, birtakım demokrasi dışı gölgeler, Türki
ye'nin üzerinden atılamamıştır ve Parlamentonun üzerinden atılamamıştır. 

Halen, Türkiye, gerçekten demokratik bir ülke midir, değil midir; bunun tartışmasını yapagel-
mekteyiz. Halbuki, biz istesek de istemesek de, bizim isteklerimize uygun olsa da olmasa da, bi
zim fikirlerimize uygun olsa da olmasa da, milletin sandıktan çıkardığı iradeye uymak mecburiye
tindeyiz; ama, maalesef, bugün, bazı kesimlerimiz, demokrasiyi, ancak kendilerinin düşündüğü gi
bi olursa kabul etmektedirler. Sandıktan çıkan, kendi ihtiyaçlarına ve inançlarına, fikirlerine uygun
sa kabul etmiş oluyorlar ve maalesef, Türkiye, yıllardır, kesintiye uğratılması suretiyle, demok
rasiyi, bütün kuralları ve kurumlarıyla yerleştirememiştir; bunun sancısını da hep beraber çekmek
teyiz. Bu sancı, sadece, demokrasi üzerindeki tartışmaları getirmiyor, beraberinde, fikir hürriyetini, 
vicdan hürriyetini, inanç hürriyetini ve insanların inandığı gibi yaşama hakkını kullanma hür
riyetini de tartışılır hale getiriyor. • , "" • 

Bugün, maalesef, laisizm adına belli bir kesimin hakları kısıtlanmaktadır. Bir laiklik tartış
masını bile Türkiye'de halledebilmiş değiliz. Biz, laiklikten ne anlaşılır, ne ifade edilir, ne hedef
lenir ona karışmayız; ama, bizim, Türkiye'de istediğimiz şey, herkesin inandığını açıkça ifade ede
bileceği, ifade ettiğini serbestçe, hiçbir baskıya uğramadan yaşayabileceği ve bütün mezheplerin, 
bütün inançların, bütün fikirlerin tartışılmaz bir şekilde yaşayabildiği bir Türkiye istemekteyiz. 

Eğer, herkes inandığını ifade edemiyor, ifade ettiğini rahatça yaşayamıyor ve inançlarını, 
yaşayarak, bu ülkenin bütün kurum ve kuruluşlarında görev yapma hakkına sahip olamıyorsa, 
orada siz, laiklikten ne anlarsanız anlayın, inanç ve fikir hürriyetinden bahsedemezsiniz ve laiklik 
de, sadece, sizin kitaplarınızda ve ilkelerinizde yazılı bir cümleden ibaret kalır. Onun için, hep 
beraber bunu, ilkeler ve inkılapların sadece bir cümlesi olmaktan çıkarmak istiyorsak, Türkiye'de 
insanların inandığını yaşayarak, bütün kurumlarda ve kuruluşlarda rahatça görev yapmasını temin 
etmek mecburiyetindeyiz. 

Tartışılmaz bir şekilde fikirleri açıklama hürriyetini, inanç ve değerleri yaşama hakkını, teşeb
büs hürriyetini sağlamak zorundayız. İçeride ve dışarıda, Türkiye olarak, ciddî sorunlarımız vardır; 
ama, maalesef, Türkiye'yi idare etmeye talip olmuş insanlar olarak, siyasîler ve siyasî partilerimiz 
olarak kısır çekişmelerin dışına çıkamamaktayız. Milletimiz, bizden ciddî meseleler üzerinde tar
tışmamızı ve bunlara çözümler üretmemizi beklemektedir; işsizlik, yatırımsızlık, enflasyon, terör, 
adaletsizlik gibi problemlerin nasıl çözüleceğini tartışmamızı beklemektedir. 

Güvenlik sorunları, bugün, askıda bulunmaktadır. İşçi, memur ayaktadır ve kendi problem
lerine çözüm bulamamaktadır. 

Esnafımız perişan, vergi yükü altında inim inim inlemektedir. 

Köylümüz, emeklimiz, gerçekten, problemlerine çözüm bulamadığı için, bugün, kendi sorun
larıyla, âdeta, başbaşa bırakılmış durumdadır. 

İşsizlik, dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Bugün, Anadolu'nun herhangi bir köşesine git
tiğinizde, milletvekili olarak, âdeta, vatandaşın içine çıkamaz hale geliyorsunuz; çünkü, işsiz insan
larımızın problemlerine çare üretemiyoruz. Memurumuzun, işçimizin, hiç olmazsa, belli bir sosyal 
güvencesi var, belli kesimlerimiz sosyal güvenceyle karşı karşıya; ama, işsiz insanlarımiz, sosyal 
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güvenlik şemsiyesi altında da bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Türkiye, bir an evvel, sağlık sigortası 
açısından, sosyal sigorta açısından, genel güvencelere kavuşturulmak zorundadır. Yoksa, bugünkü 
şartlar altında, Türkiye'nin, sosyal patlamalarla karşı karşıya kalmaması mucizedir. Türkiye, ger
çekten; nimeti ve külfeti, adaletle paylaştırmatnaktadır. Belli bir azınlığımız, her türlü imkânın 
içerisinde yüzerken, nereden bulduğu bile sorulmayan, sorulduğunda, cevabını veremeyen bir avuç 
insan, nereden elde ettiği belli olmayan rant gelirleriyle, her türlü nimetin içinde yüzerken, maale
sef, büyük bir çoğunluk insanımız, Afrika ülkelerindeki gibi açlık ve yoksullluk sınırının bile altın
da yaşamaktadır. Bu büyük sosyal dengesizliği ortadan kaldırmaya mecburuz... 

BAŞKAN - Sayın Yazıcıoğlu, 1 dakikanız var. 
MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) - Bu itibarla, Türkiye'nin, terörle ilgili, bölgeler arasın-^ 

daki dengesizliği çözmekle alakalı, Türkiye insanının sosyal güvenceye kavuşturulmasıyla ilgili, 
devletin yeniden yapılanmasıyla ve işi yerinden çözecek reform hareketlerini yeniden gerçekleştir
mekle ilgili problemlerin çözümünde konsensüse ulaşmak ve siyasî partilerimizin parti çıkarlarını 
bir tarafa koyarak, ülkenin bu acil problemlerini çözmede bir araya gelmek mecburiyeti vardır. Par
lamento, hükümetleri aşarak hareket etmelidir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Size de ek süre veriyorum. Lütfen, konuşmanızı toparlayın, rica ediyorum. 

MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla)-Tamam Sayın Başkan. 
Parlamento, hükümetlerin de üzerine çıkararak, yolsuzlukların, mutlaka, üzerine gitmelidir. 

Artık, kirlenmiş olan siyasetimizi, kirlenmiş olan siyasetçimizi ve itibarı düşürülen Parlamen
tomuzu milletin nazarında aklamak mecburiyetimiz var. Artık millet, bizden, kesin, net tavırlar 
beklemektedir. Bu konularda, tavizsiz bir Parlamentoyla, basit iktidar-muhalefet anlayışının üstüne 
çıkarak* sorumlu bir iktidar, sorumlu bir muhalefet anlayışıyla Türkiye'nin problemlerini çöz
meliyiz ve meselelerimizi bir an evvel çözüme kavuşturmalıyız. 

1996 bütçesinin, bu anlamda, birçok zorluklarına rağmen, Parlamentonun etkili, kararlı 
mücadelesiyle ve çalışmasıyla problemleri büyük ölçüde çözeceğine inanıyorum ve herşeye rağ
men Türkiye'nin, bu zorluklardan çıkacağına olan inancımı ifade ederek değerli milletvekil-
lerimize en derin saygılarımı sunuyor, bütçenin hayırlı olmasını diliyorum. (BBP, RP, DYP, ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yazıcıoğlu. 
• Sayın milletvekilleri, bugün konuşma yapan bazı arkadaşlarımız, hep Parlamentonun itibarı ve 

onun üzerinde bir güç olduğu imajını yaratan konuşmalar yaptılar. 
Biliyorsunuz, Parlamentonun özgür olması sandığın özgürlüğünden geçiyor. Biz, 24 Aralıkta 

gittik, özgürce sandıkta seçilmedik mi? Seçildikten sonra da geldik buraya. 
Elbette ki, Parlamentoda çeşitli düşünceler olması nedeniyle, belirli bir fikir yapısının bu Par

lamentoya hâkim olması mümkün olmayınca "o Parlamentonun üzerinde güç vardır" demek, ben
ce Parlamentoya karşı bir haksızlıktır. Bu Parlamentonun üzerinde hiçbir güç yoktur, bu Parlamen
to her istediğini yapar. 

Sayın Başbakan, buyurun efendim. (ANAP sıralarından ayakta alkışlar; DYP sıralarından al
kışlar) ' 

Süreniz 60 dakikadır. 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1996 Malî 

Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde, değerli parti sözcülerinin ve şahsı adına konuşan değerli mil
letvekillerinin eleştirilerini cevaplamak üzere, eleştirilerini cevaplamak üzere, Hükümet adına söz 
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almış bulunuyorum; bu vesileyle, sözlerimin başında, Yüce Meclisi ve Yüce Meclisin bu müzak
erelerini televizyonlarından izleyen bütün vatandaşlarımı saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bugün, bu bütçe müzakeresi, daha önce konuşan bazı hatiplerin de dile 
getirdiği gibi, Anavatan Partisinin Kurucusu, Sekizinci Cumhurbaşkanımız Rahmetli Özal'ın 
Üçüncü Ölüm Yıldönümüne rastlamaktadır. Ben de, bu vesileyle, Rahmetli Özal'ı, Hükümetim 
adına, bir defa daha rahmet ve şükranla anıyorum. 

Biraz sonra, bu müzakereler sırasında da, benimle paylaşacağınızı umduğum bir tespitimi dile 
getirmek istiyorum. Burada konuşan hatipler, özellikle sayın parti başkanları, bu bütçeden genelde 
şikâyetçi oldular. En fazla şikâyetçi oldukları konu da, bu bütçede yer alan kamu borçlarının aşırı 
düzeylere ulaşmasıydı. 

Değerli milletvekilleri, borçlanma, bu Hükümetin tercihi değildir; borçlanma, aslında hiçbir 
hükümetin tercihi değildir. Hükümetler, mecbur kaldıkları için borçlanırlar; yapmaları gereken cari 
harcamaları, yatırım harcamalarını finanse edebilmek için, kendi gelirleri bunları finanse etmeye 
elvermediği için borçlanırlar. Eğer, Türkiye, uzun yıllardan beri borçlanmak zorunda kalmışsa ve 
bugün kamu borçları, maalesef, bütçemizin çok önemli bir oranına ulaşmışsa, üçte birini aşmışsa, 
bu, hükümetlerin, bu mecburiyetinden kaynaklanmaktadır. 

Bu mesele, şu hükümetin, bu hükümetin iktidarda olmasıyla bağlantılı bir mesele değildir. 
Burada hangi hükümet otursa -Refah Partisi dahil- devletin bugüne kadarki borçlarım ödemek 
zorundadır. Ben hükümet oldum, ben babayiğidim, ben borçlan reddediyorum diyemezsiniz; o 
zaman devlet olamazsınız. O borçları, akılcı politikalarla, zaman içerisinde, istikrarı bozmadan 
ödemek zorundasınız. Benim Hükümetimin peşinde olduğu amaç budur. 

Türkiye özelinde de durum şudur: Türkiye, yirmi seneden beri, otuz seneden beri yapılmayan, 
yaptınlmayan, engellenen, geciktirilen yapısal reformlannı yapmadığı sürece de, bu borçlanma, 
Demokles'iri kılıcı gibi, hükümetlerin üzerinde sallanacaktır; aslında, devletin üzerinde sallanacaktır. 

Rahmetli Özal'ın 1983'te Türkiye'ye getirdiği yeni anlayış, artık, bu yapısal reformlan ger
çekleştirmeden, Türkiye'nin, bu darboğazdan çıkamayacağıydı. Maalesef, bir süreden beri, Tür
kiye, bu yapısal reformlann önemini algılamaktan uzaktır. 

Burada bizi en fazla eleştiren sayın parti lideri yine Deniz Baykal oldu; bunu da hiç yadır
gamıyorum; ama, bakın, bir örnek vereceğim: -insaf için karan siz verin- Dört sene, bu Hükümetin 
Adalet Bakanlığı SHP'ye ve CHP'ye aitti; dört sene iktidarda ortaktılar. Dört sene sonra, şimdi, 
burada, geldi, muhalefet partisinin başkanı olarak, Türkiye'de, daha fazla gecikmeden, adalet refor
munun yapılması gerektiğini söyledi. 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Siz engellediniz... 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Sayın Baykal'm bunu söylemesi için, acaba, 

dört sene Adalet Bakanlığını uhdesinde tutması şart mıydı; onun partisinin, dört sene Adalet 
Bakanlığının sorumluluğunu üstlenmesi şart mıydı; eğer, o kadar gerekliyse, dört senede niye ger-
çekleştirmediniz? 

ATILA SAV (Hatay) - Siz destek verdiniz mi?!. 
DENİZ BAYKAL (Antalya) - Boyun kadar rapor var orada... 
BAŞKAN - Efendim, müdahale etmeyelim; rica ediyorum... 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Sayın milletvekilleri, burada bir müzakere 

yapıyoruz. Müzakere karşılıklı yapılır; ben sizi dinledim, siz de beni dinleyeceksiniz. Keşke müza
kere usulümüz el verseydi de, siz, tekrar konuşsaydınız, ben tekrar cevap verseydim; eğer, İçtüzüğü 
değiştirirsek belki onu da yapacağız. 
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Şimdi, işaret etmek istediğim birinci husus şudur: Bu bütçe tasarısı, bu Hükümetin hazırlayıp 

getirdiği bir bütçe tasarısı değil. Bu bütçe tasarısı, 1995 yılında, Doğru Yol Partisinin Azınlık 
Hükümeti tarafından Meclise sevk edilmiş bir tasarıdır. Daha sonra, Doğru Yol Partisiyle Cum
huriyet Halk Partisinin oluşturduğu Koalisyon Hükümeti, erken seçim kararı alınca, bu bütçe 
tasarısı geri çekilmiştir ve seçimleri müteakip dört ay, Türkiye, geçici bütçelerle yoluna devam et
mek zorunda kalmıştır. Geçici bütçelerle idrak ettiğimiz bu dönem, bu ayın sonunda son bulacak
tır; eğer, bu bütçe Meclisin itimatını kazanırsa, güvenini alırsa, o takdirde, 1 Mayıstan itibaren, 
1996 yılı konsalide bütçesi yürürlüğe girecektir. 

Geçici bütçeler, yatırım harcamalarının fevkalade sınırlı olduğu bütçelerdir. Dört aydan beri 
uygulanan geçici bütçeler, yatırımlara asgarî ölçüde kaynak ayrılmış olan bütçelerdir. Bunu daha 
fazla geciktiremezdik; bir ay, iki ay daha geçici bütçelerle gidip, kendi bütçe tasarımızı hazırlayıp 
huzurunuza gelebilirdik; ama, geçici bütçeyle geçecek olan o sürenin Türkiye'de asıl yatırımların 
yoğunlaştığı bahar aylarına, yaz aylarına rastlamış olması, bizi, daha önce Meclise şevk edilen ve 
Koalisyon Hükümeti tarafından.geri çekilen bütçe tasarısını çok ufak tadillerle, esas itibariyle 
komisyonda yapılan değişikliklerle, bir an önce Meclise sevk etmeye icbar etmiştir ve huzurunuz
da memnuniyetle ifade ediyorum ki, komisyonda hükümetle komisyon üyeleri arasında fevkalade 
uyumlu bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Komisyonun bizim sevk ettiğimiz tasarıda haklı müda
haleleri olmuştur. Elbette ki, ne biz Hükümet olarak ne komisyon üyesi arkadaşlarım komisyon 
olarak ve ne de -inanıyorum ki- biraz sonra yapılacak oylamada bu Meclisin bütün üyeleri olarak 
sizler, bu bütçede istediğiniz, özlediğiniz rakamları bulamadınız ve bulamayacaksınız; çünkü, Tür
kiye'nin imkânları buna elvermiyor. Ama, değerli milletvekilleri, elinizi vicdanınıza koyun; bun
dan en fazla şikâyet etmeye hakkı olan aslında benim; ben, şikâyet filan etmiyorum. Tablo budur.; 
bu tabloyu iyileştirmeye mecburuz; bu tabloyu düzeltmeye mecburuz. Ne kadar yapabilirsek.; bu 
devletin imkânlarıyla, bu süremiz içerisinde ne kadarını yapabilirsek o kadarını yapmaya mec
buruz. 

Yapılan eleştirilerin bir bölümünü kabul etmek mümkün değil. Mesela, Sayın Erbakan'ın eleş- _ 
tirisini kabul etmek mümkün değil. Hesabımızı bilmediğimizi ileri sürdü; ne kadar borcumuz ol
duğunun Meclise açıklanmadığını ifade etti. Sayın Erbakan bu müzakereleri, konuşmasından beş 
dakika önce teşrif etti, sonra nutkunu irat etti. Maliye Bakanımızın, daha önceki konuşmasını iz
leme imkânını bulamadı. Eğer izleseydi, Maliye Bakanımızın Meclise doküman olarak da dağıtılan 
sunuş konuşmasının 22 nci sayfasında, iç ve dış devlet borçlarımızın, kendilerinin istediği bütün 
ayrıntılarıyla-isterseniz okuyayım Sayın Erbakan-yazılı olduğunu görecekti... 

NECMETTİN ERBAKAN (Konya) - Bunu sizin bilmeniz mümkün değil. Siz, bilmiyorsunuz 
ki, buraya getireceksiniz!.. . 

Hangi borç, hangi tarihte, hangi faizle ödenecek; nerede listesi?.. 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Şimdi, onları da vereceğim, sizi mahcup 

edeceğim... (ANAP sıralarından alkışlar) 
NECMETTİN ERBAKAN (Konya) - Nerede o kitap?.. 
BAŞKAN - Efendim, karşılıklı konuşmayalım, rica ederim... 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Ama, Sayın Erbakan, aslında, iki kavramı, 
bence birbirine karıştırıyor; borçların ödenmesiyle borçların tasfiyesi, birbirinden farklı şeylerdir. 
Devletin tasfiyesi olmaz; yani, borçları bir tarafa yazacağım, öbür tarafa da alacaklarımı yaza
cağım, İkisi birbirine... Böyle şey olmaz, devlette böyle şey olmaz. Devletin borçları ortadadır, dev
letin borçlarının dökümü size verilmiştir... 
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NECMETTİN ERBAKAN (Konya) - Hayır verilmedi. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - İsterseniz, ben de size tekrarlayayım. Bakın, 
toplam 73,3 milyar dolar dışborç stokumuz var; bunun, sadece 54 milyar doları kamuya ait borç
lardır. 

NECMETTİN ERBAKAN (Konya) - Dökümü nedir?.. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başbakan, o borçları almak için Meclis yetki verdi 
mi? 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Bunların vadesi itibariyle dökümüne gelin
ce, 57,6 milyar dolarlık borcumuz orta ve uzun vadelidir. 15,7 milyar dolarlık borcumuz kısa vadeli 
borçtur; bunun 1,9 milyar doları kur farklarından oluşur. 1994 ile 1995'in sonuçlarını karşılaştmr-
sanız, 1994 sonu stokuna göre yüzde 13'lük bir artış vardır. 

İçborçlara gelince, 1991 yılında içborç stokumuz -1991 sonunda- sadece 97 trilyon lira, 1993 
yılında 357 trilyon lira, 1995 yılı sonunda 1,368 katrilyon lira, 1996 Mart ayı sonunda 1 katrilyon 
920 trilyon lira. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, yaklaşık 2 katrilyon lira içborcumuz var. Bu, Türkiye için ür
kütecek bir rakam değildir; Türkiye'nin millî gelirine oranlarsanız, karşılanamayacak bir borç 
değildir, taşınamayacak bir borç değildir; ama, burada, birbiriyle ilintili üç tane husus var; asıl ür
kütücü olan, rahatsız edici olan, telafi edilmesi gereken, çare aranması gereken bunlardır. Nedir 
bunlar: Birincisi, bu artış trendidir; 1991 'de 90 trilyon lira bırakmışız, bugün 2 bin trilyon lira; yani, 
2 katrilyon lira. 

NECMETTİN ERBAKAN (Konya) - Aysbcrk... 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Aysberk gibi... Aysberg; ama, gizli filan 

değil sizin dediğiniz gibi, hepsi ortada. 

Şimdi, birincisi, artış trendidir. 
Bizi rahatsız eden ikinci husus, hepinizi rahatsız etmesi gereken ikinci husus, faiz oranlarının 

yüksekliğidir. Burada, piyasa faiz oranlarını kastediyorum; yani, enflasyonun üzerindeki reel faizi 
kastediyorum. Aslında, Sayın Erbakan'ın rant diye vasıflandırdığı kısım o olmalıdır; enflasyonun 
üzerinde elde edilen faiz geliri olmalıdır. Bu reel faiz, Türkiye'de fevkalade yüksektir; hâlâ yük
sektir. 

Üçüncü unsur, Türkiye'de içborçlanmanın vadesi, dış ülkelere göre fevkalade kısadır. İşte, 
zaten, bunun bir çığ gibi, bir kartopu gibi büyümesinin nedeni, vadesinin kısa, faizinin yüksek ol
masından kaynaklanmaktadır. 

Buraya, sadece, sizi endişeye sevk etmek için, zaten mevcut kaygılarınızı artırmak için gel
medim; size iyi haberlerim de var. Bakın, bu Hükümet kurulmadan önce -sizin beğenmediğiniz bu 
Hükümet kurulmadan önce- geçen sene kasım ayında, Sayın Baykal iktidardayken, ortalama vade 
103 güne düşmüş devletin borçlanmasında, içborçlanmada, devlet, 103 güne düşmüş; yani, yak
laşık üç ay, üçbuçuk aydan öteye borçlanamıyor. Almanya'da, Avrupa'da devletler iki seneden kısa 
borçlanmazlar; normalde beş sene borçlanırlar, on sene borçlanırlar. Üçbuçuk aydan daha uzun 
borçlanamıyor devlet. 1995 Kasımındaki durum bu. Bileşik faiz yüzde 130, yine kasım ayında; 
yani, hem üçbuçuk aylık borçlanabiliyor hem de borçlandığı bu üçbuçuk ay için, yıllık, bileşik 
olarak yüzde 130 faiz ödüyor. 

İşte, aynı tarihte, kasımda enflasyonun yüzde 70 olduğunu hesap ederseniz, yüzde 60 reel faiz 
ödüyor devlet; hem devletin garantisi var arkasında hem de yüzde 60 reel faiz... İşte "rant" denen 
o. (RP sıralarından "Başbakan kimdi..." sesleri) 
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Şimdi, bir dakika... Bakın, ocak ayında durum daha kötü. Seçimler geçmiş, ocak ayı olmuş, 

bileşik faiz yüzde 200'e çıkmış... Yüzde 200 bileşik faiz ödüyor devlet; ortalama vade de 136 gün. 
Ne yapar; dörtbuçuk ay. Şimdi, iyi haber dediğim şu: Bugün, devlet yedi ay vadeli borçlanıyor. (RP 
sıralarından gürültüler) Canım, birbuçuk aya göre, iki aya göre yedi ay fena mı?!. (RP sıralarından 
alkışlar[!]) 

Bir şey daha var; bu aynı zamanda bir trendi gösteriyor; yani, üç ay içerisinde eğer borçlan
ma vadesi, iki aydan, üç aydan yedi aya çıkmışsa, buna mukabil reel faiz 60'tan 30'a inmişse -
bugün hâlâ yüzde 30 reel faiz ödüyoruz-bu, olumlu sinyaldir. ~ . 

Şimdi, değerli milletvekilleri, Sayın Erbakan'm dediği gibi, devlete borç para vermek her 
zaman insana kazandırmaz. Bakın, 1993 yılının ortasından o 5 Nisan kararlarına kadar, krize kadar, 
dolar bazında, devlete borç verenler, yüzde 30 ilâ yüzde 50 zarar etmişlerdir, enflasyonun altında 
getiri sağlamışlardır. Yani, bu işin zararı da var; rantiyeciler her zaman kâr etmiyorlar. 

Bugün, içborçlanmada bizi asıl rahatsız eden, ürküten, endişeye sevk eden hadise, hâlâ 
vadelerin istenilen düzeye getirilememiş olmasıdır* Yedi ayı bir seneye çıkardığımız zaman bir 
misli rahatlayacağız, reel faizi 30'dan 10'a indirdiğimiz zaman üç misli daha rahatlayacağız ve bu 
söylediğim, hayalî hedefler değil; yani, öyle, sıfır enflasyon, sıfır faiz filan gibi hayalî hedefler 
değil. Bu üç aylık trendi dikkate alırsanız, ocaktan bu yanaki trendi dikkate alırsanız; eğer, bu tren
di devam ettirirsek, önümüzdeki haziran ayında, temmuz ayında, bugünkünden çok daha rahat bir 
noktaya geleceğiz. Bu, size rahatsızlık verebilir; ama, Türkiye, için rahatlatıcı bir gelişmedir. (RP 
sıralarından alkışlar [!]) 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sıfır enflasyon daha iyi değil mi Sayın Başbakan?!. 

BAŞKAN - Müdahale etmeyelim... Rica ediyorum... 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Canım, mümkün olsa, tabiî, sıfır daha iyi; 
ama, mümkün değil, dünyada böyle bir örnek yok. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Oraya kadar indiğine göre, oradan aşağıya dainer Sayın Baş
bakan. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Yani, dünyada hiçbir yerde uygulanmayan, 
uygulanma olasılığı olmayan bir modele, niye Türkiye'yi deneme tahtası yapıyorsunuz? 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Bütün tarihimiz boyunca öyle olmadı mı efendim!.. 

BAŞKAN - Efendim, rica ediyorum... Diyalog yapmıyoruz burada... 

Sayın Başbakan, uygun görürseniz, Genel Kurula konuşun... 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Şimdi, sayın milletvekilleri, borçlanmaya bu 

kadar ağırlıklı yer vermemin sebebi şudur: Borçlanma, hükümetlerin tercihi değildir; borçlanma, 
bir sebep de değildir; borçlanma, bir sonuçtur, yılların uygulamasının bir sonucudur.; elbette ki, 
olumsuz bir sonuçtur; ama, bu olumsuz sonuçla niye karşılaştık diye sorarsanız, işte, bugün, neler 
yapmamız gerektiğinin cevabını da bulursunuz. 

Sayın Baykal buraya geldi -tabiî, bize bıraktığı mirasın ince noktalarını biliyor- çok güzel eleş
tirdi, eleştirdi, hiçbir çözüm söylemeden gitti. 

İSMET AT ALAY (Ardahan) - Siz dinlemediniz; burada yoktunuz... 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Sanki, dört seneden beri iktidarda değil; san
ki, dört seneden beri... 

İSMET AT ALAY (Ardahan) - Siz dinlemediniz; dinleseydiniz, öğrenirdiniz... 
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BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Canım, ben dinledim hepsini, merak et

meyin... 

İSMET ATALAY (Ardahan)-Beş dakika dinlediniz... 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla)-Tutanağı da getirttim. 
Sanki, dört seneden beri partisi iktidarda değil, sanki, bu bütçede eleştirilecek hususlar, şu bir 

aylık Hükümetin icraatının sonucudur gibi, eleştirdi, eleştirdi; geçmişte kalan, belki de, biraz pas
lanan muhalefet hevesini giderdi ve gitti; hiçbir çözüm söylemedi. Hocam o bakımdan daha insaf
lı,.hiç olmazsa çözüm söyledi; ama, ne yazık ki, o çözüm, çözüm değil. (ANAP ve DYP sıraların
dan alkışlar) 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)-Millet anladı Sayın Başbakan... -. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Şimdi, değerli milletvekilleri, müsaade eder
seniz, somut olarak, sayın hatiplerin dile getirdikleri bazı eleştirilere cevap vermek istiyorum. 

Sayın Deniz Baykal, seçim yıllarında, devletin iki ayrı bütçeyle yönetilmesini önleyen veya 
yönetilememesini düzenleyen bir uygulama yapılmasını önerdi; "Anayasada veya yasalarda böyle 
bir düzenleme yapalım, seçim.yıllarında, devlet iki ayrı bütçeyle yönetilmesin" dedi. Tabiî ki doğ
rudur; ama, bana göre asıl çözüm, seçim tarihini iyi belirlemekti». Eğer, erken seçim kararı al-
masalardı, böyle bir zorunluluk olmayacaktı; erken seçim kararıyla birlikte geçici bütçe kararı alın-
masaydı, yine böyle bir zorunluluk olmayacaktı. Yine de, bütçeyle ilgili hükümlerde böyle bir 
düzenleme yapılmalıdır; -kendisine katılıyorum- ileride, bugünkü sıkıntı yaşanmamalıdır; erken 
seçim sebebiyle, şu sebeple, bu sıkıntı yaşanmamalıdır. 

Sayın Baykal, enflasyonla mücadelenin daha fazla savsaklanmamasını dile getirdi; bu konu
da, kararlılık, irade beklediğini ifade etti. Değerli milletvekilleri', 100 kilometre hızla giden bir 
arabada, birden bire sonuna kadar frene basamazsınız, freni kökleyemezsiniz, frene yavaş yavaş 
basmak zorundasınız; yoksa, araba patinaj yapar, belki takla atar. Bu sene, enflasyonla mücadele 
konusunda, bu Hükümet, bütçe hedefine bağlı kalacaktır, size taahhüdüm budur; bütçe hedefine 
bağlı kalacaktır. Getirdiğimiz bütçe hayalî bir bütçe değil; bütçe, samimî bir bütçedir; hedeflerine 
mutlaka ulaşmayı amaçladığımız bir bütçedir. 

O bütçede zaten enflasyon hedefi olarak yüzde 65 koymuşuz. Bu hedefe ulaşılması için büyük 
gayret gösterilecektir. Yüzde 65 enflasyon makul bir enflasyondur demiyorum, yüzde 65 enflas
yonun yüksek enflasyon olduğunu da inkâr etmiyorum; ama, bu şartlarda, ekonomide daha büyük 
tahribata yol açmamak için, Hükümetin bu bütçeyle belirlediği enflasyon hedefi yüzde 65'tir. 

Sayın Baykal "Devlet, içborç tuzağına düşmüştür. Bunun nedeni de yanlış vergi 
politikalarıdır" buyurdular. Bu konuda da kendilerine katılıyorum. Vergi konusunda yapılması 
gereken hakikaten önemli düzenlemeler var; ama, unutmayın, dolaylı vergilerle ilgili reformu ger
çekleştiren Anavatan Hükümetidir. KDV'yi biz çıkardık; dolaylı vergilerde bugüne kadar yapılmış 
en büyük reformdur, en büyük düzenlemedir; şimdi sıra dolaysız vergilerdedir, doğrudan vergiler
dedir. Gelir Vergisinde, Kurumlar Vergisinde de benzer reformları yapmamız gerekir; bunu kabul 
ediyorum ve inşallah o da bu Hükümete nasip olur. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Rant vergisi!.. 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Hani öneri yoktu!.. 
BAŞBAKAN A.MESUT YILMAZ (Devamla) - Öneri var da, izahı yok; yani, dört seneden 

beri niye yapılmadığının izahı yok. Bunlar afakî öneriler!.. Keşke, Türkiye'nin millî geliri 10 bin 
dolar olsa... Bu, şimdi öneri mi?! (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 
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53 üncü Hükümet, Maliye Bakanımız da söyledi, kayıtdışı ekonomiyi kavramaya kararlıdır. 

Bunun daha açık izahı şudur: Vermesi gerekenden vergi alınıp, alması gerekene hizmet verilecektir. 
Sayın Bay kal, yatırımların düştüğünü söyledi; bu da doğrudur. Oran olarak -bütçe içerisinde-

yatırım bütçesinin genel bütçeye oranı düşmüştür; ama bütçe tasarısının, daha önceki Hükümet 
tarafından gelen halinde, 190 trilyon liralık toplam bir yatırım öngörülmüştü; Komisyonda bu 
rakam yüzde 25 artırılmıştır, 238; 239 trilyon liraya çıkmıştır; bunda işçilik hariçtir; ilk taslağa, ilk 
tasarıya göre yüzde 25'lik bir artış söz konusudur; katiyen yeterli değildir. Yani, bütçesi 860 tril
yon lira açık veren bir devletin, kamu olarak, sadece 238 trilyon lira yatırım yapması, açık bir den
gesizliktir. Bu, devlet bütçesinin, yatırımının 3 katı açık vermesi demektir, yatırımının 3 katı kadar 
ek borçlanmayla finansesi demektir; kabul edilecek bir durum değildir. ' 

Ama bakın, unutmayın, 1996 yılı için Meclise ilk getirilen tasarıda, bütün sene için öngörülen 
bütçe açığı 400 trilyon liraydı. Bizim, şimdi, bu nisan ayının sonunda bütçe açığımız 400 trilyon 
liradır; yani, biz, işe, eksi 400'le başlıyoruz; bir yıl için öngörülen açığın tamamının, dört ayda ger
çekleştiği bir bütçeyle başlıyoruz ve sene sonuna kadar koyduğumuz bütçe açığı hedefi 860 tril
yondur ve buna mutlaka bağlı kalacağız. Bu Hükümet, bütçe hedefine, bütçe açığı hedefine ve büt
çedeki diğer sayısal hedeflere mutlaka bağlı kalacaktır. 

Sayın Baykal, yanlış tarım politikaları yüzünden, yakında, net bir tarım ürünü ithal eden ülke 
konumuna düşeceğimizi ifade etti. Ben, Sayın BaykaPa daha kötü bir haber vereyim; düştük bile 
zaten. Şu anda, Türkiye, dışarıdan şeker ithal ediyor; öyle az buz da değil, 500 milyon dolarlık 
şeker ithal ediyoruz, buğday ithal ediyoruz, mısır ithal ediyoruz, et ithal ediyoruz... 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Baykal'm sayesinde!., 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin),- Sayelerinde!.. 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Bu konuda, yine, Komisyonda, 30 trilyon 

lira olarak bütçede öngörülen tarımsal destekleme tutarı 38 trilyon liraya çıkarılmıştır; yani, 8 tril
yon liralık faiz desteği şeklinde bir ilave yapılmıştır; katiyen yeterli değildir. Yani, 500 milyon 
dolar civarında bir destek sağlıyoruz tarım kesimine; katiyen yeterli değildir. Bu bütçe imkânları 
içerisinde, Hükümet olarak, Komisyon olarak sağlayabildiğimiz toplam destek budur. 

Sayın Baykal, atamalar konusunda bana bir eleştiri yöneltti. Ben demişim ki "filan bürokrat
lar değişecek." Sayın Baykal'a, öyle, gazetede her okuduğuna inanmamasını, itibar etmemesini 
Öneriyorum. Ben, böyle bir şey demedim; tam tersini söyledim. Bu konuda çok soruya muhatap ol
dum ve bana soru soranlara hep şunu söyledim: Bana, devletin hiçbir bürokratının değişeceğini 
söyletemezsiniz; ama, burada söylüyorum, devletin her bürokratı değişebilir. Siyasî sorumluluk 
taşıyan insanlar, beraber çalışacakları bürokratları değiştiremiyorlarsa orada demokrasi işlemiyor 
demektir. Devletin her bürokratı değişir. (ANAP sıralarından alkışlar) Demokratik bir sistemde, 
değişmezliği, dokunulmazlığı olan hiçbir bürokrat yoktur. Ha, bu konuda, bizim Hükümetimizin, 
53 üncü Hükümetin uygulamalarını eleştirebilirsiniz; ama, bakın, bundan daha kötüsü vardır; o da, 
sizin de içinde olduğunuz Hükümettir. 

Her koalisyonda vali ataması sorundur, büyükelçi ataması sorundur. Bu sorun nasıl aşılacak
tır; biz, bu Hükümette, 1991 yılında yapıldığı gibi kontenjanlar koymadık; şu valilikler SHP'nin, 
şu valilikler Doğru Yolun demedik; bütün valileri ortak atayacağız dedik ve bunu da bir ayda çöz
dük. Bakmayın basındaki sansasyonlara, manşet attırmak için yaratılan fırtınalara... Bir ay, bana 
göre, bunun için makul bir süredir. 50 valinin atanması konusunda bir ayda anlaşmak kolay mıy
dı... Tekrar söylüyorum, SHP ile Doğru Yolun yaptığı gibi, 30 vali bizimdir, 20 vali sizindir şek
linde anlaşmadık; bütün valileri ortak atadık. Burada eleştirilmesi gereken değil, belki, daha önce 
eleştiriye konu olması gereken duruma göre bir ilerleme söz konusudur. Devletin valisi paylaşılır 
mı koalisyon partileri arasında?!. 
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Sayın Baykal, bana, Kardak konusuyla ilgili bir soru yöneltti. Daha önceki rezervimi 

muhafaza ediyorum; bir kere, basında okuduklarınızın hepsine aynen inanmayın. Hadise şudur: 

Değerli milletvekilleri, Türkiye ile Yunanistan arasında, yılların biriktirdiği önemli sorunlar 
var. Bu sorunların iki önemli kaynağı var: Birinci kaynağı, 1923 yılında yapılan Lozan Antlaş
masının daha sonraki yıllarda aşınmış olmasıdır. Aşınmaktan kastım, bazı gelişmeleri öngörmemiş 
olmasıdır. Uluslararası ilişkilerdeki bazı gelişmeler, 1923 yılında öngörülemeyecek gelişmelerdi; 
mesela, kıta sahanlığı diye bir kavram yoktu, FIR hattı diye bir kavram yoktu. Dolayısıyla, birtakım 
ihtilaflar Lozan'da düzenlenmediği için doğmuştur; ama, ikinci önemli bir kaynak vardır, bu Mec
lisi daha fazla ilgilendirmesi gereken bir ihtilaf kaynağı vardır; Yunan Hükümeti, zaman içerisin
de Lozan'ı aşındırmanın gayreti içerisindedir; adaların silahlandırılması buna örnektir. Lozan'da 
İtalya'ya bırakılmış olan, daha sonra Yunanistan'a geçmiş olan adalar, Lozan'a göre, silahlan-
dırılamayacak statüde adalardır; daha doğrusu, bu adalar içerisinde bir bölümü, hiçbir şekilde silah-
landırılamamak kaydıyla İtalya'ya ve Yunanistan'a devredilmiştir. Yunanistan, egemenlik ar
gümanını ileri sürerek, savunma argümanına sığınarak bunları silahlandırmıştır. Dolayısıyla, Lozan 
Antlaşmasını ilk delen Yunanistan olmuştur. Lozan Antlaşmasının ihlaline en tipik örnek de 
adaların silahlandırılmasıdır. 

Şimdi, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlar, yakın yıllara kadar birikmiştir birikmiştir 
ve iki ülke, aralarındaki bu sorunlara rağmen, zaman zaman iyi komşuluk ilişkileri içerisine girebil
mişlerdir; hem aynı ittifakın üyesidirlcr hem de zaman zaman iyi komşuluk ilişkileri kurabilmişler
dir, ikili ilişkilerini geliştirebilmişlerdir, sorunlarını dialog yoluyla çözebilecek bazı girişimleri baş-
latabilmişlerdir. Bunun tipik örneği de, bizim, 1988 yılında, Davos'ta başlattığımız süreçtir. 

Türkiye'nin Avrupa Birliğiyle ilişkileri gündeme geldiği zaman, Yunanistan, Avrupa Birliğine 
tam üye olma avantajını kullanarak, bizim ilişkilerimizi engellemeye çalışmıştır; fakat, bu aşılmış
tır; diğer Avrupa ülkeleri buna müsaade etmemişlerdir. Birden bire, geçtiğimiz aylarda, daha bu 
Hükümet kurulmadan önce, Türkiye'de müstafi bir hükümet işbaşındayken, seçimlerden sonra is
tifa etmiş bir hükümet işbaşındayken; yine, Yunanistan'da, benzer bir hükümet krizi yaşanırken, 
Papandreu'nun rahatsızlığı nedeniyle, yerine yeni bir Başbakan atanmış, henüz, daha, Hükümet, 
güvenoyu almamışken, Ege Denizinde unutulmuş bir ada, birdenbire ikili ilişkilerin odak noktası 
haline getirilmiştir. Orada bir gemi kazası olmuştur; o gemi kazasının ardından, Yunanlılar birden
bire o kayalığı hatırlamışlardır; oraya bir papaz göndermişlerdir, bir bayrak dikmişlerdir, bir 
televizyon ekibi göndermişlerdir. Buna karşı, Türkiye de tepki göstermiştir ve o kayalıklar, birden
bire -yıllardan beri kime ait olduğu araştırılmayan, bilinmeyen, hiçbir ülkenin bayrağı olmayan, 
hiçbir ülkenin hiçbir alameti farikası diyeceğim, ne denizfeneri ne direği hiçbir şeyi olmayan- ikili 
ilişkilerimizin en önemli unsuru haline gelmiştir ve bugün maalesef, Yunanistan, kendi egemenlik 
alanına, Türkiye tarafından bir tecavüz olduğu, egemenlik haklarına bir tasallut olduğu iddiasıyla, 
Türkiye'nin Avrupa Birliğiyle olan ilişkilerini yeniden bloke etmenin gayreti içindedir ve bunda da 
önemli ölçüde mesafe almıştır; Ortaklık Konseyimiz toplanamamıştır, gümrük birliğinin işlemesin
de, malî hükümler açısından, çok ciddî zorluklarımız vardır, daha doğrusu, gümrük birliği muta
bakatının malî hükümleri işlememektedir. 

Şimdi, bu durumda, benim Yunanistan'a yaptığım çağrı, aramızdaki bütün meselelerin iki ül
ke arasında müzakereler şeklinde ele alınmasını öngörmektedir, diyalog yoluyla ele alınmasını ön
görmektedir. Bu, daha önce de yapılmıştır, burada bir yenilik yoktur. Burada yeni olan unsur şudur: 
Görüşeceğimiz bütün bu ihtilaflarda, iki tarafın rızasıyla üçüncü taraf çözümleri de kabul 
edeceğimizi, Türkiye olarak ilk defa deklare ettik. Nedir bu üçüncü taraf çözümleri; uzlaştırıcı ola
bilir -bu en yumuşak yoludur- hakem olabilir... İki taraf bir hakemde anlaşırlar, o hakemin vereceği 
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kararı kabul etmeyi taahhüt ederler veya iki taraf, kendi aralarında anlaşmak suretiyle Uluslararası 
Adalet Divanına giderler, Uluslararası Adalet Divanının vereceği kararı kabul etmeyi baştan taah
hüt ederler ve tabiî, onun yetkisini tanımak, onun sınırlarını da birlikte belirlemek şartıyla. 

Değerli milletvekilleri, burada, Türkiye'nin daha önceki tutumuna göre, bir yeni unsur söz 
konusudur; ama, bu, Türkiye'nin daha önce takındığı tutumda tutarsızlık anlamına gelmemektedir. 
Yunanistan, Kardak konusunda, Kardak'ın kendisine aidiyetinden hareketle, bizim, Uluslararası 
Adalet Divanına gitmemizi istemektedir. Biz ise, Kardak dahil, aramızdaki bütün meseleleri görüş
meyi, anlaşamadığımız; ama, adalet yoluyla, Uluslararası Adalet Divanı aracılığıyla çözümünde 
mutabık kalacağımız hususlar için de, Uluslararası Adalet Divanına gitmeyi önermekteyiz. 

Bu konuda, bizden önceki Hükümetin Kardak'la ilgili hassasiyetini saygıyla karşılıyorum; 
ama, bu konuda, bürokrasiyle hükümet arasındaki ilişkilere ilişkin eleştirim var. Bu ilişkilerin sağ
lıklı yürümediğini, yürütülmemiş olduğunu, bilhassa hükümete geldikten sonra, daha net olarak 
tespit etme imkânını buldum. Bürokrasi, politika tayin edecek makam değildir. Bürokrasi, siyasî 
kadroya, hükümete, politika alternatifleri önerir; politika alternatifleri önerirken, kendi teziyle bir
likte ^Türkiye'nin teziyle birlikte- hasım ülkelerin tezlerini de hükümete duyurmak, hükümeti o 
konularda aydınlatmak zorundadır. Kardak meselesinde bürokrasinin yaptığı yanlış, hükümetin 
yerine geçip, politika üretmek, politika oluşturmak olmuştur... Bu yanlıştır... Bu Hükümet 
döneminde, bürokrasi, böyle bir yetki kullanamayacaktır. Dışpolitikayı, hükümet belirleyecektir, 
elbette ki, Meclisin denetimine tabi olacaktır; ama, politikayı, Dışişleri Bakanlığının bürokratları 
tayin etmeyecektir. Eleştirim buna ilişkindir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Baykal'm benden açıklama getirmemi istediği bir konu da, günümüzün çok popüler bir 
konusudur; yolsuzluklarla ilgilidir, yolsuzluk iddialarıyla ilgilidir. Evet, ben, Anavatan Partisi 
Grubunda dedim ki, ben, çamurun üzerinde oturan başbakan olmam. Bununla ne demek istedim; 
Sayın Baykal fırsat verdi, size de ifade ediyorum: 

Sayın milletvekilleri, bugün, biz oturuyoruz, daha düne kadar başkaları oturuyordu, yarın yine 
. başkaları oturacak. Bu hükümet sıralarında kim oturursa otursun, bu insanlar, kendi özel şirketlerini 
yönetmiyorlar, bu insanlar, devleti yönetiyorlar, bu insanlar, milletin parasını harcıyorlar. Bu in
sanların, her an, her hesaplarını verebilmeleri lazım; benim devlet anlayışım budur. (ANAP 
sıralarıridan alkışlar) Bizimle ilgili, benim hükümetimle ilgili iddialar, burada gündeme gelebilir. 
Bu Meclis, bu konuda tecrübe sahibi bir Meclistir. Bu Meclis, bu iddiaların hangisinin siyasî amaç
lı olduğunu, sadece hükümeti devirmeye matuf, taktik iddialar olduğunu takdir edebilecek olgun
luktadır; ama, bakın, açıkça söylüyorum: Benimle ilgili -şu anda devletin parasını ben kul
lanıyorum, bu Hükümet kullanıyor- burada oturan bakanlarla ilgili, burada olmayan bakanlarla il
gili, buraya ciddî bir iddia geldiği zaman, o iddianın araştırılmasını önce ben isterim. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Çünkü, o hesabı veremeden; hele hele o iddia ciddî bir id-
diaysa, toplumda iz bırakıyorsa, toplumda söyleniyorsa, konuşuluyorsa, yayılıyorsa; yani, benim 
altımda bir çamur oluşturuyorsa, ben, orada hükümet edemem. O iddia çürütülmeden, o iddia bu 
Mecliste açıklığa kavuşmadan, ben burada hükümet edemem. Benim kastım budur. Eğer, benim bu 
anlayışıma, benden önce hükümet edenler, benden sonra hükümet edecekler, herkes katılırsa, yol
suzluk meselesi, Türkiye'de, ucuz bir polemik meselesi olmaktan kurtulur, burada hepimiz anlaşır
sak... Bu siyasî bir konu değil, bu bir parti konusu değil, bu benim şahsî konum da değil; bu bir 
devlet anlayışı meselesidir. 

Sayın milletvekilleri, burada daha önce söyledim, muhalefetteyken söyledim, iktidarda, işte 
aynısını söylüyorum: Hepimizin, şapkasını önüne koyup düşünmesi gereken bir soru var. Vatan
daş, siyasetçiye iyi gözle bakmıyor, vatandaş, siyasetçiye güvenmiyor ve giderek ayırım yapmak
tan da vazgeçiyor, bütün siyasetçilere güvenmiyor; kategorik olarak siyasetçileri dışlamaya başladı. 
Demokrasi için bundan daha büyük tehlike yoktur. Bunu nasıl aşacağız; bunu, ancak şeffaflıkla 
aşacağız, açıklıkla aşacağız. 
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Söylüyorum, daha bir aylık Hükümetiz. Yarın iki ay olacak, üç ay olacak, beş ay olacak... 

Benim Hükümetimle ilgili ne iddia varsa, kulağınıza ne gelmişse buraya getirin, cevabını verelim. 
Sizi tatmin etmezse araştırma önergesi verin; araştırmadan tatmin olmazsanız soruşturma önergesi 
verin. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Geçmiş hükümet zamanındakiler ne olacak Sayın Baş
bakan? 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Geçmiş hükümet, gelecek hükümet... Hepsi 
için söylüyorum, kendi anlayışımı söylüyorum size. (RP sıralarından alkışlar) Yani, bu iddialarla 
hükümet edemezsiniz. Arkanızda millet size güvenmeden, bu Meclis, parmak hesabıyla birtakım 
iddiaları örtbas ederse, bu Hükümet hizmet yapamaz. Ben üstüne gideceğim, getirin İddialarınızı. 
Ben gideceğim... Benini hakkımda varsa getirin, ben isteyeceğim soruşturmayı... (ANAP ve RP 
sıralarından alkışlar) 

Bakın, bir şey daha söyleyeyim: Buraya ciddî bir iddia gelirse, bu Koalisyon Hükümeti devam 
etsin diye, ben Başbakanlıkta oturayım diye o iddiayı hiçbir zaman hasıraltı etmem. (ANAP ve RP 
sıralarından alkışlar) Ama, ciddî iddia gelmesi lazım, ciddî iddia olması lazım ve o ciddî iddianın 
ciddî biçimde araştırılması lazım. 

Bakın, burada iki tane yanlış var, ikisinden de kaçmamız lazım. Birincisi, yolsuzluk meselesi
ni siyasî amaçla kullanmamamız lazım, siyasî malzeme yapmamamız lazım. Onun için, huzurunuz
da ilan ediyorum: Anavatan Partisi Grubu, bütün yolsuzluk meselelerinde serbesttir. (ANAP ve RP 
sıralarından alkışlar) İstedikleri yönde oy verirler, vicdanlarına göre oy verirler. Ben de vicdanıma 
göre oy veririm; ama, size sesleniyorum, siz de vicdanınıza göre oy verin. Hükümeti devirmek için, 
inanmadığınız, emin olmadığınız iddiaların arkasından gitmeyin. 

ŞEVKİ YILMAZ (Rize) - Sizin iddialarınız... 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Hayır, bulunduğunuz bazı iddialarda, bu ör-

. nekleri gördüğüm için bunu söylüyorum; verdiğiniz bazı önergelerdeki iddiaları ciddî görmediğim 
için söylüyorum. Ciddî iddiaları getirin, beraber üzerine gidelim. Benim hakkımda getirin, benim 
hakkımda gidelim... (ANAP sıralarından alkışlar) 

İkinci bir yanlış daha var. İkinci yanlış da, belli siyasî amaçlan gerçekleştirmek için, ciddî id
diaları hasıraltı etmektir, örtbas etmektir. Biz, iki yanlışa da iştirak edemeyiz. Bu, bizim için, o 
kadar temel bir meseledir ki, bunun için göze alamayacağımız hiçbir risk yoktur. Biraz önce, Grup 
Başkanvekili arkadaşım söyledi, bu konuda en çok iftiraya maruz kalmış partiyiz, en çok iddiaya 
muhatap olmuş partiyiz, en çok suçlamaya konu olmuş partiyiz. Dört sene muhalefette idik; ter
temiz geldik. 

Bizimle ilgili, bir bürokrat, bir mafya hesaplaşması sonucunda cezalandırıldı. Bir siyasî ar
kadaşım hakkında bu iddiayı getiremediniz, bir tane ispat edemediniz. Yüce Divana giden arkadaş
larım aklandı. Anavatan Partisi, şu anda, bu Meclisin, bu konuda aklanmış olan tek partisidir. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Hiç kimseyi şaibe altında bırakmak için söylemiyorum; ama, bu 
sınavdan geçen tek parti biziz. Bu sınava herkes hazır olmalıdır. Anavatanın verdiği bu sınava, bu 
Meclisteki bütün partiler hazır olmalıdır ve bakın, ben burada görev yaptığım her gün, bu sınavı 
kendi içimde yaşıyorum; çünkü, biliyorum ki, sadece kendi fiillerimden dolayı değil, benimle 
beraber çalışan arkadaşlarımın, bizimle beraber çalışan bürokratların davranışlarından da biz 
sorumluyuz. 

Sizden tekrar ricam, bu meseleyi, bir siyasî mücadele malzemesi haline getirmeyelim. Siyasî 
malzeme haline getirmeyelim; meseleyi basitleştirmiş oluruz. Eğer, millet, bir defa, bu meselenin 

- 5 2 5 - • 



T.B.M.M. B : 3 8 17 .4 .1996 0 : 2 
siyasî malzeme haline getirildiğini görürse, buna kanaat getirirse, o zaman, siyasî ahlakla ilgili 
olarak biraz önce ifade ettiğim endişeler daha da derinleşir, O zaman,"millette, sizin bu meseleye, 
parti disiplini ile bir yönden, başkalarının da ters yönden gittiği izlenimi doğar; bundan, hep birlik
te yara alarız. Bu meselede, herkes, kendi vicdanına göre, kendi şahsî kanaatine göre hareket et
melidir; bu mesele,.bir parti meselesi yapılmamalıdır. 

Benim milletvekillerini, benim hakkımda, denetim yollarını çalıştırabilirler; hepsine, 
huzurunuzda açık çek veriyorum, Grupta da verdim. Bunu, bizim bakanlarımızla ilgili olarak da 
yapabilirler. Bunu yadırgamayan birisinin, bu meseleleri örtbas edeceğine, en ufak bir şekilde ih
timal vermemeniz lazım. 

"Çamur" dan, bunu kastediyorum Sayın Baykal. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Yalnız, bu, siyasî malzeme değildir Sayın Başbakan. Biz, bura
da, siyasî partisiyiz; Meclis soruşturması da, siyasî bir sorumluluktur. Hepsi bu kadar.. Ben, ikaz 
ediyorum. 

BAŞKAN - Sayın Kazan, lütfen, karşılıklı konuşmayalım. 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Demokratik Sol Parti Grubunun sayın söz

cülerine huzurunuzda teşekkür ediyorum; hem durumu gerçekçi bir biçimde ortaya koydular hem 
de çok yararlanacağımız öneriler getirdiler. Tabiî ki, aralarında, tam mutabık olmadığımız husus
lar da. vardır; ama, daha çok, geleceğe ilişkin projeksiyonlarda, geleceğe ilişkin tahminlerde, 
aramızda farklılık olduğunu ifade ediyorum. 

Sayın Uluğbay, bütçe açığının 861 trilyonun çok üzerinde olacağını ifade etti. Burada, daha 
önceki ifadelerimi tekrarlamak zorundayım: Hazırlanan bütçe, ciddî bir bütçedir, samimî bir büt
çedir ve uygulamamız da, disiplinli bir uygulama olacaktır; binaenaleyh, gelir ve gider hedeflerinin 
tam olarak gerçekleştirilmesi için, gereken her şey yapılacaktır. 

Sayın Uluğbay'ın önerileri arasında, Ekonomik ve Sosyal Konseyin işletilmesi konusu gün
deme getirildi. Bu konuda Yüce Meclise kısa bilgi vermek istiyorum: Biliyorsunuz, Ekonomik ve 
Sosyal Konsey, daha önce, bir Başbakanlık genelgesiyle kurulmuştur ve şu ana kadar bir defa top
lanmıştır. Yüksek Planlama Kurulunun ilk toplantısında, o Başbakanlık genelgesini, daha doğrusu, 
Ekonomik ve Sosyal Konseyin, o Başbakanlık genelgesiyle kurulmuş olan yapısını tartıştık; o 
konuda, ilgili birimlere görev verdik, yurtdışındaki uygulamaları da inceliyorlar. 

Şöyle bir uygulamaya gideceğiz: Bana göre, orada dengeleri yeniden düzenlemek lazım. Şu 
anki terkip, kamu kesiminin 2, özel kesimin veya kamu dışı kesimin 1 oranda temsilini öngörmek
tedir. Bana göre eşit olmalıdır; yani, kamu ve kamu dışı, eşit temsil edilmelidir. Sendikalar, iş
verenler, meslek kuruluşları 1 ise, hükümet temsilcileri de 1 olmalıdır. Ekonomik ve Sosyal Kon
seyi, dışarıdaki örneklerine de uygun bir şekilde yeniden yapılandırdıktan sonra, Başbakanlık 
genelgesini, bu tadilatlarla değiştirip yürürlüğe sokacağız, işleteceğiz ve kurumsal hale getireceğiz; 
periyodik bir şekilde toplayacağız. 

Bu uygulama, belli bir dönem denendikten sonra, onun sonuçlarını da alıp, bu konuda, Mec
lise, bu sene sonundan Önce bir yasa tasarısı getireceğiz. DSP sözcülerinin ifade ettiği gibi, bu 
konuda, bir yasal düzenleme zorunluluğu yoktur. Başlangıçta, aksayan yönleri görmek bakımın
dan, gerekli esnekliğe sahip olmak bakımından, bunun, bugünkü düzenlemeyle devam etmesi 
yararlıdır; ama, bize göre, bunun kalıcı, kurumsal niteliğe kavuşması için, bugün değilse bile, 
zaman içerisinde, yasal dayanağa kavuşturulması isabetli olacaktır. 

Sayın Erbakan, Anayasaya aykırılık iddialarını gündeme getirdi. Tabiî, bu, aslında, Anayasa 
Mahkemesinin belirleyeceği bir konudur, burada tartışılmasının ne kadar isabetli olduğunu tak
dirinize bırakıyorum. Fakat, burada, Anayasaya aykırılık iddiasına mesnet olarak ileri sürülen bir-
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çok hususun, gerçekle bağdaşmadığını söylemek zorundayım. Bir kere, kesinhesap kanunuyla il
gili zorunluluğun yerine getirilememesi, doğrudan doğruya, Sayıştay Yasasında gerekli değişik
liğin yapılamamasının sonucudur; bu, Hükümetimizin tasarrufunda olan bir konu değildir, Meclisin 
doğrudan doğruya tasarrufunda olan bir konudur. Zannediyorum, şu anda, Plan ve Bütçe Komis
yonunun gündemindedir. Sayıştay Kanununda gerekli değişiklik yapıldığı zaman, bu kanunî gerek 
de yerine getirilir. 

Anayasada "bütçe tasarıları görüşülmeden 75 gün önce sunulur denildiğini" buyurdunuz. 
Burada, dört aylık geçici bütçe uygulamasını gözden kaçırdığınızı zannediyorum. Burada, geçici 
bütçe dolayısıyla dört ay için, Meclisin almış olduğu bir karar söz konusudur. Dolayısıyla, sizin ör
neğiniz bu durumda uygulanamaz. Anayasaya aykırı olarak daha önce bütçe kanununda yer almış, 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olan bazı düzenlemelerin, bu bütçe kanununda da 
getirildiğini ileri sürüyorsunuz, bu doğrudur; ama, kısa zamanda, bu konuda, bütçe uygulama yasa 
tasarısını Meclise sunacağız. O yasa tasarısı, bu hususu düzenleyecektir. 

NECMETTİN ERBAKAN (Konya) - Olmaz, olmaz... 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Daha önce söyledim, devlet borçlarının giz

lendiği falan doğru değildir; bütün borçlarımız ortadadır, hepsi açıktır. Sayın Maliye Bakanının 
ifadelerinde de dile getirilmiştir. 

Sayın Deniz Baykal 120 trilyon liralık Telekomun özelleştirilmesi gelirinin bütçede yer al
dığını, bu konuda, koalisyon ortaklan arasında bir mutabakatın olup olmadığını sordular. Bütçede 
böyle bir gelir öngörmedik; daha önce, ilk tasarıda yer alıyordu, Telekomun satışından dolayı 120 
trilyon liralık bir gelir öngörmedik. Bizim öngördüğümüz başka bir özelleştirme geliri var, daha 
doğrusu, tam özelleştirme geliri de değil; cep telefonlarının lisans satışıyla ilgili, bu seneki bütçede 
37 trilyon liralık bir gelir öngördük; ama, Telekom ile ilgili herhangi bir gelir öngörmedik. 

5 KİT'e salma yapıldığını eleştiri konusu yaptınız. Bu 5 KİT'in hepsi tekel niteliğinde olan 
KİT'lerdir ve 1994 yılından beri bu uygulama, zaten Bakanlar Kurulu kararıyla yapılmaktadır. 
Getirilen bu değişiklik, sadece, bunun bütçe tasarısına konmasıdır; daha önce Bakanlar Kurulu 
kararıyla yapılan düzenlemeyi, biz, şimdi, bütçe kanunuyla Meclisin huzuruna getiriyoruz. Yaptığı
mız değişiklik budur. 

SSK'nın vesayet altına alındığını ifade ettiniz. SSK ve Bağ-Kur'un bütçelerinin ilgili birimler 
tarafından onaylandıktan sonra Başbakanın onayıyla yürürlüğe girmiş olmasını, özerk nitelikteki 
bu kuruluşları, hükümetin vesayeti altına sokma anlamına geldiğini söylediniz. Sayın Baykal, bura
da, Hükümet Programı üzerindeki konuşmamda çok uzun değindim, tekrarlamak istemiyorum; 
ama, bu konuda, bizim, sizden beklediğimiz, eleştiriden çok çözümdür. 

SSK, bu sene 200 trilyon liradan fazla açık verecektir. SSK'nın bu açığı, neredeyse şu bütçede 
yer alan tüm yatırımlara eşittir. Yani, devlet, ne kadar yatırım yapıyorsa, sadece bir kurumu, o 
kadar açık vermektedir... 

Maliye Bakanımızın söylediği gibi, gelecek, sene, sosyal güvenlik sisteminin, tedbir alın
madığı takdirde, bunun üç katı açık vermesi söz konusudur. Dolayısıyla, şu anda Türkiye'nin en 
öncelikli konularından birisi, sosyal güvenlik kuruluşlarının yeniden yapılandırılmasıdır, malî 
açıdan yeniden yapılandırılmasıdır, bu açığın ortadan kaldırılmasıdır, en azından bu açığın azaltıl
masıdır. Bu konuda, Hükümetimiz çalışmalarını yoğun bir biçimde sürdürmektedir, kısa zamanda 
Meclisin huzuruna gelecektir. Biz, Sayın Baykal'dan ve diğer bütün partilerden bu konuda katkı 
bekliyoruz, öneri bekliyoruz. Bu konuyu eleştirmek hiçbir şeyi halletmiyor ve tekrar söylüyorum; 
bu konuyu en fazla eleştirme hakkı olan benim. (ANAP sıralarından alkışlar) 1991 yılında bizim 
bıraktığımızda, SSK'nın açığı filan yoktu; SSK, artı veren bir kuruluştu. Artı veren bir kuruluş, dört 
senede 200 trilyon liradan fazla açık veren bir kuruluş haline gelmiştir. 
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Bugün, şikâyet etme günü değildir. Bu problemi hep birlikte çözmek zorundayız. Ne öneriniz 

varsa söyleyin hepsini dikkate alalım. Türkiye -Sayın Çiller'le her görüşmemizde kendisi de bana 
ifade ediyor- sosyal güvenlik sisteminin bu kanamasıyla yoluna devam edemez. Buna çözüm bul
maya mecburuz. Hani, nereden çıktı, kim yaptı filan onların hepsini bir yana bırakıyorum, erken 
emekliliği filan onları bir yana bırakıyorum. Bu sorunu çözmeye mecburuz. Bu sorunu çözmezsek, 
gelecek sene, burada hangi hükümet oturursa otursun, çok daha acıklı bir bütçe üzerinde tartışmak 
zorunda kalırız. Bu sorunu bu sene çözmeye mecburuz ve Meclis tatile girmeden bu konudaki 
tasarımızı Meclise getireceğiz. 

Bakın, 200 trilyon lirayı aşan bir açıktan bahsediyorum. Geçen sene, buraya, 506 sayılı 
Kanunda tadilat yapan bir tasarı geldi, Hükümetten çıkması mesele oldu. Zaten, Meclisten de çık
madı, kadük oldu. Biz de muhalefet olarak eleştirdik, dedik ki, bu mezarda emekliliktir. O haliyle, 
o kanun çıksaydı dahi, SSK'ya sağlayacağı malî-rahatlık, sosyal yardım zammı hariç, 17 trilyon 
liraydı. Yani, 17 trilyon liralık iyileşme sağlayacak bir kanun değişikliğini, Meclis, geçen dönem
de yapamadı. Şimdi, 200 trilyonluk bir açıktan bahsediyoruz ve bu Meclisin, bu açığı kapatması 
lazımdır... 

BAŞKAN - Efendim, 2 dakikanız var Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla)-Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
Ha, bu Meclis bu işe çare bulmazsa ne olur; bir tek çözüm yolu var, ya devamlı daha fazla 

borçlanırız ya da para basarız; ikisi de yol değildir. 
Bu sorunu çözmeye mecburuz; SSK'yı ve Bağ-Kur'u, mutlaka sağlıklı bir yapıya kavuştur

maya mecburuz. 
Tekrar söylüyorum: İç borçlarımızın millî gelire oranı, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında as

lında çok da ürkütücü değildir. Avrupa'da bugün birçok gelişmiş ülkede, millî gelirin yüzde 
100'ünü aşan, yüzde 120'ye, yüzde 150'ye varan, oranda iç borçlanma söz konusudur. Bizim 
açımızdan asıl olumsuz olan husus, bizdeki iç borçlanmanın vadesinin çok kısa olmasıdır. Bütün 
gayretlere rağmen, bu Hükümetin, kamuoyuna verdiği olumlu mesajlara rağmen yedi aya ulaşabil
dik. Biraz önce söyledim; bir de, faizinin hâlâ çok yüksek olmasıdır. Bugün, hâlâ, faiz oranımız 
yüzde 1 lÖ'larda, yüzde 120'lerdedir. Bu faiz oranıyla, bu vadelerle, bu borç, kartopu gibi büyüme
ye devam eder; ama, bunun yolu, Sayın Erbakan'm önerdiği gibi, borçları alıp "32 trilyon borcum 
var, 32 trilyon lira da köylüye, esnafa dağıtırım; bu işte, alan razı, veren razı; bu iş de böyle kapa
nır..." değildir. (ANAP sıralarından gülüşmeler) 

NECMETTİN ERBAKAN (Konya) - Göreceğiz!.. Göreceğiz!.. 
BAŞBAKAN A.MESUT YILMAZ (Devamla) - Zaten, Sayın Erbakan, Amerikan Doları 

üzerinden bütçe tenkitini, millî görüşle nasıl bağdaştırdı, onu da anlayabilmiş değilim!.. (ANAP ve 
DYP sıralarından alkışlar) 

NECMETTİN ERBAKAN (Konya>-Bu sizin bütçeniz;.. 
BAŞBAKAN A.MESUT YILMAZ (Devamla) -Son bir iddia var; Sayın Erbakan'in bir eleş

tirisi var "1986 yılına kadar, bütçe içinde, iç ve dışborçların anapara ödemeleri gösterilirdi; bu yıl
dan sonra anaparalar bütçede görünmüyor" buyurdular. 

Bu, bilinçli bir uygulamadır; birçok dünya ülkesinde, dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde de 
uygulama aynı yöndedir. 1986 yılında "borç yönetimi hesabı" diye bir hesap ihdas edilmiştir ve bu 
hesapta, alman borç, gelir olarak yer almıştır; ödemesi de bu hesaptan yapılarak, denge sağlanmış 
olmaktadır. Borçların sadece faizleri bütçeye yazılmaktadır. Bu şekilde bütçe dengesi sağlanmak
tadır. Sadece faiz bütçede gösterilmektedir. Borç yönetimi hesabı, öyle, gizli bir hesap da değildir; 
Sayıştayın denetimine tabidir. Ayrıca, kesin hesap kanunu tasarısıyla da Meclise sunulmaktadır. 
Dolayısıyla, borç ana paralarının gizlenmesi, Meclisten saklanması diye bir durum söz konusu 
değildir. 
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Sayın milletvekilleri, bu bütçenin, gönlümüzdeki bütçe olmadığını, daha konuşmamın başın

da söyledim. Bu bütçe, şartların bizi zorladığı bir bütçedir. Bu şartlar altında yapılabilecek en ras
yonel bütçedir. Uygulamada da aynı titizlikle uygulanacaktır. Bütçe disiplinine mutlak riayet 
edilecektir. Ama, müsaade ederseniz, yine konuşmamın başına dönmek istiyorum: 

Türkiye, beş yıldan beri yapmadığı, yapamadığı, ertelediği, geciktirdiği yapısal reformları 
yapmadığı takdirde, özelleştirmeye hız kazandırmadığı takdirde... Bakın, sanıyorum, özelleştir
menin, Türkiye'de ilk başladığı 80'li yıllardan, bu Hükümetin kuruluşuna kadar yapılan toplam 
özelleştirme miktarı 2,8 milyar dolardır. Bizim, bu sene sonuna kadar yapmayı taahhüt ettiğimiz 
özelleştirme 2 milyar dolardır; yani, son dört yılda yapılan özelleştirmenin daha fazlasını, önümüz
deki sekiz ayda yapmayı taahhüt ediyoruz, yapmayı planladık. 

Özelleştirmeyi yapmadığımız takdirde, bu bütçenin sınırlı imkânlarıyla yatırım yapma mec
buriyetinden kurtulmadıkça, alternatif yatırım ve finansman modelleri geliştirmedikçe, yap-iş-
let-devret modeline işlerlik kazandırmadıkça... Hatta, şimdi, biz, yap-işlet-devret modelini de bir
çok alanlarda değiştiriyoruz, yap-işlet-devam et modeli yapacağız; çünkü, şöyle bir garabet var or
tada: Biz, elektrik santrallarını, termik santrallan, -enerji santrallarını- özelleştirmeyi planlıyoruz; 
ama, öbür yanda, kendi imkânlarıyla yatırım yaparak santral kuracak insana, belli bir süre sonra, 
bunları tekrar devlete devretme yükümlülüğünü getiriyoruz; yani, bir yerde, özelleştireceğimiz bir 
alanda, vadeli devletleştirme yapıyoruz... 

Enerjinin iletimi devlete ait olabilir; ama, üretimi, bizce özel sektöre ait olmalıdır. Onun için, 
yap-işlet-devret modelindeki, özellikle talebin en fazla söz konusu olduğu enerji sektörü açısın
dan, "devret" kısmını kaldırıyoruz. Doğrudan doğruya, yatırımların teşviki çerçevesinde düzen
lenecek yeni bir yasal hazırlığı tamamlamak üzereyiz. 

Türkiye, bu tür alternatif finansman modelleri geliştirmedikçe, bütçenin bu sınırlı, 200-250 
trilyon lirayı aşmayan yatırım imkânlarına, özel sektörün ve yabancı sermayenin yatırım imkân
larını eklemedikçe, bu bütçe tartışmaları, maalesef, Sayın Baykal'ın da haklı olarak yakındığı bu 
kısırlıktan kurtulamaz. Burada, hep aynı şeylerden yakınırız; artan borçlardan yakınırız, azalan 
yatırımlardan yakınırız... Bunları aşmanın, bu fasit daireyi kırmanın yolu, Türkiye'de, gecikmiş 
olan yapısal değişimi bir an önce gerçekleştirmektir. İşte, özelleştirmeye büyük önem vermemizin 
nedeni budur. 

Bu tartışmayı yaptığımız, bu bütçe görüşmesini yaptığımız bu günün, Türkiye'de, yapısal 
değişimin fikir babası olan rahmetli Özal'ın ölüm yıldönümüne rastlamasını da, bu açıdan çok an
lamlı bir tesadüf olarak değerlendiriyorum. 

Beni sabırla dinlediğiniz için, Yüce Heyetinize teşekkür ediyorum. Hoşgörüsü için Sayın Baş
kana teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından ayakta alkışlar, DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
• NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN-Müracaatınızı aldım efendim. 
Bütçenin aleyhinde, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici, buyurun efendim. (RP 

sıralarından alkışlar) 
Sayın Dikici, süreniz 15 dakika. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan,, değerli milletvekilleri; 1996 yılı bütçe 
kanunu tasarılarının, Yüce Meclisimize, bakanlık ve dairelerimize, aziz milletimize hayırlı ol
masını Cenabı Hak'tan niyaz ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
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Sayın Başbakan, "bütçede aradığınız rakamları bulamayacaksınız" derken, bir itirafta 

bulunuyor; diğer yandan da bütçeyi müdafaa ediyorlardı. Sayın Başbakan gibi, ben de, aradığım 
rakamları bulamadığım için, bütçeyi eleştireceğim. 

Sayın Başbakan, sayenizde, rakamlar aciz kaldığı için, Sayın Genel Başkanım, bütçeyi, 
Amerikan Dolarıyla tenkit etmiştir. 

Sayın Başbakan, Baykal'ı eleştirirken, "kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla" mesajını, 
ortağına, Sayın Tansu Çiller'e ve Doğru Yol Partisine gönderiyordu. (RP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) Sayın Başbakan, biz, o adresi biliyoruz; o mektup, Doğru Yol'a ve Sayın Çiller'e 
ulaştı. 

Ülkemiz, 1996 yılına, kronikleşen yüksek enflasyon, yüksek oranda işsizlik, yatırımlar dur
muş, büyüme hızı düşmüş, çalışanlar sokağa inmiş, paramız pul olmuş, yaklaşık 7,5 katrilyon borç
la girmiş bulunmakta. Geriye dönüp baktığımızda, aynı çöküşü, 1991 yılında, Anavatan Partisi İk
tidarı, Doğru Yol Partisi-Sosyaldemokrat Halkçı Parti İktidarına bırakmıştı. 

Bugün iç ve dışborcun toplamı yaklaşık 7,5 katrilyondur; yani, 1996 bütçesinin tam iki katın
dan fazladır. Bunun manası, bugün doğan çocuğumuzun 100 milyon lira borçla doğması demektir. 
1996 bütçe açığı hedefi 861 trilyon liradır. Bu hedefin tutmayacağı çok açıktır. 12 aylık açık, en 
azından 1,2 katrilyon olacaktır. Bunun manası da, daha az yatırım, daha çok işsizlik, daha çok borç, 
daha fazla enflasyon demektir. 

TL, yabancı paralar karşısında sürekli olarak değer kaybettiği için âdeta pul olmuştur. Yatırım
lar durma noktasına gelmiş, büyüme hızı düşmüş, işsizlik, milletin canına tak etmiş, öğretmen, öğ
renci, memur, çiftçi, köylümüz sokaklara dökülmüştür. 

Geçtiğimiz son 13 yıl, iktidarların, serbest piyasa ekonomisi, transformasyon, paket açma ve 
özelleştirme masalları ile geçti. "Serbest piyasa ekonomisi" dediler» vahşi kapitalizmi doğurdular. 
Bankerlik, tefecilik, arazi ve arsa rantiyesi gözde mesleklerden sayıldı. Memurun, emeklinin, 
Bağ-Kur'lunun, işçinin, küçük esnafın, çiftçinin, köylünün, şoför esnafının ekonomideki payları 
azaldıkça azaldı. "Transformasyon dediler" çalışmadan, üretmeden köşe dönmecilik teşvik edildi. 
Banka dolandırmak, hayali ihracatçılık gözde kazanç yolları haline geldi. Ahlaki çöküşte,'gerçek
ten transformasyon yaşandı. "Özelleştirme" dediler, bir arpa boyu yol alamadılar. KİT'leri, yandaş
larına peşkeş çektiler. Özelleştirme ilanlarıyla, birkısım basın ihya edilerek, âdeta, besleme basın 
türetildi. , 

Son 13 yılın iktidarları, bütçeleri, malî disiplinden uzaklaşarak yapmışlardır. Şöyle ki, kamu 
kaynakları, "bütçede birlik" ilkesine aykırı olarak, fonlara, döner sermayeli kuruluşlara, kamusal 
dernek ve kamusal vakıflara peşkeş çekilmiştir. Yine, bütçenin transfer tertiplerine konulan bazı 
ödenekler, tamamen siyasî amaçlar için kullanılmıştır. Bunun en çarpıcı örneği ise, mahallî 
idarelere ayrılan yardım ödeneğinin dağıtımında yaşanmaktadır. Özellikle 1994-1995 yıllarında, 
iktidara mensup belediyeler yardım alırken, muhalefete mensup belediyeler, bu yolla âdeta 
cezalandırılmışlardır. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; konuşmamın bu bölümünde, kamu giderleri 
üzerinde durmak istiyorum. Özellikle de kamu kaynak savurganlığına değineceğim. 

Devlet bugün iflas halindedir. Borçlarını, yeni borçlarla ödüyor. Borçlanırken, yüksek faizler
le, bir yandan rant kesimine önemli kaynak transfer ederken, diğer yandan da, bu faizlerden vergi 
almayarak, vergi adaletini ortadan kaldırıyor. 

Devlet, niçin iflasın içindedir? Bütçede birlik yok; genel bütçe, katma bütçe, fon bütçeleri, 
döner sermayeler, kamusal vakıf, dernek ve birlik bütçeleri, bağımsız kuruluşlar bütçeleri... 
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Devlet, bugün, hesabını kitabını bilmiyor. Bu bir kaynak savurganlığıdır. Her kurum ve kuru

luş ayrılan fonları çarçur etmektedir. Söz gelimi, makam aracı saltanatı; lojman ve sosyal tesisler 
saltanatı; oda döşeme, demirbaş, mefruşat saltanatı; müşavir, özel danışman, personel saltanatı. Her 
gelen hükümet tasarruf genelgeleri, yayımlar; bu genelgelerle, başta bakanlar olmak üzere, her 
kademedeki görevlilerce takibi istenir. Ne yazık ki, bu genelgeleri, önce, bakanlarımız deler. 

İşte, devletin araba saltanatının içyüzü: Kamyon 46 432, kamyonet 32 130, otobüs 18 982, 
minibüs 19 148, otomobil 53 895, diğer araçlar 9 180. Toplam 188 057 aracın devlete yıllık 
maliyeti ise, tam 120 trilyon Türk Lirasıdır. 

Araba saltanatını, önce, siz ortadan kaldırmalısınız; 80 milyonluk Almanya'da, resmî plakalı 
araba sayısı sadece. 149, İsveç'te sadece 33, eski Yugoslavya'da 400, Japonya'da ise sadece 29. 

Diğer taraftan, kamu kaynakları, makam odalarına, lüks döşeme, demirbaş ve mefruşatların 
alımında kullanılmaktadır. Televizyon, klima, buzdolabı, mobil telefonların alımı, kesinlikle 
yasaklanmalıdır. 

1.996 Malî Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, 3 katrilyon 511 trilyon olarak bağlandı. Gelir hedefi, 2 
katrilyon 650 milyar, bütçe açığı -sözde- 861 trilyon, oysa, en azından 1,2 katrilyon açıkla 
kapanacaktır. 

Faiz ödemeleri, 1 katrilyon 435 trilyon; yani, bu sene, her 100 liranın 51 lirasını faiz olarak 
ödeyeceğiz. Personel gideri 910 trilyon, faiz giderleriyle personel giderlerinin toplamı 2 katrilyon 
255 trilyon, bu ise, 1996 yılı giderlerinin yüzde 85'ine eşittir. Bunun manası, devletin kazandığı her 
100 liranın 85 lira 10 kuruşu, faiz ve maaşlara gidecektir. 

Bütçeden geriye ne kaldı; her 100 liradan 7,5 lira kaldı. Biter mi bu para; bozdurup bozdurup 
harcayın... İsterseniz, Sayın Tansu Çiller gibi, vatandaşa iki anahtar verin, isterseniz çağ atlayın; 
hatta, isterseniz ortadireği bir daha kurtarın. (RP sıralarından alkışlar) Para kalırsa, yeni barajlar 
yaptırın, otobanlar yaptırın, yeni yeni fabrikalar kurun. Rakamların diliyle, 1996 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı, ANAP-DYP-DSP çekinser Koalisyonu Hükümetinin tam bir iflas belgesidir. 

Devlet, 1996 yılında 1 katrilyon 973 trilyon vergi hedefliyor, faiz ve personel giderleri, gelir
lerden 282 trilyon daha fazladır. Son elli yılda açılan sekiz tane paket de bir çözüm olmadı. Yeni 
yeni problemleri beraberinde getirdi sekiz paket; her paket açılışında devalüasyon yapıldı, maaşlar 
donduruldu, faizler artırıldı, yeni vergiler konuldu. Son yarım asırda açılan sekiz tane paket, vergi, 
zam, faiz olarak vatandaşın kanını, canını emdi, sermayeye pompaladı. 

Sayenizde, Türkiye'de, her 7 kişiden l'i yoksulluk içerisinde kıvranıyor. Devlet Planlama 
Teşkilatı uzmanlarınca yapılan araştırmaya göre, 62 milyonluk ülkemizde, 19 milyon insanımız, 
yani her 100 kişiden 14 kişi, geçmişte, ANAP, DYP, sol iktidarlarca, günümüzde ise ANAP-DYP 
azınlığının DSP çekinserliğiyle,«yoksulluğa, sefalete ve açlığa mahkûm edildi. Bunlardan bir kıs
mının aylık geliri sadece 3,5 milyon liradır; diğer bir kısmı ise, çöplüklerde ekmek ve yemek artığı 
topluyor. 

Enflasyonuyla, faizi, rantiyeleriyle; işsizi, yoksuluyla; çiftçisi, köylüsü, memuru, emeklisiyle; 
Bağ-Kur'lusu, SSK'lısıyla; rüşveti, yolsuzluğu, terörüyle; vergileriniz ve zamlarınızla eseriniz or
tadadır; bü eserinizle, istediğiniz kadar övünebilirsiniz. (RP sıralarından alkışlar) 

Kişi başına düşen millî gelirde, 40 bin dolarla bir Lüksemburg, 38 bin dolarla bir İsviçre, 26 
bin dolarla bir ABD olmanız, bu kafayla mümkün olmadı; olması da imkânsızdır. Ancak, son onüç 
yıldan bu yana, 8 bin dolarla bir Yunanistan, 7 bin 500 dolarla bir Arjantin, 3 bin dolarla bir Brezil
ya bile olamadınız; bunu da beceremediniz; becermeniz de mümkün değildir zaten. 
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Gelen iktidarlar, son onüç yılda, yeni vergi koymakta, zam üzerine zam yapmakta, faizcilikte 

usta olduklarım göstermişlerdir. Mutfaklardaki tüpgaz bitmeden, tüpgaza yeni zam geliyor; trak
törün deposundaki mazot, arabanın deposundaki benzin bitmeden, akaryakıta zam yapıyorsunuz. 
Zam yapmakta tam bir üstatsınız.Başbakan da belirttiler, 1996 bütçesi, hizmet, mesuliyet, umut 
bütçesi değil, faiz bütçesidir. Bütçe, esneklikten uzak, katı ve yetersizdir. Bu bir bütçe değil, ödeme 
takvimidir. Borçlanma ve faiz, Hükümetin tek çıkar yolu olmuştur. Bu bütçede alınterine, nasırlı 
ele, fikir emekçisine hayat yoktur. Bu bütçede gelir dağılımı rantiye kesiminin lehine gelişmiştir. 
Bütçe, rantiye kesime servet üzerine servet kazandıracaktır. Bütçede istikrar yok, eşitlik yok, verim 
yok, üretim yoktur. Bütçenin sağlam geliri yok, denk bir bütçe değildir. Bu bütçe, samimiyetten 
uzak, güven vermeyen, gerçek kaynaklara dayanmayan bir bütçedir. Bu bütçe, ithalata ve tüketime 
dayandığı için, azınlık iktidarının iflas belgesidir. Bütçe, borcu borçla ödeme ilkesine dayandırıl
mış, faizi daha da arttıracak, iç ve dışborçlarda patlamaya neden olacaktır. 1996 bütçesiyle sıcak 
para akışı hızlandırılacak, yabancı sermayenin sömürüsü daha da artacaktır. 

Özelleştirme dediniz, KİT'leri yandaşlarınıza peşkeş çektiniz. 1996 bütçesiyle, peşkeş çek
meyi daha da artıracaksınız. 

Bu bütçe, denge bütçesi olamaz. Bu bütçeyle 62 milyondan toplanan vergiler, 7-8 bin mutlu 
azınlık aileye dağıtılacak, dengesiz, kaynaksız bir bütçedir. 

Bütçe, üretimi teşvik edici, istihdamı ve verimliliği arttırıcı özelliğe sahip değildir. Üstelik, 
kayıt dışı ekonomiyi teşvik edicidir. "Borç alan emir alır" ilkesiyle, bu bütçeyle, IMF'den emir al
maya devam edeceğiz demektir. Bu bütçe, hiçbir gelecek vaat etmeyen, umutları boşa çıkaracak, 
ipotekli bir bütçedir. 

BAŞKAN - Sayın Dikici, 1 dakikanız var efendim. 

HASAN DİKİCİ (Devamla)-Toparlıyorum efendim. 
Millet iradesinden yoksun, güven vermeyen, hakkın, haklının, adaletin, halkın bütçesi değil

dir. Bu bütçe, 1983'ten beri, 13 yıldır, milletimizi fakirleştiren, ANAP, DYP-CHP, DYP-SHP İk
tidarları bütçelerinin kötü bir kopyasıdır. Bu bütçe, adı üstünde, ANAP-DYP Azınlık Hükümetinin 
DSP'li çekinser bütçesidir. Bu bütçede; emek yok, insan yok, sağlık yok, eğitim yok, köylü yok, 
emekli yok, dul yok, yetim yok; Bağ-Kur'lu, SSK'lı yok, işsize iş yok, ekmek yok. Bu bütçe, rant 
gelirlerini vergilendirmeyen, iç ve dışborçlann patlayacağı bir bütçedir. Bu bütçe, sosyal barışı 
temin etmekten uzaktır; işçi-işveren, devlet-millet kaynaşmasını temin edemeyecektir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

HASAN DİKİCİ (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN r- Tamam efendim, size ek süre veriyorum. 
HASAN DİKİCİ (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
Bu bütçeyle, çiftçi, tarlasına, yine tohum ekemeyecek, tarlasına gübre alamayacak, toprağını 

işlemeyecek, mazot bulamayacak, karasabana tekrar dönecektir. 
Bu bütçede, günlerce sokaklara dökülen öğretmen, öğrenci, memur ve bunların problemlerine 

çözüm yok. 
Millet olarak, bugüne kadar, denge bütçesine, restorasyon bütçesine, enkaz bütçesine, or-

tadirek bütçesine, iki anahtar bütçesine, saadet zincirini kıran bütçeye, çağ atlama bütçelerine şahit 
olduk; 1996 bütçesiyle de, iflas bütçesine şahit olmaktayız. (RP sıralarından alkışlar) 

Konuşmamın sonunda, Sayın Bakanımıza teşekkür etmek istiyorum. Sayın Bakanımız, bütçe 
sunuş konuşmalarında, aynen "Kahramanmaraş ilimiz, gerçekten, bir sanayi patlaması yapmış ve 
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bugün, Kahramanmaraş'tan, dünyanın dört bir tarafına ihracat yapılmaktadır" dediler; doğrudur. 
Kahramanmaraş'ı bugünkü noktaya getiren işadamlarına, en kalbî şükranlarımı sunuyorum; ancak, 
buradan, yetkililere de şunları duyuruyorum : 

Kahramanmaraş'ta sanayi gelişiyor, enerji yok; bunun acilen çözümü gerekmektedir. 

Kahramanmaraş'ta tekstil gelişiyor; tekstil laboratuvarına büyük bir ihtiyaç vardır; bu ih
tiyacın derhal karşılanması lazımdır. 

Kahramanmaraş'ta sanayi gelişiyor; Merkez Bankası şubesinin açılması lazımdır. 

Kahramanmaraş'ta sanayi gelişmiş; maalesef, ulaşımda darboğaz meydana gelmiştir; bitirilen 
havaalanı, bir türlü hizmete açılamamıştır. 

Günümüzde, hadim devlet anlayışının hayata geçirilmesi için, yatırımların hızlandırılarak 
ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi şarttır. İşsizliğin önlenerek, tam istihdamın sağlanması 
şarttır. Gelir dağılımındaki bozukluğun giderilerek, âdil gelir bölüşümünün temin edilmesi şarttır. 
Enflasyonun indirilerek, fiyat istikrarının sağlanması gerekmektedir. "Ekonomik istikrar" olarak 
adlandırılan bu dengelerin tutturulması, siyasî istikrarın da önşartıdır. Söz konusu bu dengelerin 
tutturulamaması, sosyal huzursuzlukları da artıracaktır. Ekonomik istikrarın temini için, en başta, 
mallistikrarın sağlanması gerekmektedir. Malî istikrarın temini için, süratle gelir - gider ve bütçe 
sistemlerinde köklü değişiklikler yapılmalıdır. 

1996 bütçesinin memleketimize, milletimize, Meclisimize, bakanlık ve dairelerimize, yüce 
milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (RP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hasan Dikici. 

Sayın milletvekilleri, 1996 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu 
Tasarılarının tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

III. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
/ . - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, Başbakan Mesut Yılmaz'in şahsına sataşması nede

niyle konuşması 
BAŞKAN - Bu arada, Antalya Milletvekili Sayın Deniz Baykal, gönderdiği bir pusulayla, 

Sayın Başbakanın yaptığı konuşmada "geçen dönem, dış ilişkilerimizle ilgili siyaseti, doğrudan, 
Dışişleri Bakanlığı bürokratları belirlerdi" şeklinde görüş belirttiği, kendisinin, Dışişleri Bakanlığı 
döneminde böyle bir yöntemin soz konusu olmadığı, dolayısıyla şahsına sataşıldığını ileri sürmüş
tür. 

Ancak, burada, herhangi bir kişi kastedilmemiştir. Zaten, Sayın Başbakan da, geçmişte, Dışiş
leri Bakanlığı yaptı. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) - Hayır, hayır... 
BAŞKAN - Ama, çok ısrar ediyorsanız, size, yeni bir sataşmaya meydan vermemek ve mün

hasıran, sataşma konusuyla ilgili olarak çok kısa söz veriyorum. 

Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) -
DENİZ BAYKAL (Antalya) - Sayın Başkan, Sayın Başbakanın yaptığı cevap konuşmasında 

mutlaka değinilmesi gereken bir konuyla ilgili açıklama fırsatını bana sağladığınız için size yürek
ten teşekkür ediyorum. 

Talep ettiğim konuya girmeden önce, izninizle, Sayın Başbakanın, yargı reformuyla ilgili 
çalışmalarımıza dönük merakını, şu iki hazırlığımızı kendisine göndererek telafi etmek istiyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Başbakanın, cevap konuşmasında, genellikle, 

benimle bir diyalog haline girmiş olmasından hiçbir şikâyetim yok. Öyle anlaşılıyor ki, Sayın Baş
bakan, Koalisyon ortağına yöneltemediği duygularını, düşüncelerini, benim sırtımdan ona iletmeye 
çalışıyor. (CHP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Efendim, yalnız sataşma konusuyla ilgili... Rica ediyorum. Dışişlerindeki siyaseti 
bürokrat mı belirliyordu; siz, Bakan olarak mı belirtiyordunuz? 

Rica ediyorum... Yeni bir sataşmaya meydan vermeyin. 
Buyurun. (ANAP sıralarından "Bravo Başkan" sesleri) 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - Sayın Başkan, bu genel konuyu bir yana bırakıyorum. 
Sayın Başbakan, fevkalade önem taşıması gereken bir açıklama yaptı. Dedi ki "Kardak Kriziy

le ilgili olarak, geçen hükümete yönelik ciddî bir eleştirim var. Ne yazık ki, geçen hükümetle, 
Dışişleri bürokratları arasındaki ilişki, iyi kurulmamıştır. Bu ilişkiye yönelik eleştirim var." 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan, geçen dönemde, Kardak Kriziyle ilgili olarak, Dışişleri 
Bakanlığı teknokratlarıyla, bürokratlarıyla, hükümet arasındaki ilişkinin iyi kurulmadığına ilişkin 
istihbaratı nereden yaptı bilemiyorum. O hükümette görev almış, üstelik de, o konuyla ilgili, 
sorumlu bir görev almış bir eski hükümet üyesi olarak, benim, böyle bir şikâyetim yok. O dönem
de Başbakan olarak görev yapmış Sayın Tansu Çİller'in bir şikâyeti var mı bilmiyorum... 

Sayın Başbakan, Kardak Kriziyle ilgili olarak "geçen hükümet döneminde, Dışişleri memur
larıyla Hükümet arasında ilişki iyi kurulmamıştı" derken, herhalde, diplomatik bir üslupla, Kardak 
konusunda "sizi, memurlar aldattı" demeye getiriyor. Eğer, böyleyse, bu çok önemli... Yani, Kar
dak sorunuyla ilgili olarak Türkiye'nin izlediği politikayı, şimdi, Sayın Başbakan sırtından atmak 
istiyorsa, o politikadan kopmak istiyorsa, o politikayı reddetmek istiyorsa, doğrudan bilgi sahibi 
olamayacağı bir konuyla ilgili iddianın arkasına saklanmasın. (CHP sıralarından alkışlar) Açıktan, 
çıksın, desin ki "geçen hükümet döneminde, Kardak konusunda izlenen politikayı, biz yanlış 
buluyoruz." 

Efendim, memurlar politikacıları aldattı... Bizim böyle bir şikâyetimiz yok Sayın Yılmaz... 
Memurlar beni aldatmadı; Sayın Çiller'i aldattı mı bilmiyorum. Biz aldanmadık diye düşünüyoruz. 
O, izlenen politikanın sorumluluğunun tümünü de biz üstümüze alıyoruz. 

Bir Başbakana, daha önceki hükümet döneminde görev yapmış bürokratlar hakkında Meclis 
kürsüsünde şikâyet etmek yakışmıyor. O dönemle ilgili bir şikâyetiniz varsa, muhatabınız benim 
Sayın Başbakan; hesabı benden sorun. (CHP ve RP sıralarından.alkışlar) O dönemde izlenen dış-
politikayla ilgili bir rahatsızlığınız, tedirginliğiniz varsa, onun tartışmasını, gelin, burada, benimle 
yapın. O dönemde bizimle çalışmış bürokratları suçlayarak, o suçlamayı bize kabul et
tirebileceğinizi, kesin, aklınızdan geçirmeyin; kabul ettiremezsiniz. (CHP sıralarından alkışlar) Biz, 
doğru politikayı izledi diye biliyoruz. Türkiye'yi, O politikaya, tümüyle sahip çıkıyoruz. 

Şimdi, sizin içine girdiğiniz yeni koşullar karşısında... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Baykal, lütfen son cümlenizi söyler misiniz... (CHP sıralarından "Devam 

etsin" sesleri) 
Efendim, rica ediyorum; 5 dakikalık süre verdik; ne demek efendim... 
Lütfen, son cümlenizi söyler misiniz. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, geçen dönemde izlenen politika, 

Hükümetin sorumluluğu altında izlenmiştir. O dönemde görev yapan.Dışişleri memurları, çok say
gıdeğer, çok güzel görev yapmışlardır. Seçenekleriyle, durumu bütün ayrıntılarıyla siyasî kadroya 
sunmuşlardır. 
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O dönemde alınan kararların tüm sorumluluğu, o dönemin siyasal kadrosunun omuzundadır. 

O kadronun bir üyesi olarak da, ben, o sorumluluğu, eğer Sayın Çiller vazgeçtiyse, tek başıma 
taşımaya hazırım; ama, Sayın Başbakan, burada, memurlardan şikayet etmesin, yakışmıyor bir 
Başbakana. 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Sana yakışmıyor. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) - Eğer politikayı değiştirecekse, açıkça politikayı değiştirsin. 
Kardak konusunda yanlış yaptığımız kanısındaysa, o iddiasını getirsin, burada, onu tartışalım. 

Kardak konusunda hiçbir yanlış yapılmamıştır. Kardak konusunda Türkiye, uzun bir siyasî 
geçmişte sergilenmemiş bir kararlılıkla, ulusal yararlarını, uluslararası hukukun öngördüğü bir çer
çeve içerisinde takip etmiştir. Bundan, biz, pişmanlık duymuyoruz, bizden sonra görev almış Sayın 
Başbakan bir pişmanlık içerisindeyse, o pişmanlığını bizimle tartışarak telafi etmeye çalışsın. 

Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Baykal. 
II. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 

DİĞER İŞLER (Devam) 
1. - 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/285) (S. 

Sayısı: 1) (Devam) 
2. - Katma Bütçeli İdareler 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo

nu Raporu (11286) (S. Sayısı : 2) (Devam) ' 
Sayın milletvekilleri, şimdi 1996 malî yılı genel ve katma bütçe kanunu tasarılarının mad

delerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunacağım. Yalnız, bu tasarıların oya sunulma biçimiyle il
gili olarak bir açık oylama isteği vardır. Önergeyi okuttuktan sonra önerge sahiplerini arayacağım. 

Yalnız, verilen önergede bir eksiklik Var, "bütçe kanunu" demişsiniz. Bütçede, hem genel büt
çe kanun tasarılarının maddelerine geçilmesiyle ilgili oylama yapılacak hem katma bütçe kanun 
tasarılarının maddelerine geçilmesiyle ilgili oylama yapılacak. Şimdi, böyle olunca, bu önergeyi 
genel bütçe için mi kabul edelim, katma bütçe için mi kabul edelim, o belli değil. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Şu anda müzakere ettiğimizi. 

BAŞKAN - Efendim, şu anda, iki kanun tasarısının müzakeresini yapıyoruz. Birisi genel büt
çe, diğeri katma bütçe. Siz, bir önerge vermişsiniz, bütçe oylamasının açık oylama şeklinde yapıl
ması diye... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Genel bütçe, genel bütçe... 

BAŞKAN - Peki efendim. 
Şimdi, önergeyi okutup, imza sahiplerini arayacağım: 

Sayın Başkan 
Bütçenin maddelerine geçiş oylamasının açık oyla yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. 
BAŞKAN - Şimdi, önergede imzası bulunan sayın milletvekillerinin salonda bulunup bulun

madıklarını arayacağım. 

Şevket Kazan?.. Burada. 
Kemal Albayrak?.. Burada. 
Ömer Ekinci?.. Burada. 
Abdulkadir Öncel?.. Burada. 
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Ahmet Tekdal?.. Burada. 
Veysel Candan?.. Burada. 
Zülfikâr Gazi?.. Burada. 
Ramazan Yenidede?.. Burada. 
Şeref Malkoç?.. Burada. 
Zülfükar İzol?.. Burada. 
Mehmet Emin Aydın?.. Burada. 
Memduh Büyükkılıç?.. Burada. 
Mehmet Salih Katırcıoğlu?.. Burada. 
Fethi Acar?.. Burada. 
Nurettin Kaldırımcı?.. Burada. 
Abdullah Örnek?.. Burada. 
Osman Hazer?.. Burada. 
M. Sıddık Altay?.. Burada. 
Sacit Günbey?.. Burada. 
Ahmet Çelik?.. Burada. 
Ömer Naimi Barım?.. Burada. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, açıkoylama talebinde bulunan milletvekili sayısı 15'i aştığı 
için, oylama, açıkoylama şeklinde yapılacaktır. 

Biliyorsunuz, açıkoylama, daha önceki uygulamalarımızda; bir, kupaların sıralar arasında 
dolaştırılması suretiyle; bir, adı okunan milletvekilinin ayağa kalkarak "kabul", "ret", "çekinser" 
diyerek oyunu belirtmesi şeklinde; bir de, kürsüye konulan kupaya, adı okunan milletvekilinin oy 
pusulasını atması şeklinde yapılıyordu. 

Şimdi, açıkoylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılması hususunu 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Açıkoylamanın, kupaların sıralar 
arasında dolaştırılması suretiyle yapılması kabul edilmiştir. v 

1, - 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının maddelerine geçilmesinin açık oylaması: 
Oy kupaları sıralar arasında dolaştırılsın. 

(Oyların toplanmasına başlandı) 
BAŞKAN - Efendim, bu oylamanın arkasından, katma bütçeli idarelerle ilgili oylamayı 

yapacağız. O oylama, işarî oylama şeklinde yapılacaktır; onun için, arkadaşların, bu oylamayla il
gili oylarını kullandıktan sonra salondan ayrılmamalarını rica ediyorum. 

(Oyların toplanmasına devam edildi) 

BAŞKAN - Salonda olup da 1996 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde oyunu kullan
mayan arkadaşlarımız varsa, kupalar kürsüde, lütfen, oylarını kullansınlar; kupaları kaldıracağız 
efendim... 

Arkadaşlarımız lütfen yerlerine otursunlar; diğer bütçenin oylamasını işaret oyuyla yapacağız 
efendim... 

2. - Sayın milletvekilleri, Katma Bütçeli İdareler 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 
. maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi, diğer bütçe için oylarını kullanmayan arkadaşlarımız lütfen oylarını kullansınlar... 
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ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, kullandıramazsınız efendim. Birinci oylama bit

mişti, ondan sonra ikinci oylamaya geçtiniz. Şu anda birinci oylama devam etmiyor... 
BAŞKAN - Efendim, birinci oylamaya ait oy kupalarını daha kaldırmadık... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Ama, efendim, o bitti; ondan sonra ikinci oylamayı yaptınız... 
BAŞKAN - Hayır, daha kaldırmadık efendim; lütfen... , 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Kaldıracaksınız efendim. 
BAŞKAN - Evet, kaldıracağız efendim. 
Arkadaşlar, salonda olup da oyunu kullanmayan arkadaşımız var mı ? Yok. • 
Oylama işlemi bitmiştir; kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının maddelerine 
geçilmesine dair yapılan açık oylamaya 444 sayın milletvekili katılmış; 232 kabul, 187 ret, 19 
çekinser, 5 geçersiz ve 1 mükerrer oy kullanılmıştır. Böylece, 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Ayrıca, 1996 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısının da, -yapılan işaret 
oylamasıyla- maddelerine geçilmesi kabul edildiğinden, her iki bütçenin 1 inci maddelerini oku
tuyorum: 

1996 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, (3.558.506.822.000.000) liralık ödenek verilmiştir. 
BAŞKAN-Katma bütçenin 1 inci maddesini okutuyorum: 

KATMA BÜTÇELİ İDARELER 
1996 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Ödenekler, Öz Gelirler, Hazine Yardımı 
MADDE 1. - a) Katma bütçeli idarelerin 1996 yılında yapacakları hizmetler için 

(306.828.262.000.000) lira ödenek verilmiştir. 
b) Katma bütçeli idarelerin 1996 yılı gelirleri (10.000.000.000.000) lirası öz gelir, 

(233.658.212.000.000) lirası Hazine yardımı, (63.170.050.000.000) lirası yükseköğretim kurumla
rının cari hizmet giderlerine yapılacak Devlet katkısı olmak üzere toplam (306.828.262.000.000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN - Okunmuş bulunan 1 inci maddeler kapsamına giren kuruluşların 1996 malî yılı 
bütçelerinin görüşmelerine yarınki birleşimde başlanacaktır. 

Programa göre, kuruluşların bütçelerini görüşmek için, 18 Nisan 1996 Perşembe günü saat 
10.00'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 20.48 

— @ : 
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IV. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, üniversiteye giriş sınavı başvurusunda izdiha
ma neden olan idareciler hakkında soruşturma açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Turhan Tayan'ın yazılı cevabı (7/13) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Liseden mezun adayların üniversiteye başvuru formlarını teslim etmelerinde gençlerimize ya
şatılan perişanlığa hepimiz şahit olduk. 

Bu duruma yol açan idareciler hakkında idarî soruşturma açılacak mıdır? 
T.C. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon • 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/937 17.4.1996 

Konu : Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) TBMM Kanunlar ve Kararlar Genel. Müdürlüğünün 15.3.1996 tarih ve 7/13-48/162 sa
yılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 19.3.1996 tarih ve KKG 106/89-
1036 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nin Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve kendile
ri adına tarafımdan cevaplandırılmasını tensip ettikleri ilgi (a) yazı ekindeki soru önergesi incelen
miştir. 

Üniversiteye giriş isteminde yıldan yıla artış olması, başvuruların alınmasında yeni yöntemle
rin uygulanmasını gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda daha önceki yıllarda mezun olan adayların 
başvuru formlarını, ÖSYM İl Sınav Yöneticiliklerine teslim etmeleri öngörülmüş; 1995-1996 öğ
retim yılında mezun olan öğrencilerin formlarının ise, eskiden olduğu gibi okumakta oldukları okul 
müdürlükleri tarafından teslim alınması uygulamasına devam edilmiştir. 

1995-1996 öğretim yılında mezun olan adayların başvuruları sırasında herhangi bir sorun 
meydana gelmemiştir. Ancak, önceki yıllarda mezun olan adayların yeni uygulamaya intibakları 
bir ölçüde zor olmuş, başvuru formlarının teslim edilmesi işini son güne bırakmaları, ÖSYM İl Sı
nav Yöneticiliklerinde kuyrukların oluşmasına neden olmuştur. Bu durum, yalnız büyük illerde ya
şanmış, diğer illerimizde herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. . • . • . 

Yukarıda açıklanan nedenlerle meydana gelen sorunların çözülmesi için ÖSYM her türlü ça
bayı sarf etmiş ve başvuru sırasında hiçbir aday mağdur duruma düşmemiştir. Sorunların çözümün
de yöneticiler özveriyle çalışmışlar, tamiri mümkün olmayan bir olayın ortaya çıkmasını önlemiş
lerdir. 
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1996 ÖSYS'ye başvuru sırasında meydana gelen şikâyetlerle ilgili olarak yöneticilerin bir ih

malinin bulunmadığı düşünüldüğünden haklarında soruşturma açılmamıştır. 
Arz ederim. 

Turhan Tayan 

Millî Eğitim Bakanı 
2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1994-1995 yıllarında maden fonundan veri

len kredilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hüsnü Doğan 'in ya
zılı cevabı (7/196) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 

İstanbul 
Soru : 1. 1994 ve 1995 yıllarında maden fonundan kimlere kredi verilmiştir? Verilen kredinin 

miktarları nedir, yüzde kaç faizle verilmiştir? 

Soru : 2. Bağış şeklinde verilen para var mıdır, varsa kimlere verilmiştir, miktarı nedir? 

Soru : 3. Kredi verilmiş ise ihtilaflı olanlar var mıdır, varsa kimlerle ihtilaf vardır? 
Soru : 4. Kredi verilen tüzelkişi ise yönetim kurulunda bulunan kişileri ve birinci derecede im

za yetkileri kimlerdir? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı:B.15.0.APK.0.23.300-417/5773 16.4.1996 
Konu: Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 15.2.1996 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/196-278/506 sayı

lı yazısı. 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 19.3.1996 tarih ve 

B.02.0.KKG/106-258/1011 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakana tevcih ettiği ve kendileri 

adına tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen 7/196 esas nolu yazılı soru önergesi ile ilgili bil
giler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Hüsnü Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi ve cevabı (7/196-278) 

Soru : 1. 1994 ve 1995 yıllarında maden fonundan kimlere kredi verilmiştir? Verilen kredinin 
miktarları nedir, yüzde kaç faizle verilmiştir? 
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Cevap : 1994 yılında Madencilik Fonundan kullandırılan krediler; 

(Milyon TL.) 
Tahsis Edilen Kullanılan Faiz Oranı 

Sıra No. Firma Adı . Kredi Miktarı Kredi Miktarı ..'(%). 
1 

.2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
! 3 -
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Gagat Mad. Tic. San. Ltd. Şti. 
Gagat Mad; Tic. San. Ltd. Şti. 
Soylu End. Min. Üret. ve Dış Tic. A.Ş. 
Akduman Mad. A.Ş. 
Kutman Mad. A.Ş. 
Ermad Mad. San. Tic. Ltd. Şti. 
Demmer Mermer San. Tic. A.Ş. 
Nurettin Soykan 
Matel Hammadde San. Tic. A.Ş. 
Gürbüz Mad. San. Tic. A.Ş. 
Aydın Linyit Ltd. Şti. 
Akdeniz Mineral Kay. A.Ş. 
Soma Linyit A.Ş. . ' 
MadkimLtd. Şti. 
İkon İnş. Mad. Ltd. Şti. 
Çinkur A.Ş. 
Gökler Mad. înş. Tic. Ltd. Şti. 
Biga Mermer San. Ltd. Şti. 
Kur-Tur Turizm San. Tic. A.Ş. 
Modülmer Mer. San. Tic. A.Ş. 
Ür-Pa Ürgüp Paz. Dış. Tic. A.Ş. 

TOPLAM 

12 190 
3 400 

10 000 . 
540 

21 000 
1770 

19 850 
10 000 
4 980 
3 600 

20 00Ö 
4 900 

18 500 
2 700 
7 426 

11 158 
1 480 
2 500 

16 900 
13 000 
6 000 

191 894 

-
-

10 000 
270 

21000 . 
885 

7 000 
-

4 980 
3 600 

20 000 
-

9 250 
1 350 
7 426 

11 158 
1470 
1250 
8 450 

13 000 
6 000 

127 089 

30,89 
31,89 
44,97 
37,88 
51,13 _ 
56,71 
61,52 
66,32 
97,84 
83,66 
97,84 
57,04 
57,04 
54,20 
54,00 
54,00 
51,86 
51,86 
51,86 
43,22 
51,86 

1995 yılında Madencilik Fonundan kullandırılan krediler; 
(Milyon TL.) 

Tahsis Edilen Kullanılan Faiz Oranı 
Sıra No. Firma Adı Kredi Miktarı Kredi Miktarı (%) 

1 
2 
3 
4 
5 _ 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Soylu End. Min. Ür. Dış Tic. A.Ş. 
Matel Ham. Mad. San. ve Tic. A.Ş. 
Mehmet Ali Karagöz 
MagnezitA.Ş. 
Ege Metal And. A.Ş. 
Batı Söke Çim. San. Tic. A.Ş. 
Gürbüz Mad. San. Tic. ArŞ. 
Ögel Mad. Tic. Ltd. Şti. 
Polat Mad. San. ve Tic. A.Ş. 
Çankırı Ben. San. ve Tic. A.Ş. 
Minareciler Mad. San. Tic. Ltd. Şti. 
Er-Kılıç Mermer San. A.Ş. 
Comag Con. Mad. San. Tic. A.Ş. 

30 000 
11900 
3800 

35 000 
44 900 

7 900 
3 867 

10 250 
49 000 

8 900 "';• 
4 800 

11400 
25 000 

30 000 
11900 

-
17 500 
44 900 

7900 
3 867 

-
11000 
8 900 
4 800 

11 400 
12 500 

45,90 
56,00 
68,00 
56,00 
60,00 
50,00 
60,00 
50,00 
60,00 
60,00 
60,00 
60,00 
60,00 
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(Milyon TL.) 

Tahsis Edilen Kullanılan Faiz Oranı 
Sıra No. Firma Adı Kredi Miktarı Kredi Miktarı (%) 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Kale Mad. End. Ham. Sa.n. Tic. A.Ş. 
Çine Akmaden Mad. Tic. A.Ş. 
Asmer Amasya Mer. San. Mad. Tic. 
Ltd. Şti. 
Çalışkan Kardeşler İnş. ve Tic. A.Ş. 
Potas Mot. Ar. Tic. ve San. Ltd. Şti. 
Gürbüz Mad. San. Tic A.Ş. 
Köseoğlu Mad. İnş. ve San. Tic. A.Ş. 
Eyüp Aydemir 
Yol ve Yapı End. Taah. Tic. Ltd. Şti. 
Bemaş Beton Mam. ve İnş. A.Ş. 
Gürbüz Mad. San. Tic. A.Ş. 
Osmanlı Mer. San. Tic. Ltd. Şti. 

TOPLAM 

6 775 
24 500 

7 900 
23 000 
11.840 
3 500 

14400 
2 000 

18 800 
23 390 
41000 

3 350 
427 172 

6 775 
8 500 

7 000 
5 920 
3 500 

14400 
1000 
9 400 

11695 
13 000 ' 
3 350 

249 207 

50,00 
60,00 

60,00 
60,00 
60,00 
60,00 
60,00 
60,00 
60,00 
60,00 
60,00 
60,00 

Soru : 2. Bağış şeklinde verilen para var mıdır, varsa kimlere verilmiştir, miktarı nedir? 

Cevap : Bağış şeklinde herhangi bir ödeme yapılmamıştır. 
Soru : 3. Kredi verilmiş ise ihtilaflı olanlar var mıdır, varsa kimlerle ihtilaf vardır? 
Cevap : 1994 ve 1995 yıllarında Madencilik Fonundan kullandırılan kredilerden dolayı her

hangi bir ihtilaf yoktur. Firmalar ödemelerini zamanında yapmaktadır. 
Soru : 4. Kredi verilen tüzelkişi ise yönetim kurulunda bulunan kişileri ve birinci derecede im

za yetkileri kimlerdir? 
Cevap: 1994 ve 1995 yıllarında Madencilik Fonundan kredi kullandırılan firmalar ve yönetim 

kurulu üyeleri aşağıda verilmektedir. İlk sıradaki isimler birinci derecede imza yetkisine sahiptir. 
Kredi tahsisi yapılmasına rağmen, krediyi kullanmayan firmalann yönetim kurulu üyeleri listede 
yer almaktadır. 

' 1994 yılında Madencilik Fonundan kredi kullandırılan firmalar ve yönetim kurulu üyeleri; 
Firma Adı Yönetim Kurulu Üyeleri 

Soylu End. Min. Üret. ve Dış Tic. A.Ş. Levent Soylu, Maurice Allegre, Aşkın Altuğ, Adnan Al 
Sultan Mübarek, Henrı Glaude Sauzay, M. Sami 
Hoşağası 

Akduman Mad. A.Ş. Ekrem Akduman, Ali Kurt, A. Haydar Özlüer 
Kutman Mad: A.Ş. M. Bekir Kutmangil, Yüksel Kutmangil, Neşe Doğan, 

Fazlı Kutmangil 
Ermad Mad. San. Tic. Ltd. Şti. Enver Erdoğan, Şükran Erdoğan, Murat Erdoğan, 

Zeynep Erdoğan 
Demmer Mermer San. Tic. A.Ş. Şuayip Demirel, Ekrem Demirel, Ahmet Demirel 
Matel Hammadde San. Tic. A.Ş. Fikret Gökalp Dirilgen, Tuncay Ürün, Münir Yıldırım 
Gürbüz Mad. San. Tic. A.Ş. Mustafa Gürbüz, Oğuz Kaan Gürbüz, Zekeriya Seyfioğlu 

- 5 4 1 -



T.B.M.M. 
Firma Adı 

B : 3 8 17 .4 .1996 
Yönetim Kurulu Üyeleri 

0 : 2 

Aydın Linyit Ltd. Şti. 
Soma Linyit A.Ş. 
Madkim Ltd. Şti. 
İkon İnş. Mad. Ltd. Şti. 

ÇinkurA.Ş. 

Gökler Mad. İnş. Tic. Ltd. Şti. 
Biga Mermer San. Ltd. Şti. 
Kur-Tur Turizm San. Tic. A.Ş. 
Modülmer Mer. San. Tic. A.Ş. 
Ür-Pa Ürgüp Paz. Dış. Tic. A.Ş. 

Erdoğan Atay, Alpaslan Güven, A. Deniz Atay 
Alp Gürkan, ismet Kasapoğlu, I. Hakkı Kalkavan 
M. Atılgan Sökmen, Salih Özen 
Cengiz Koca, Fatih Genç, Mustafa Kaplanlıoğlu, 
Fikret Koca '." 
Aydın Keskin, H. Turgut Gözübüyük, Ü. Haluk 
Bayülken, Sezgin Çubukçu, İlker Örgüt, Lütfü Bilici 
Ersin Gök, A. Semihi Akdağ, C. Melih Akdağ 
İsmet Dereli, M. Hayrettin Dereli, C. Oğuz Dereli 
Kemal Tankal, Zafer Tankal, Yunus Öğün 
Hasan Köse, Mehmet Köse, Hasan Köse 
Rıfat Sakallı, Şeref Özsan, Fatma Sakallı 

1995 yılında Madencilik Fonundan 
Firma Adı 

kredi kullandırılan firmalar ve yönetim kurulu üyeleri; 
Yönetim Kurulu Üyeleri • 

Soylu End. Min. Ür. Dış Tic. A.Ş. 

Matel Ham. Mad. San. ve Tic. A.Ş. 
MagnezitA.Ş. 

Ege Metal End. A.Ş. 

Batı Söke Çim. San. Tic. A.Ş. 

Gürbüz Mad. San. Tic. A.Ş. 
Polat Mad. San. ve Tic. A.Ş. 
Çankırı Ben. San. ve Tic. A.Ş. 
Minareciler Mad. San. Tic. Ltd. Şti. 
Er-Kılıç Mermer San. A.Ş. 
Comag Con. Mad. San. Tic. A.Ş. 
Kale Mad. End. Ham. San. Tic. A.Ş. 

Çine Akmaden Mad. Tic. A.Ş. 

Çalışkan Kardeşler İnş. ve Tic. A.Ş, 
Gürbüz Mad. San. Tic. A.Ş. 

Levent Soylu, Muarice Allegre, Aşkın Altuğ, Adnan 
Al Sultan Mübarek, Henri Claude Sauzay, Mehmet 
Sami Hoşağası 
Fikret Gökalp Dirilgen, Tuncay Ürün, Münir Yıldırım 
Hermann Gareis, Jan Peter Massff, May Werner 
Kattinger 
A. J. Robert Caoukı, Seunq S. Kim, H. Serbülent Bingöl, 
Luopold D. Caoukı, Bülent Kısakürek 
Feyyaz İzmirlioğlu, Şinasi Ertan, Tufan Ünal, 
Eşref Baltalı, Mustafa Özel 
Mustafa Gürbüz, Oğuz Kaan Gürbüz, Zekeriya Seyfioğlu 
Adnan Polat, Murat Polat, İsmet Milor, Macit Özdoğan 
Hakkı Köse, Feride Köse, Mustafa Maden 
Halis Minareci, Kamuran Minareci 
Kemal Kılıç, İsmail Kılıç, Ayten Kılıç 
A. Rana Yırcalı, Osman Berkmen, Hamit Aydoğan 
Süleyman Caner, Hilmi Bodur, İlhami Tezcan, Hasan 
Sazcı, Ahmet Parlak, M. Aykut Bulut, Tayfun Parpucu, 
Hilmi Şahin, Oktay T. Orhun 
Selahattin Gökozan, Hüseyin Sever, Saffet Sever, 
Ufuk Sever, Hacer Sever 
Cemil Uğurlu, Muhittin Uğurlu, İbrahim Uğurlu 
Mustafa Gürbüz, Oğuz Kaan Gürbüz, Zekeriya 
Seyfioğlu 
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Firma Adı Yönetim Kurulu Üyeleri 

Köseoğlu Mad. İnş. ve San. Tic. A.Ş. Musa Köse, İbrahim Köse, Mehmet Köse 
Yol ve Yapı End. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ali Nuri Ülgezen, Adnan Uzal, Mehmet Uzal, Reşat 

Aydın, Adem Aydın 
Bemaş Beton Mam. ve İnş. A.Ş. Fatih Kalkır, Yavuz Kalkır, Ferit Kalkır, Şükriye 

Kalkır 
Osmanlı Mermer San. Tic. Ltd. Şti. Saadettin Uysal, Mustafa Uysal, Musa Uysal, 

Seçkin Uysal 

3. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 1995 yılı 
reklam harcamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rüşdü Saraçoğlu 'nun yazılı 
cevabı (7/249) ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın-Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Soru : 1. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 1995 yılı reklam bütçesi 250 milyar liradır. Bu 
bütçeden revize yapılarak reklam bütçesi artırılmış mıdır? 1995 yılı reklam harcamaları nedir? 

Soru : 2. Reklam harcamaları hangi basın ve medya kuruluşuna ne miktarda ödenmiştir? Ay
lara göre açıklar mısınız? 

Soru: 3. Danışmanık şirketlerine veya kişilerine ne miktar para ödenmiştir? Sözleşmeleri devam 
eden danışman şirketler hangileridir? Hangi iş için sözleşme yapılmış ve ne miktar para ödenmiştir? 

TC. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.002/304 16.4.1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 15.2.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/249-361/668 sayılı 
yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ilgi yazı 
ekinde alınan yazılı soru önergesinde yer alan sorularla ilgili olarak hazırlanan cevap ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Dr. Rüşdü Saraçoğlu 

Devlet Bakanı 
T.C. *. 

Başbakanlık 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Sayı:B.02.1ÖİB.0.65.00.00/2600 12.4.1996 
Konu: Önerge 
Devlet Bakanlığına 
(Sayın Dr. Rüşdü Saraçoğlu) 
İlgi : Devlet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünün 19.3.1996 gün ve 049 sayılı yazısı. 
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İstanbul Milletvekili Sayın Halİt Dumankaya tarafından Sayın Başbakan'a tevcih edilen 

7/249-361 esas sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap aşağıdadır. 

Soru : 1. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 1995 yılı reklam bütçesi 250 milyar liradir. Bu 
bütçeden revize yapılarak reklam bütçesi artırılmış mıdır? 1995 yılı reklam harcamaları nedir? 

Cevap : 1. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 1995 yılı reklam bütçesi 250 milyar TL. olarak 
belirlenmiş ve yıl sonuna kadar bu bütçede herhangi bir revize yapılmamıştır. 

1995 yılında genel reklam ve tanıtım harcamaları için ayrıca, Dünya Bankasından "Özelleş
tirme Uygulamaları Teknik Yardım ve Sosyal Güvenlik Ağı Projesi" çerçevesinde özelleştirme
nin tanıtımı için sağlanan 5.1 milyon dolarlık kredinin 2.4 milyon dolarlık (115.1 milyar) bölümü 
ile uluslararası kuruluşlardan sağlanan hibenin 61 261 dolarlık (2.9 milyar TL.) bölümü kullanıl
mıştır. 

1995 yılı toplam ilan ve reklam tanıtım harcamaları tutarı 261 milyar TL. 'dir. Bu tutarın 143 
milyar TL.'lik bölümü İdare bütçesinden karşılanmış, 118 milyar TL.'lik bölümü ise Dünya Ban
kası kredisi ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan hibeden finanse edilmiştir. 

Soru : 2. Reklam harcamaları hangi basın ve medya kuruluşuna ne miktarda ödenmiştir? Ay
lara göre açıklar mısınız? 

Gevap : 2. İlan-Reklam harcamalarının basın ve medya kuruluşları bazında dökümü aşağıda
ki tabloda gösterilmektedir. 

Not: Yazılı soruyla ilgili diğer bilgiler dosyasındadır. . 

4.- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 1995 yı
lı reklam harcamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Eyüp Aşık'in yazılı cevabı 
(7/252) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 1995 yılı reklam bütçesi; 
25 800 000 000,-TL.'dir; 
Soru : 1. Bu bütçeden revize yapılarak reklam bütçesi artırılmış mıdır? 1995 yılı reklam har

camaları nedir? 
Soru : 2. Reklam harcamaları hangi basın ve medya kuruluşuna ne miktarda ödenmiştir? Ay

lara göre açıklar mısınız? 
Soru: 3. Danışmanık şirketlerine veya kişilerine ne miktar para ödenmiştir? Sözleşmeleri devam 

eden danışman şirketler hangileridir? Hangi iş için sözleşme yapılmış ve ne miktar para ödenmiştir? 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 
Sayı: B.02.0.006/180 16.4.1996 , 

Türkiye Büyük Miİlet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 15.2.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/252-364/671 sayılı 

yazısı. 
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İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen, 

Sayın Başbakanımızca da tarafımdan cevaplandırılması uygun görülen Çay İşletmeleri'Genel Mü
dürlüğü ile ilgili yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Eyüp Aşık 

Devlet Bakanı 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'mn ÇAYKUR Genel Müdürlüğü ile ilgili yazılı 

soru önergesinin cevabıdır . 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 1995 yılı reklam bütçesi; 25 800 000 000 TL. dır. 
Soru : 1. Bu bütçeden revize yapılarak reklam bütçesi artırılmış mıdır? 
Cevap : 1. 1995 yılı itibariyle Çaykur'un reklam ve tanıtım giderleri revize edilerek artınlma-

mıştır. 
Soru : 2. Reklam harcamaları hangi basın ve medya kuruluşuna ne miktarda ödenmiştir? 
Cevap : 2. Çay Kurumunca, 1995 yılında reklam mahiyetinde hangi basın ve medya kuruluşu

na ne miktarda ödeme yapıldığına ilişkin tablolar ekte takdim edilmiştir. (Ek : 1-6) 
Soru : 3. Danışmanık şirketlerine veya kişilerine ne miktar para ödenmiştir? Hangi iş için söz

leşme yapılmış ve ne miktar para ödenmiştir? 

Cevap : 3. Kuruluşa danışmanlık hizmeti veren kişi veya bir kuruluş yoktur. 

Uygulanmakta olan piyasa koşullan gereği olarak Kuruluşun reklam ve tanıtım hizmetleri ver
mek üzere 30.8.1992 tarihinde Payajans A.Ş. ile sözleşme akdedilmiştir. 

Bu sözleşme 31.12.1995 tarihi itibariyle sona ermiştir. Payajans'a reklam ve tanıtım hizmetlerin
de (% 10) hizmet payı ödenmiştir. 

1995 yılında Payajans aracılığı ile yaptırılan hizmetler ve ödenen hizmet payı Ek: 3'de gösteril
miştir. 

Arz ederim. 

Not: Yazılı soruyla ilgili diğer bilgiler, dosyasındadır. 

5. -İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Tekel Genel Müdürlüğünün 1995 yılı reklam 
harcamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Eyüp Aşık'in yazılı cevabı (7/254) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. , 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
TEKEL Genel Müdürlüğünün 1995 yılı reklam bütçesi; 

750 000 000 000TL.'dir. ' --. . 
Soru : 1. Bu bütçeden revize yapılarak reklam bütçesi artırılmış mıdır? 1995 yılı reklam har

camaları nedir? 
Soru : 2. Reklam harcamaları hangi basın ve medya kuruluşuna ne miktarda ödenmiştir? Ay

lara göre açıklar mısınız? 
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Soru : 3. Danışmanlık şirketlerine veya kişilerine ne miktar para ödenmiştir? Sözleşmeleri de

vam eden danışman şirketler hangileridir? Hangi iş için sözleşme yapılmış ve ne miktar para öden
miştir? 

Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.006/179 16.4.1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Kan. Kar. Dai. Bşk.'lığı, Kan. Kar. Md.'nün 15.2.1996 tarih ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-7/254-366/673 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen, 
Sayın Başbakanımızca da tarafımdan cevaplandırılması uygun görülen TEKEL Genel Müdürlüğü 
ile ilgili yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Eyüp Aşık 

• Devlet Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nm Tekel Genel Müdürlüğü ile ilgili yazılı soru 
önergesinin cevabıdır 

TEKEL Genel Müdürlüğünün 1995 yılı reklam bütçesi : 750 000 000 000 TL.'dir. 

Sorular: 
1. Bu bütçeden revize yapılarak reklam bütçesi artırılmış mıdır? 1995 yılı reklam harcamaları 

nedir? • 

2. Reklam harcamaları hangi basın ve medya kuruluşuna ne miktarda ödenmiştir? 
3. Danışmanlık şirketlerine'veya kişilerine ne miktarda para ödenmiştir. Sözleşmeleri de

vam eden danışman şirketler hangileridir? Hangi iş için sözleşme yapılmış ve ne miktar para 
ödenmiştir? 

Cevaplar: 
1. TEKEL Genel Müdürlüğünün 1995 yılı reklam bütçesi 750 000 000 000 TL.'dir. Reklam 

bütçesi revize yapılarak artırılmamıştır. Genel Müdürlüğün 1995 yılı toplam reklam harcamaları 
toplamı 246 812 339 000 TL.'dir. 

2. Genel Müdürlükçe reklam bedeli olarak 1995 yılında basın ve medya kuruluşlarına top
lam 79 584 803 732 TL. ödenmiştir. Reklam bedeli ödenen basın ve medya kuruluşlarının adı ile 
ödenen reklam tutarlarının dağılımını aylar itibariyle gösterir listeler ekte sunulmuştur. (Ek : 1 
'4Sahife') 

3. TEKEL Genel Müdürlüğünün anlaşmalı bulunduğu Danışmanlık şirketi yoktur. Sadece Te
kel 2001 sigarasının piyasaya çıkarılması aşamasında, bu ürünün tanıtımı için, profesyonel bir rek
lam ajansı olan Art Artistik Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş.'ne imzalanan protokol çerçe
vesinde, Basın İlan Kurumundan geçirilmek kaydıyla basın reklamları kampanyası koordinasyon 
ve kontrol hizmetleri karşılığı 5 548 106 689 TL. anılan şirkete ödenmiştir. 

Arz ederim. 

Not :• Yazılı sçruyla ilgili diğer bilgiler dosyasındadır. 
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6. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yalova-Termal'deki Türk Hamamının bakım 

ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Kültür Bakanı Agâh Oktay Güner'in yazılı cevabı (7/288) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 1.2.1996 

Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 

İstanbul 
Soru : 1. Yalova Termal Tesislerinde bulunan Türk Hamamının bakım ihalesi işini kim almış

tır, tenzilat nedir? 

Soru': 2. Bu güne kadar ne kadar istihkak aldı? İstihkak almayıp işletmeye fatura kesmiş ise 
faturaların tarih numara ve miktarları nedir? 

T.C. 
Kültür Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.16.0.APK.0.12.00.01.940-106 15.4.1996 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 15.2.1996 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/288-438/841 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 19.3.1996 tarih ve 
B.02.0.KKG/106-131-11/1054 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve tara
fımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesinin cevabı aşağıdadır. 

Yalova Termal Tesislerinde bulunan Türk Hamamının (Sultan Banyo) bakım ihale işini Eliz 
Mühendislik İnşaat Sanayi Limited Şirketi almıştır. İlgili firma en düşük teklifi vermiştir. 

Adı geçen firma teklif üzerinden işin bedeli olan 8 792 900 000 TL. (KDV dahil) olarak istih
kak almıştır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Dr. Agâh Oktay Güner 

Kültür Bakanı 

7. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, çay ithalinde uygulanan rejime ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı Eyüp Aşık'in yazılı cevabı (7/290) 1.2.1996 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Çay ithalinde uygulanmakta olan rejim hakkında aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tara
fından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Algan Hacaloğlu 
İstanbul 
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' Sorular: 

1. 1.1.1996 tarihinde Gümrük Birliğine girilmiş olması nedeniyle 31.12.1995 tarih ve 22510 
mükerrer sayılı Resmî Gazete'dc yayınlanan İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde kuru çay ithalatın
da uygulamasına geçilen CİF bedelin % 145'i düzeyinde gümrük vergili, fonsuz ithalat rejiminin, 
çay tarım ve sanayiine getireceği sorunlar gereğince incelenmiş, gerekli önlemler yeterince alınmış 
mıdır? 

2. Doğu Karadeniz'de yüzbinlerce üreticimizin ve milyonlarca yurttaşımızın tek geçim kayna
ğı olan çay üretiminin ve pazarlanmasının olumsuz etkilenmemesi için ne türlü önlem ve destek po
litikaları uygulamaya konmuştur? Bu kapsamda gümrük oranının % 145'den daha yukarıya çekil
mesi düşünülmekte midir? • • " ' 

3. Son günlerde Samsun üzerinden Rusya'dan ithal edilen standart dışı 165 ton dökme çay ola
yı da dikkate alınarak, tüm dökme çay ithalatında TSE 4 600'ün eksiksiz olarak dikkate alınması, 
standartlara uymayan çay ithalatına hiçbir şekilde izin verilmemesi konularında gerekli önlemler 
ve yeterli denetim mekanizmaları uygulamaya geçirilmiş midir? 

4. 1996 yılı başından günümüze yapılan paket ve dökme çay ithalatı miktarları ve CİF ithal fi
yatları nedir? İthalatın yapıldığı tarihlerde yurt dışı kuru dökme çay ve paket çay Borsa fiyatları 
hangi düzeydeydi? 

T . C . • • . • • . ' • ' 

Devlet Bakanlığı 
Sayı: B.02.0.006/183 16.4.1996 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Kan. Kar. Dai. Bşk.'lığı, Kan. Kar. Md'nün 15.2.1996 tarih ve A.01.0.GNS. 
, 0.10.00.02-7/290-445/859 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Algan Hacaloğlu tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen, 
Sayın Başbakanımızca da tarafımdan cevaplandırılması uygun görülen Çay İşletmeleri Genel Mü
dürlüğü ile ilgili yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Eyüp Aşık 

ı Devlet Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Algan Hacaloğlu'nun Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile ilgili 
yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Soru : 1. 1.1.1996 tarihinde Gümrük Birliğine girilmiş olması nedeniyle 31.12.1995 tarih ve 
22510 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde kuru çay it
halatında uygulamasına geçilen CİF bedelin % 145'i düzeyiıide gümrük vergili, fonsuz ithalat re
jiminin, çay tarım ve sanayiine getireceği sorunlar gereğince incelenmiş, gerekli önlemler yeterin
ce alınmış mıdır? 

Cevap : 1. 1.1.1996 tarihinde Gümrük Birliğine girilmesi nedeniyle çayda CİF bedel üzerin
den % 10 Gümrük Vergisi ile 3 $/KG. fonun kaldırılmasını müteakip, yerine % 145 Gümrük ver
gisi konulmasıyla TSE 4 600'e uygun ithal edilecek 1 Kg. çay için baz alınan değer minimum CİF 
2.00 $/KG. olarak kabul edilmiştir. Buna göre CİF 2.00 $/KG. çayın yurda girişi eski ithalat reji
mine göre 5,20 $/KG. dır. Yeni ithalat rejimine göre ise 4,90 $/KG. dir. Buradan da anlaşılacağı 
üzere 1 Kg. çayın yurda girişi günümüz kurlarına göre vergi dahil yaklaşık 350 000 TL. civarında-
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dır. Bu çayın dökme olarak gelme ihtimali söz konusudur. Paketli olarak piyasaya sürülmesi halin
de ise bu fiyat daha yüksek rakamlara ulaşacaktır. Bunun yanında millî üretimimiz olan çayın iç pi
yasa paketli fiyatı ise 250 000 TL. civarındadır. 

Soru : 2. Doğu Karadeniz'de yüzbinlerce üreticimizin ve milyonlarca yurttaşımızın tek geçim 
kaynağı olan çay üretiminin ve pazarlanmasının olumsuz etkilenmemesi için ne türlü önlem ve des
tek politikaları uygulamaya konmuştur? Bu kapsamda gümrük oranının % 145'den daha yukarıya 
çekilmesi düşünülmekte midir? -

Cevap: 2. Dökme ve paketli olarak yurt dışından gelen çayların TSE 4 600 standardı aranmak
tadır. Bu standartdaki çayın ise 2.00 $/KG. den düşük olması mümkün değildir. Bu hesapla ithalat 
rejimi ile alınacak % 145'lik Gümrük Vergisinin 1 Kg. çayda en az 4.90 $/KG. olacğı dikkate alı
narak bu fiyatın hiç de küçümsenmeyecek bir fiyat olduğu; iç piyasa fiyatından yaklaşık 100 000 
TL. daha yüksek olduğu gözlenecektir. Uruguay Raund toplantısında alman karar gereğince güm
rük oranının daha yukarı çekilmesi mümkün olmamakla birlikte çok yakın bir zamanda TBMM'ne 
sunulacak olan Özel Tüketim Vergileri konusunda çay için ilave koruyucu önlemleri almak müm
kündür. 

Soru : 3. Son günlerde Samsun üzerinden Rusya'dan ithal edilen standart dışı 165 ton dökme 
çay olayı da dikkate alınarak, tüm dökme çay ithalatında TSE 4 600'ün eksiksiz olarak dikkate alın
ması, standartlara uymayan çay ithalatına hiçbir şekilde izin verilmemesi konularında gerekli ön
lemler ve yeterli denetim mekanizmaları uygulamaya geçirilmiş midir? 

Cevap : 3. Gerek Rusya'dan ve gerekse başka ülkelerden yurda girişi yapılan çaylarda TSE 
4 600 aranmaktadır. Bu konuda Gümrük Müdürlüklerine gelen çaylar analiz için gerekli yerlere 
gönderilerek tahlil yapılmaktadır. Kalitesiz ve sağlığa aykırı olarak yurda girişi yapılmak istenen 
çaylara müsaade edilmemektedir. Bu anlayış doğrultusunda Samsun deposundaki çaylar standart
lara ve sağlığa aykırı olduğu için millileştirilmemiştir. 

Soru : 4. 1996 yılı başından günümüze yapılan paket ve dökme çay ithalatı miktarları ve CİF 
ithal fiyatları nedir? İthalatın yapıldığı tarihlerde yurt dışı kuru dökme çay ve paket çay Borsa fi
yatları hangi düzeydeydi? 

Cevap : 4. Kuruluşumuz 1996 yılında çay ithalatı yapmamıştır. TSE 4 600 normuna uygun 
çayların Londra Borsasındaki fiyatları; çok kaliteli çaylar için 2,66 $/KG, iyi kalitedeki çaylar için 
2,14 $/KG, düşük kaliteli çaylar için de 1,66 $/KG. civarında seyretmektedir. Söz konusu çayların 
Türkiye'ye gelmesi halinde ise yaklaşık 0,30 USD/KG nakİiye ve sigorta gerektirdiğinden CİF fi
yatlar sırasıyla 2,96 USD/KG, 2,44 USD/KG. ve 1,96 USD/KG olacaktır. 

Arz ederim. 
8. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğünün borçlarına ilişkin Baş

bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Eyüp Aşık'in yazılı cevabı (7/300) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çay Kurumu Genel Müdürlüğünden sorumlu Devlet Bakanı Sayın Na

fiz Kurt tarafından yazılı cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 5.2.İ996 
Ahmet Kabil 

Rize 
Çay Kurumu Genel Müdürlüğü son 4 yıldır sorumsuz Ve keyfî uygulamalar neticesi bugün he

saplarına haciz konan, kuru çayı icra yolu ile yok pahasına belli kişilere peşkeş çekilen bir nokta
ya getirilmiştir. 
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Zaman zaman gündem dışı konuşmalarla ve bir çok soru önergesi ile Çaykur'un gidişi günde

me getirildiysede kendi aralarında gayet uyumlu çalışan Sayın Bakan ve Genel Müdür ikilisi bu 
ikazlara aldırmayıp, Çay Bölgesinin, ekmek teknesi çay sektörünü batırmıştır. 

Çay Kurumunu kurtarmak için alınacak tedbirlere ışık tutacak öğrenmek istediklerim : 
Soru : 1. a) 1.12.1995 tarihi itibarı ile Çay Kurumunun hangi bankaya faizleri ile birlikte ne 

kadar borcu vardır. 

b) Bu para hangi tarihte, ne kadar alınmıştır. 
c) Bankalara ödenen günlük faiz tutarı nedir? 

Soru : 2. a) 30.1.1996 tarihi itibarı ile müstahsile olan yaş çay bedeli borcu ne kadardır? Bu 
borç hangi aylara aittir. 

b) Müstahsilin bir kısmını Aralık ayında, parti teşkilatından kart almak suretiyle, adaletsiz bir 
şekilde Temmuz hatta Eylül-Ekim aylarına ait ne kadar para ödenmiştir? Böyle bir uygulama doğ
ru mudur? 

Soru : 3. 30.12.1995 tarihi itibarı ile Çay Kurumunun toplam borcu ne kadardır. 
. Soru : 4. Çay Kurumunun Ankara Elmadağ Tesislerinde icra yolu ile hangi fiyatla ne kadar. 

çay satılmıştır? 

Bu satışa çay Kurumu bayileri davet edilmiş midir? 
Bugün itibarı ile kuru çaya haciz var mıdır? Çay kurumunun hesaplarına ve tesislerine icra de

vam ediyor mu? Varsa hangi tesisler ne kadar icralıdır? 
Soru : 5. 1994 Enflasyonu % 160 olmasına rağmen 1995 ürününe % 100 fiyat verilmiş, müs

tahsil 1 yılda % 50 alım gücünden kaybetmiştir. 
Bu yüksek enflasyon karşısında 1995 ürün bedelleri bekletilmektedir. Artık bu para bitmiştir. 

Müstahsilin alacakları ne zaman ödenecektir? 
Soru : 6. Aralık 1995 te bilinmeyen bir sebeple Çay Kurumu Fındıklı çay fabrikasandaki am

bar yangınında ne kadar kuru çay yanmıştır? Yanma sebebi araştırılmış mıdır? Sorumlular hakkın
da ne işlem yapılmıştır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.006/181 16.4.1996 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Kan. Kar. Dai. Bşk.'lığı, Kan. Kar. Md.'nün 15.2.1996 tarih ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-7/300-474/937 sayılı yazısı. 

Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen, Sayın 
Başbakanımızca da tarafımdan cevaplandırılması uygun görülen Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
ile ilgili yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Eyüp Aşık 

Devlet Bakanı 
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İstanbul Milletvekili Sayın Ahmet Kabil'in Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile ilgili yazılı 

soru önergesinin cevabıdır 

Soru : 1. a) 1.12.1995 tarihi itibarı ile Çay Kurumunun hangi bankaya faizleri ile birlikte ne 
kadar borcu vardır. 

b) Bu para hangi tarihte, ne kadar alınmıştır. 
c) Bankalara ödenen günlük faiz tutarı nedir? 
Cevap : 1. a) Kredinin alınış tarihleri ve miktarları: 

1 Aralık 1995 İtibariyle 
Sözleşme Toplam Borç 

Banka Faizi (Milyar TL.) 
1. Halkbank ^ 
2. Vakıfbank 

. 3. Esbank 
4. Demirbank 
5. Tütünbank 

b) Bankalara ödenen günlük faiz ve tutarları 

Banka 
1. Halkbank 
2. Vakıfbank 

3. Esbank 
4. Demirbank 
5. Tütünbank 

%95 
%90 
% 89 
%95 

% 98 + 2 

/e tutarları: 
Sözleşme 

Faizi 
% 85 
% 90 
%90 
%90 

% 120 

% 89 
%95 

% 98+2 

Alındığı 
Tarih 

1993 
1992 
1993 
1994 
1995 

1993 
1992 
1993 

2 786 
3 087 

383 
112 
25 

6 393 

Miktarı 
(Milyar TL.) 

600 
124 
678 
160 
120 

1082 
100 
150 
150 

2 082 
c) Ortalama % 90 faizden bir günde 5.2 milyar TL. faiz ödeniyor demektir. 

Soru : 2. a) 30.1.1996 tarihi itibarı ile müstahsile olan yaş çay bedeli borcu ne. kadardır? Bu 
borç hangi aylara aittir. 

b) Müstahsilin bir kısmını Aralık ayında, parti teşkilatından kart almak suretiyle, adaletsiz bir 
şekilde Temmuz hatta Eylül-Ekim aylarına ait ne kadar para ödenmiştir? Böyle bir uygulama doğ
ru mudur? 

Cevap : 3. a) 30 Ocak 1996 itibariyle müstahsile olan borç 1 607 milyar TL. dir. Bu borç aşa
ğıdaki aylara aittir. 

- Temmuz-Ağustos 504 
-Eylül-Ekim 1103 

Toplam 1 607 
b) Parti teşkilatından alınan kart'lar doğrultusunda herhangi bir ödeme yapılmamıştır. 
Soru : 3. 30.12.1995 tarihi itibarı ile Çay Kurumunun toplam borcu ne kadardır. 

- 5 5 1 -



T.B.M.M. B : 3 8 17 .4 .1996 0 : 2 
Cevap : 3. 30 Aralık 1995 tarihi itibariyle Kurumun toplam borcu aşağıya çıkarılmıştır. 
a) Bankalara olan borç : 

Sözleşme Toplam Borç 
Banka Faizi (Milyar TL.) 

l.Halkbank % 85 2 965 
2.Vakıfbank . % 90 1 970(*) 
3. Esbank % 89 409 
4. Tütünbank %98 + 2 27 

5 371 . . . 
(*) Hazinece kuruluşa tahsis edilen 1 250 milyar TL. değerindeki tahvil Vaktfbank'a verilerek 

kurumun borcundan mahsup edilmiştir. 
b) Banka borçları dışındaki borç : 
-Yaş Çay 1965 
-Vergi 2 120 
-Sigorta 225 
- İşçi ikramiyesi 355 
-Toplu iş Söz. farkı 64 
- Sendika aidatı 15 
-Firmalara 85 

4829 
5 371 • 

a+b toplamı 10200 

Not: Banka borçları karşılıklı mutabakat sağlanan (sözleşme faizi) faiz üzerinden, birleşik fa
iz yöntemiyle hesap edilmiştir. Özel bankaların teklif etmiş oldukları faiz oranları kabul edilmemiş
tir. İhtilaf mahkemelere intikal etmiştir. 

Soru : 4. Çay Kurumunun Ankara Elmadağ Tesislerinde icra yolu ile hangi fiyatla ne kadar 
çay satılmıştır? 

Bu satışa çay Kurumu bayileri davet edilmiş midir? 
Bugün itibarı ile kuru çaya haciz varmıdır? Çay kurumunun hesaplarına ve Tesislerine.icra de

vam ediyor mu? Varsa hangi tesisler ne kadar icralıdır? 
Cevap: 4 a) Alacaklı Tütünbank tarafından üzerinde ihtiyati haciz bulunan 673 ton paketli ça

yın satışı için Elmadağ İcra Müdürlüğüne müracaat edilmiş ve 27.9.1995 ve 28.9.1995 tarihlerin
de satış işlemi yapılmıştır. Ancak satışa iştirak ettirmek istediğimiz toptancılarımız, teminat olarak 
bloke çek verdiklerinden satışa iştirak ettirilmemiştir. Bu nedenle, Çaykur tarafından satış işlemi
nin iptali için Elmadağ İcra Tetkik Mercii Hâkimliğine başvurulmuş ve mahkemenin verdiği 
27.12.1995 tarih ve 1995/48-65 sayılı kararı ile satış işlemi iptal edilmiştir. Mahkeme kararı banka 
ve alıcı firma tarafından temyiz edilmiştir. Dava halen temyiz aşamasındadır. Bu nedenle icra ile 
satılan herhangi bir çay yoktur. 

b) Kurumun aleyhine; T.C. Ziraat Bankası, Tütüncüler Bankası, Esbank, Demirbank tarafın
dan İcra takiplerine girişilmiştir. Ancak, Esbank ve Demirbank tarafından girişilen icra takipleri ha
len devarri eden davalar neticeleninceye dek ertelenmiştir. Bu konuda Tütünbank ile Çaykur'un gö
rüşmeleri ise halen devam etmektedir. T.C. Ziraat Bankası da vermiş olduğu ihracat kredileri kar
şılığı almış olduğu 28 000 ton torbalı kuruçay rehninin paraya çevrilmesi amacıyla icra takibine gi
rişmiş yine bakiye 965 586 875 352 TL. alacakları olduğundan bahisle de ilansız takip yoluyla ic-
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ra takibi yapmıştır. Bu bakiye alacağı için de Rize İcra Müdürlüğünün 1995/1999 Esas sayılı dos
yası ile araç tesislerine Kurum tarafından belirtilen miktar kadar haciz koydurmuştur. Bankanın bu 
işlemlerine karşı gereken itirazlar yapılmıştır. 

Soru : 5. 1994 Enflasyonu % 160 olmasına rağmen 1995 ürününe % 100 fiyat verilmiş, müs
tahsil 1 yılda % 50 alım gücünden kaybetmiştir. 

Bu yüksek enflasyon karşısında 1995 ürün bedelleri bekletilmektedir. Artık bu para bitmiştir. 
Müstahsilin alacakları ne zaman ödenecektir? 

Cevap : 5. Üreticiye olan borcun tamamı ödenmiştir. 

Soru : 6. Aralık 1995 te bilinmeyen bir sebeple Çay Kurumu Fındıklı çay fabrikasandaki am
bar yangınında ne kadar kuru çay yanmıştır? Yanma sebebi araştırılmış mıdır? Sorumlular hakkın
da ne işlem yapılmıştır? 

Cevap : 6 15.12.1995 günü saat 19.30-20.00 arasında TEK'e ait 15/0.4 kvv'lık TR-1 trafosunu 
besleyen 15 kvv'lık fazlardan birinin kopup alçak gerilim çıkış hattı ile kısa devresi sonucunda Kuru-
çay ambar binası, bina içerisindeki 5 no'lu 29 047 torbada 842 268 kg. 6 no'lu 23 0001 torbada 506 
033 kg. olmak üzere toplam 1 348 401 kg. Çay, ambar binasının bitişiğindeki sundurma binası, fab
rikanın dış aydınlatma tesisatı ve lojmanların elektrik tesisatı yanmış ve hasar meydana gelmiştir. 

Fındıklı Cumhuriyet Başsavcılığı yangın olayına el koymuş, o ara KTÜ'den bilirkişi istenmiş
tir/Bilirkişiler Fındıklı Çay Fabrikasında gerekli incelemeyi yaparak düzenledikleri 28.12.1995 
gün ve 1995/281 Hz. dosya nolu raporda; yangına, TEK'e ait 15 kvv'lık enerji nakil hattının kop
masının sebep olduğu belirtilerek, yüksek gerilimden korunmak için dış koruma önleminin alınma
dığı, dolayısıyla yangın olayının buradan kaynaklandığı açıkça ifade edilmiştir. 

Ayrıca Kuruluşun Müfettişleri tarafından yapılan inceleme sonucu düzenlenen 16.1.1996 gün 
ve 1-1 sayılı Tahkikat Raporunun sonuç bölümünde, KTÜ bilirkişilerinin olayla ilgili olarak düzen
ledikleri bilirkişi raporunu esas alarak, yangına TEK'in sebebiyet verdiği, bu sebeple yangın son
rası ortaya çıkan 141 065 552 200 TL. hasar bedelinin TEK'ten tazmini gerektiği belirtilmiştir. 
Yangın olayında kurum personelinin ihmal ve kusuru görülmediğinden disiplin yönünden şimdilik 
bir işlem yapılmaması, ancak Fındıklı Cumhuriyet Başsavcılığınca olay hakkında kovuşturma ya
pıldığından bunun sonucunun beklenmesi, bu kovuşturma sonucunda personelin sorumluluğu orta
ya çıkarsa bu yönde yeniden disiplin işlemlerine başvurulmasının uygun olacağına da karar veril
miştir. 

Raporlar doğrultusunda olayda ihmal ve.kusuru görülen TEDAŞ'a zarar miktarının rızaen 
ödenmesi konusunda Kurum tarafından yazı yazılmış alınan olumsuz yanıt üzerine de çay tutarı ve 
diğer zararların toplamı olan 141 065 522 200 TL.'nin tahsili amacıyla Fındıklı Asliye Hukuk Mah
kemesinde 1996/23 Esas no ile dava açılmış olup dava halen devam etmektedir. 

Arz ederim. 
9. - Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül'ün, özelleştirme uygulamalarına ilişkin Başbakandan 

sorusu ve Devlet Bakanı Rüşdii Saraçoğlu'nun yazılı cevabı (7/312) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Özelleştirme Yüksek Kurulu başkanı ve Başbakan Tansu Çiller tarafından 
yazılı olarak cevaplanması için İçtüzüğün 94 üncü ve 96 ncı maddesince gereğini arz ederim. 

9.2.1996 
Bekir Yurdagül 

Kocaeli 
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1. 4046 sayılı Özelleştirme Yasasının 18 inci maddesinde "Özelleştirmeye ilişkin yapılan de

ğer tespit yöntemleri ve çalışmalarının açıklık-şeffaflık ilkesi gereği kamuoyuna duyurulu"cağı 
açıkça belirtilmişken, Özelleştirme idaresi Başkanlığınca niçin sadece değer tespit yöntemlerinin 
açıklanmasıyla yetinilip, gerçek değerler kamuoyundan saklanmaktadır? 

2. Sümer Holdinge ait 7 işletme toplam 1,8 trilyon TL.'ye satılmıştır. Satış sonucunda devle
tin üstlendiği kıdem tazminatı tutarı ise, 1,7 trilyon TL.'dir. Özelleştirme idaresi, kıdem tazminat
larını ancak karşılayan bir satışı nasıl "Kârlı" olarak değerlendirmektedir? 

3. Yalnızca arazi değeri 1,6 trilyon TL. olan tesislerin; satılan araçları, İaboratuvarları, kazan
ları, arıtma tesisleri, trafoları, telefon santralleri, binalarının değeri nedir ve bunlar dahil edildiğin
de kamu ne kadar zarara uğratılmıştır? 

4. Satış sonucunda işletmelerin vergi, SSK primi, telefon ücreti vb. tüm borçlarını devlet üst
lenmiştir. Bu borçların tutarı nedir? 

5. 229 milyar TL.'ye satılan Hereke Kumaş Fabrikasında, devletin 201 milyar TL. tutarında 
kıdem tazminatını da üstlendiği, buna karşılık tesisin sadece arazi değirmin 210 milyar TL. olduğu 
bilinmektedir. Özelleştirme İdaresi bu yolla, kimlere kaynak aktarmıştır? Ekonomiyi kurtarmanın 
tek yolu olarak kamuoyuna sunduğunuz özelleştirme, devlet kaynaklarının en ucuz yollardan özel 
kesime aktarılması mıdır? 

6. Özelleştirilen Sümer Holding'e ait 7 işletmenin 1995 zararının ne kadarı 1983'ten beri gö
rev yapan hükümetlerce bilerek yaratılan kredi ve borç faizi, ne kadarı işletme zararıdır? 

7. KİGEM ve AĞAÇ-tŞ yetkilileri, Düzce'de satılan işletmelerin ORÜS'ün arsa bedelini he
saplamak için yöre emlâk komisyonlarından fiyat almaya çalışırken, emlâkçılah bilgi vermemele
ri için tehdit edenler kimlerdir? Bunlar hakkında cumhuriyet savcıları ve güvenlik güçleri tarafın
dan tahkikat yapılmış mıdır? 

8. Özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalan işçilerimize yeni iş edindirme ve meslek ka
zandırmak amacıyla, Hazine Müsteşarlığı ve Dünya Bankası tarafından yapıldığı ileri sürülen "İş 
gücü uyum projesi" özelleştirilecek yer kalmayınca mı uygulanacaktır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.002/306 16.4.1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 28.2.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/312-506/1037 sa
yılı yazısı. 

Kocaeli Milletvekili Sayın Bekir Yurdagül'üfi Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ilgi yazı 
ekinde alınan yazılı soru önergesinde yer alan sorularla ilgili olarak hazırlanan cevap ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Dr. Rüşdü Saraçoğlu 

Devlet Bakanı 
Devlet Bakanlığına 
(Sayın Dr. Rüşdü Saraçoğlu) 
İlgi: Devlet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünün 19.3.1996 gün ve 049 sayılı yazısı. 
Kocaeli Milletvekili Sayın Bekir Yurdagül tarafından Sayın Başbakan'a tevcih edilen 7/312-

506 esas sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap aşağıdadır. 
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Soru : 1.4046 sayılı Özelleştirme Yasasının 18 inci maddesinde "Özelleştirmeye ilişkin yapı

lan değer tespit yöntemleri ve çalışmalarının açıklık-şeffaflık ilkesi gereği kamuoyuna duyuru
lacağı açıkça belirtilmişken, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca niçin sadece değer tespit yöntem
lerinin açıklanmasıyla yetinilip, gerçek değerler kamuoyundan saklanmaktadır? 

Cevap : 1. Özelleştirme programında bulunan kuruluşların değer tespit işlemleri 4046 sayılı 
Kanunun 18 inci maddesi(B) fıkrasında, yer alan hükümler çerçevesinde ve yine aynı maddede be
lirtilen yöntemler kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. 

Mezkur Kanunun 2 nci maddesinin (ı) fıkrası ile 18 inci maddesinin (B) fıkrası son paragrafı 
değçr tespit yöntemleri ve çalışmaları hakkında kamuoyuna bilgi verilmesine dair hükümler ihtiva 
etmekle beraber, tespit edilen değerlerin duyurulmasına ilişkin yasal bir zorunluluk yoktur. 

Ancak, kuruluşlara ait değer tespit çalışmalarının yanında, tespit edilen değerler hakkında da 
kamuoyuna açıklama yapılmasının, özelleştirme uygulamalarında esas alınacak ilkelerden olan 
açıklık-şeffaflık ilkelerinin hayata geçirilmesini teminen gerekli olduğu düşünülebilir. Bununla bir
likte, kuruluşların değerlerinin normal kamu ihalelerindeki "muhammen" bedelden farklı olduğu, 
ihale işlemlerinin tamamlanmasından önce bu değerlerin açıklanmasının ihale komisyonlarının 
müzakere gücünü sınırlayacağı tabiidir. 

Öte yandan "özelleştirme uygulamalarında amacın, kamu kesimine fon yaratmaktan ziyade 
KİT'lerin sınırlı kaynaklarının dağılımında ve kullanılmasında siyasî tercihler yerine piyasa meka
nizmasının ikame edilmesi olduğu dikkate alındığında, değer'in ihalelerde tek ve çoğu zamanda en 
önemli kriter olmaması gerektiği açıktır. Bu nedenle, yatırım taahhütü, teknoloji transferi, istihdam 
garantisi gibi diğer ve genellikle fiyattan daha önemli kriterler üzerinde müzakere yapılması gere
ğini gölgeleyecek şekilde değer'in temel kriter yapılması ve ayrıca birde bunun kamuya açıklana
rak nihai devir işlemlerinin tamamlanmasına kadar bu hususta bilgi sahibi olmaması gerekenlere 
de (yatırımcılar) sunulması faydalı bulunmamaktadır. 

Kanun koyucunun değer tespit çalışmalarının sonuçlarının rakamsal olarak kamuoyuna duyu
rulmasını Kanunda açık bir şekilde zorunlu tutmamasının, bu hususta doğabilecek bazı sakıncala
rın ortadan kaldırılması ve devletin zararına neden olunmaması amacını güttüğü düşünülmektedir. 
Esasen, değer tespitine dair rakamsal bilgilerin, istisnasız her uygulama için kesinlikle açıklanma
ması gibi bir tutum da söz konusu değildir. Özelleştirme konusu projelerin hukukî, ekonomik tek
nik ve idarî özelliklerine göre, uygun olduğuna kanaat getirildiğinde bazı projeler için tespit edilen 
değerlerin açıklanabileceği düşünülmektedir. Bunun ötesinde, tespit edilen değer açıklansın veya 
açıklanmasın, özelleştirme çalışmaları için mevzuatla öngörülen denetim mekanizmalarının varlı
ğı da ilave bir güvence oluşturmaktadır. 

Soru : 2. Sümer Holdinge ait 7 işletme toplam 1,8 trilyon TL.'ye satılmıştır. Satış sonucunda 
devletin üstlendiği kıdem tazminatı tutarı ise, 1,7 trilyon TL.'dir. Özelleştirme İdaresi, kıdem taz
minatlarını ancak karşılayan bir satışı nasıl "Kârlı" olarak değerlendirmektedir? 

Cevap : 2. Toplam 1 885 milyar TL. bedelle alıcılara satılan Holdinge ait 7 işletmede çalışan
ların, devir tarihi itibariyle kıdem tazminatları tutarı 1 517,4 milyar TL. tutmaktadır. Kıdem tazmi
natlarının fazla tutmasının nedeni; aşırı istihdam, ortalama kıdem yılının 20 yıla ulaşması ve sek
töre göre çok yüksek ücret ödemelerinden kaynaklanmaktadır. 

Soru : 3. Yalnızca arazi değeri 1,6 trilyon TL. olan tesislerin; satılan araçları, laboratuvarları, 
kazanları, arıtma tesisleri, trafoları, telefon santralleri, binalarının değeri nedir ve bunlar dahil edil
diğinde kamu ne kadar zarara uğratılmıştır? 

Cevap : 3. Sümer Holding A.Ş.'ne ait ilk grupta satışa sunulan 10 İşletmeye yönelik olarak 
uluslararası kabul görmüş özel bir bağımsız ihtisas kuruluşuna İdaremizce değer tespit çalışması 
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yaptırılmıştır. Bu değer tespit çalışması Kanunda belirtilen yöntemlerden indirgenmiş nakit akımı, 
tasfiye değeri, karşılaştırmalı denk işlemler analizi ve karşılaştırmalı denk şirketler analizi yöntem
leri baz alınarak her bir işletme için ayrı ayrı yapılmıştır. İdaremizce 10 işletme için çıkılan ihale
de alman teklifler yapılan değer tespit çalışmalarında elde edilen değerlerle karşılaştırılmıştır. Bu 
karşılaştırma sonucunda 10 işletmeden sadece 7 sinde, 3 yıl faaliyetine devam etme şartıyla, iste
nilen rakamlara ulaşıldığı kanaatine varılmış olup, sadece bu yedi işletmenin özelleştirilmesi Özel
leştirme Yüksek Kurulunun 19.1.1996 tarih, 96/1 sayılı kararına istinaden gerçekleştirilmiştir. Ya
pılan değerleme çalışmaları sonucunda istenilen değerlere ulaşılmadığı kanaatine varılan üç işlet
mede ise ihaleler iptal edilmiştir. 

Holdingin satışı gerçekleştirilen işletmelerinin özelleştirilmesinde gözönünde bulundurulması 
gerekli bir diğer önemli husus da bu işletmelerin özelleştirilmeleri neticesinde elde edilen gelirin 
yanı sıra sağlanan gider tasarrufudur. Satılan bu işletmelerin toplam 1 829,4 milyar TL.'lık 1995 
yılı dönem zararı ile 1996 yılı için öngörülen, 1 468,3 milyar TL.'lık zarar dikkate alındığında Hol
dingin, dolayısiyle kamunun sağlayacağı tasarruf ortaya çıkmaktadır. 

Soru : 4. Satış sonucunda işletmelerin vergi, SSK primi, telefon ücreti vb. tüm borçlarını dev
let üstlenmiştir. Bu borçların tutan nedir? 

. Cevap : 4. Satılan işletmelerin vergi, SSK, kredi, v.s. gibi Holding bünyesinde kalan borçları 
aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

(Milyon TL.) 
Adana Erzincan Eskişehir Karaman Nevşehir Hereke Ş. Urfa Toplam 

Vergi borcu 
SSK. borcu 
Kredi borcu 
Sair borçlar 
Holding. C/H 
borcu 
TOPLAM 

312 000 
371300 
188 297 

3 709 

-
875 306 

96 830 
176 650 

11 941 
4 983 

-
290 404 

Toplam borç tutarı 2 998 125 TL/dır. 

192 923 
307 847 
135 177 

2 863 

-
638 810 

183 193 
134 765 
58 813 

575 

190 897 
568 243 

75 782 
69 307 
25 422 
11725 

-
182 236 

115 700 
232 954 

-
2 088 

350 742 

3 410 
2 477 

• -

-

86 497 
92 384 

979 838 
1 295 300 

419 650 
25 943 

277 394 
2 998 125 

Soru : 5. 229 milyar TL.'ye satılan Hereke Kumaş Fabrikasında, devletin 201 milyar TL. tu
tarında kıdem tazminatını da üstlendiği, buna karşılık tesisin sadece arazi değirinin 210 milyar TL. 
olduğu bilinmektedir. Özelleştirme İdaresi bu yolla, kimlere kaynak aktarmıştır? Ekonomiyi kur
tarmanın tek yolu olarak kamuoyuna sunduğunuz özelleştirme, devlet kaynaklarının en ucuz yol
lardan özel kesime aktarılması mıdır? 

Cevap : 5. Hereke Yünlü Sanayi İşletmesi ile ilgili olarak 2 adet teklif alınmış olup, teklifleri
nin aynı baza getirilmesi için teklif sahipleri ile 1 tur görüşme yapılmış, neticede ise açık pazarlık 
usulüyle fiyat artırımı şeklinde yapılan ihale 2 müteşebbisin katılımı ile noter huzurunda, kapalı 
devre kamera önünde gerçekleştirilmiştir. Satılan değer işletmenin faaliyetini sürdüreceği varsayı
mıyla bulunan değerden daha yüksektir. 

Ayrıca kamunun yatırım takati ve tercihleri nedeniyle, Holding işletmelerinde uzun süreden 
beri yatırım yapılamaması, sektördeki ücretlere oranla, oldukça yüksek ücret ödenmesi sonucu üre
tim maliyetlerinin yükselmesi, işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle düşük kapasite kullanımı, 
işletmelerin sektördeki gelişmeyi takip edecek ve istihdam artırıcı yatırımları gerçekleştirecek di
namizmden uzak kalması sonucunu doğurmuştur. Bu şekilde faaliyetini sürdüren işletmelerde ya
pılacak özelleştirmenin, arsa değeri esas alınarak değil; özelleştirme neticesinde yapılacak moder-
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nizasyon ve tevsii yatınmı sonucu üretilecek katma değer de gözönünde bulundurularak işletmenin 
devamlılığının sağlanması esasına göre bir yöntem tercihi ile yapılmasını gerekli kılmaktadır. 

Bu uygulama sonucunda işletme tekstil sektöründe rekabet edebilir verimli bir yapıya kavuşa
cak ve ülke ekonomisine olumlu yönde katkı sağlayacaktır. 

Soru : 6. Özelleştirilen Sümer Holding'e ait 7 işletmenin 1995 zararının ne kadarı kredi ve 
borç faizi, ne kadarı işletme zararıdır? 

Cevap : 6. Holding'e ait özelleştirilen 7 İşletmenin 1995 yılı dönem zararları aşağıdaki tablo
da gösterilmektedir. 

(Milyon TL.) 
Adana Erzincan Eskişehir Karaman Nevşehir Hereke Ş. Urfa 

1995 Yılı dönem ~~ " " ~ 
zararları 590 168 264 628 479 129 197 523 94 877 111322 19 260 

Dönem zararları içerisinde finansman yükü ağırlıkta olup, ödenmeyen vergi, SSK primi ve 
Sosyal Yardımlar için Eylül 1995 ayma kadar aylık % 12, daha sonraki aylar için aylık % 10 ora
nında uygulanan gecikme zamlarının etkisi büyük olmuştur. 

Soru : 7. KİGEM ve AĞAÇ-ÎŞ yetkilileri, Düzce'de satılan işletmelerin ORÜS'ün arsa bede
lini hesaplamak için yöre emlâk komisyonlarından fiyat almaya çalışırken, emlâkçılan bilgi verme
meleri için tehdit edenler kimlerdir? Bunlar hakkında cumhuriyet savcıları ve güvenlik güçleri ta
rafından tahkikat yapılmış mıdır? 

Cevap : 7. Bu soruda belirtilen hususlarda, İdarenin hiçbir ilgisi ve bilgisi bulunmamaktadır. 
Ayrıca, ORÜS'e ait 23 işletme Ekim 1995'de ilan edilerek satışa sunulmuş, teklifler alınmış, ka
muoyuna ve basma açık olarak yapılan ihale görüşmeleri sonucunda, satışı uygun görülen 9 işlet
meden 8'inin (Antalya, Ayancık, Bafra, Devrek, Düzce, Pazarköy, Ulupınar, Vezirköprü işletme
lerinin) satış işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

İdare bu özelleştirme uygulamalarını 4046 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yap--

makta olup, yasada belirtilen değer tespit yöntemleri kullanılarak herbir işletme için değer tespitle
ri yapılmış ve bulunan değerler ihale görüşmelerinde baz olarak alınmıştır. 

Soru : 8. Özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalan işçilerimize yeni iş edindirme ve mes
lek kazandırmak amacıyla, Hazine Müsteşarlığı ve Dünya Bankası tarafından yapıldığı ileri sürü
len "İş gücü uyum projesi" özelleştirilecek yer kalmayınca mı uygulanacaktır? 

Cevap: 8. T,C. ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) arasında 5 Mayıs 
1994 tarihinde imzalanan 100 milyon ABD doları tutarındaki "Özelleştirme Uygulaması Teknik 
Yardım ve Sosyal Güvenlik Ağı Projesi" kredi anlaşması ile özelleştirmenin hızlandırılması ve şef
faf bir şekilde gerçekleştirilmesi suretiyle ekonomide etkinliğin ve verimliliğin arttırılması hedef
lenmektedir. Bu kredi kapsamındaki projelerden birisi olan "İşgücü Uyum Projesi" özelleştirme 
uygulamalarından etkilenecek kişi, kuruluş ve yörelere sağlanacak yardımlarla bu etkilerin ortadan 
kaldırılmasını veya enaza indirilmesini hedeflemektedir. Kredi anlaşması kapsamında İşgücü 
Uyum Projesine ayrılan tutar 11 milyon ABD doları dış kaynak, 7,3 milyon ABD doları iç kaynak 
olmak üzere toplam 18,3 milyon ABD dolarıdır. 

İşgücü Uyum Projesi birinci yıl pilot çalışma, izleyen iki yıl uygulama olmak üzere üç yıl ola
rak planlanmıştır. İlk dönem Temmuz 1995 itibariyle sonuçlanmış ve uygulama aşamasına gelin
miştir. Projede teknik danışmanlığa ilişkin çalışmalar Hazine Müsteşarlığının koordinatörlüğünde 
Avustralya Çalışma, Eğitim ve Öğrenim Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Hedef kitle; özel
leştirmeden etkilenecek kişi ve kurumlar olduğundan, çalışmaların her aşamasında Özelleştirme 
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İdaresi Başkanlığı ile koordinasyon sağlanmaktadır. İlk dönemde yapılan çalışmalar sonucu, diğer 
ülkelerdeki mevcut uygulamalardan da yararlanılarak, ülke yapı ve ihtiyaçları gözönünde bulundu
rulmak suretiyle Türkiye için bir İşgücü Uyum Modeli geliştirilmiş, bu modelde yer alacak kuru
luşlar belirlenerek, görev ve sorumlulukları tanımlanmıştır. Çalışmaların yürütülebilmesi, ilgili ku
ruluşlar arasında bilgi akışının sağlanması ve projenin izlenebilmesi için bir izleme ve yönlendir
me komitesi oluşturulmuştur. Komitede Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Devlte Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT), Hazine Müsteşarlığı, İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü 
(İİBK), Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), üst düzey temsilcileri bulunmaktadır. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Hazine Müsteşarlığının yanı sıra İş ve İşçi Bulma Kurumu, 
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğide öncü kurumlar olarak ülusalişgücü uyum modeli içerisinde yer almaktadırlar. 
Proje kapsamında, İİBK tarafından sağlanacak ve koordine edilecek eğitim, istihdam ve kamu ya
rarına çalışma programlarının yeraldığı bir destek programı paketi geliştirilmiştir. Ayrıca, KOS
GEB'in sağlayacağı veya koordine edeceği Küçük Ölçekli İşletmeler Danışmanlık Desteği ve İş 
Geliştirme Merkezi Desteği yardımıyla kendi işini kurmak isteyenlere hizmet verilmesi amaçlan
maktadır. 

İşgücü Uyum Programı kapsamında en fazla beş yerde kurulması planlanan İş Geliştirme Mer
kezlerinin ilkine ait çalışmalar İzmir'de başlatılmıştır. Bunun yanısira projede, ekonomik gelişme 
sürecini hızlandırmak için TOBB'un koordine edeceği Yerel Ekonomik Gelişme Programları ha
zırlanmaktadır. 

Bu program kapsamına alman iller; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Erzincan, İzmir, Kahra
manmaraş, Karsi Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir, Samsun, Sivas, Ş. Urfa ve ilçe olarak 
da İskenderun'dur. Sümer Holding'e ait Adana, Eskişehir, Erzincan, Hereke, Karaman, Nevşehir 
ve Ş. Urfa olmak üzere yedi işletmede çalışmalar Proje danışmanlarınca sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

UğurBayar 

Özelleştirme İdaresi Başkanvekili 

10. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, özelleştirme için ödenen danışmanlık ve rek
lam ücretlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rüşdii Saraçoğlu 'nun yazılı cevabı 
(7/327) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinize arz ederim. 

Saygılarımızla. 

Halit Dumankaya 

İstanbul 

Özelleştirme özellikler son dönemlerde ver kurtul mantığıyla idare edilmekte devasa kurum
ların satılması ile elde edilen gelirler işçilere ödenen tazminatları karşılayamamakta, reklamlara ve 
danışmanlara çok yüklü paralar ödenerek kurumda bir savurganlık yaşanmaktadır. 

Soru : 1. Dünya Bankasının özelleştirme için Türkiye'ye ne kadar kredi vermiştir. Bu kredi
nin ne kadarlık bölümü danışmanlara verilmiştir. 
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Soru : 2. Dünya Bankası hazineye bir hatırlatma notu gönderip verdiği kredinin tamanın da

nışmanlara vermek zorunda mısınız? Anlamında bir uyarıda bulundu mu? 

Soru : 3. Alt yapı hazırlığında yapıldığı 8 yıllık ANAP döneminde özelleştirme için danışman
lara kaç lira ödenmiştir. Reklamlar için kaç lira ödenmiştir? 

Soru: 4. Sayın Demirel'in Başbakan olduğu dönemde özelleştirme için danışmanlara kaç lira 
ödenmiştir? Reklamlara kaç lira ödenmiştir? 

Soru : 5. Sayın Çiller'in Başbakan olduğu dönemde özelleştirme için danışmanlara ne kadar 
ödenmiştir? Reklamlara ne kadar para ödenmiştir? 

Soru : 6. Özelleştirme ile ilgili olarak (Ayrılması mümkünse) her kurum için tek tek ne kadar 
danışmanlık ücreti ödenmiştir açıklar mısınız? 

T.C. v 

Devlet Bakanlığı 
Sayı: B.02.0.002/305 16.4.1996 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 28.2.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/327-540/1156 sa

yılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ilgi yazı 

ekinde alınan yazılı soru önergesinde yer alan sorularla ilgili olarak hazırlanan cevap ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Dn Rüşdü Saraçoğlu 

Devlet Bakanı 
T.C. 

Başbakanlık 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Sayı: B.02.1. ÖİB. 0.65.00.00/2602 12.4.1996 
Konu : Önerge 
Devlet Bakanlığına 
(Sayın Dr. Rüşdü Saraçoğlu) 
İlgi : Devlet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünün 19.3.1996 gün ve 049 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından Sayın Başbakan'a tevcih edilen 
7/327-540 esas sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap aşağıdadır. 

Soru : 1. Dünya Bankasının özelleştirme için Türkiye'ye ne kadar kredi vermiştir. Bu kredi
nin ne kadarlık bölümü danışmanlara verilmiştir. 

Cevap : 1. Dünya Bankası 5.5.1994 tarihinde Özelleştirme Uygulamaları Teknik Yardım ve 
Sosyal Güvenlik Ağı Projesi (3728-TU) adı altında Türk Hükümetine 100 milyon ABD $ tutarın
da bir kredi vermiştir. Söz konusu proje anlaşmasına göre bu kredinin Hazine Müsteşarlığı, Devlet 
Planlama Teşkilatı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından kullanılması öngörülmüş
tür. Buna göre İdare, kredinin yaklaşık 59 milyon ABD $'lık kısmını kullanabilecektir. Bu mikta
rın 43 milyon ABD $'lık bölümü danışmanlık hizmetleri, eğitim ve tanıtım hizmetleri için ayrıl
mıştır. Bugüne kadar bu fonun 3.9 milyon ABD $'lık kısmı danışmanlık hizmet alımları için kul
lanılmıştır. 
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Soru : 2. Dünya Bankası hazineye bir hatırlatma notu gönderip verdiği kredinin tamanın da

nışmanlara vermek zorunda mısınız? Anlamında bir uyarıda bulundu mü? 

-Cevap : 2. 3728-TU kredisinin kullanımını izlemek amacıyla Dünya Bankası yetkilileri belir
li aralıklarla Türkiye'yi ziyaret etmektedirler. Bu ziyaretlerdeki incelemelerinin sonundaki projeye 
ilişkin tavsiye ve eleştirilerini bir raporla Türk Hükümetine bildirmektedirler. Dünya Bankası He
yetinin 04-16 Ocak 1996 tarihleri arasında yapmış oldukları incelemeye ilişkin hazırlanan raporda, 
özelleştirme uygulamaları ile ilgili karşılaşılan sorunların temel olarak politik istikrarsızlık ve buna 
bağlı olarak da İdare'nin kurumsal yapısının sağlamlaştırilamaması ile ilgili olduğu belirtilmiştir. 

Dünya Bankası, İdare için ayırmış olduğu 59 milyon ABD $'lık kredinin yaklaşık 43 milyon 
ABD $'lık bölümünü Danışmanlık Hizmet Alımları için ayırmıştır. Dünya Bankası, bu kaynağın 
yeterince kullanılmadığından bahisle, İdarenin iç yapısını güçlendirmeye yönelik Danışmanlık 
Hizmet Alımlarının yoğunlaştırılmasını ayrıca halihazırda istihdam edilmiş danışmanların da hiz
met kapasitelerinin artırılması gerektiğini belirtmiştir. 

Soru : 3. Alt yapı hazırlığında yapıldığı 8 yıllık ANAP döneminde özelleştirme için danışman
lara kaç lira ödenmiştir. Reklamlar için kaç lira ödenmiştir? 

Cevap : 3. Özelleştirme uygulamalarının başladığı 1986 yılından 1991 yılı Aralık ayına kadar 
geçen 8 yıllık dönemde (ANAP Dönemi) özelleştirme faaliyetlerine ilişkin ilan ve reklam-tanıtım 
harcamaları tutan 43 577 174 664 TL. (14 117 248 $) dır. 1986-1991 dönemindeki danışmanlık gi
derleri ise, 42 765,7 milyon TL.'dır. 

Soru : 4. Sayın Demirel'in Başbakan olduğu dönemde özelleştirme için danışmanlara kaç lira 
ödenmiştir? Reklamlara kaç lira ödenmiştir? 

Cevap : 4. Aralık 1991-Haziran 1993 tarihleri arasındaki dönemde (Sayın Süleyman Demirel 
başkanlığındaki 1 inci DYP-SHP Koalisyon Hükümeti dönemi) danışmanlara 7,529.7 milyon 
TL.'sı ödenmiştir. Aynı dönemde özelleştirme faaliyetlerine ilişkin ilan ve reklam-tanıtım harca
maları da, 52 784 026 010 TL. (6 646 047 Ş) dır. 

Som : 5. Sayın Çiller'in Başbakan olduğu dönemde özelleştirme.için danışmanlara ne kadar 
ödenmiştir? Reklamlara ne kadar para ödenmiştir? 

Cevap : 5. Temmuz 1993-Aralık 1995 tarihleri arasındaki dönemde (Sayın Tansu Çiller baş
kanlığındaki DYP-CHP Koalisyon Hükümetleri dönemi) danışmanlara 621,680.1 milyon TL.'sı 
ödenmiştir. Özelleştirme faaliyetlerine ilişkin ilan ve reklam-tanıtım harcamaları ise 352 862 226 
449 TL. (8 924 080 Ş) dır. 

Soru : 6. Özelleştirme ile ilgili olarak (Ayrılması mümkünse) her kurum için tek tek ne kadar 
danışmanlık ücreti ödenmiştir açıklar mısınız? 

Cevap: 6. 1995 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığının kurumlara ödediği danışmanlık üc
reti ekte sunulmuştur. 

Ödenen ücrete İdare'ye kurumsal danışman olarak çalışan danışmanlar olan McKinsey (Stra
tejik Danışman), Cenajans Grey (PR Danışman), WhiteCase (Hukuk Danışmanı) ve Gayrimenkul 
Ekspertiz A.Ş. de dahildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Uğur Bayar 

Özelleştirme İdaresi Başkanvekili 

Not: Yazılı soruyla ilgili diğer bilgiler dosyasındadır. 
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11. - Muğla Milletvekili Zeki Çakır oğlu'nun, Muğla TEK Müdürlüğünce kaçak bir inşaata 

elektrik bağlandığı iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hüsnü Doğan 'in 
yazılı cevabı (7/330) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygıyla arz ederim. 

Zeki Çakıroğlu 

Muğla 

24 Aralık 1995 Milletvekili seçimlerinde Doğruyol Partisi Muğla Milletvekili aday adayı Sa
yın Çağlar Güner tarafından Muğla ili Bodrum ilçesi Güvercinlik Sıralık mevkiinde : 

Hazineye ait sıfır noktada Milas-Bodrum karayoluna bitişik araziye ruhsatsız kaçak yaptınlan 
inşaatlarına; 

TEK Muğla İl Müdürlüğü tarafından özel olarak bu tesise 179 adet beton direk diktirilerek tel 
çekilerek elektrik bağlanmıştır. 

1. inşaat ve oturma ruhsatı olmayan inşaatlara eletrik verilebiliyor mu? 

2. Hazine arazisine yapılan ve kaçak olan bu inşaatın yıktırılması gerekmiyor mu? 

3. Yasaya aykırı olarak yapılan inşaata elektrik bağlanması için ne kadar masraf yapılmıştır? 
Aynı para ile suzuz köylerimizin su; yolsuz köylerimize yol yapılması daha doğru olmaz mı? 

4.-Ruhsatsız inşaat sahibinin Doğruyol Partili ve Milletvekili aday adayı olması elektrik götü
rülmesinde etkili olmuş mudur? 

5. İlgililer hakkında yasal soruşturma yapılmayacak mıdır? 

6. Devletin keyfi yönetimine son verilmeyecek midir? 

7. Yasalara aykırı yapılan elektrik şebeke-tesis sökülmeyecek midir? 

' T.C.. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 16.4.1996 

Sayı: B.15.0.APK.0.23.300-419/5775 
Konu: Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 15 Mart 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/330-544/1177 
sayılı yazısı. . 

Muğla Milletvekili Sayın Zeki Çakıroğlu'nun Bakanlığıma tevcih ettiği 7/330-544 esas sayılı 
yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
/ ' Hüsnü Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
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Muğla Milletvekili Sayın Zeki Çakıroğlu'nun soru önergesi ve cevabı (7/330-544) 
24 Aralık 1995 Milletvekili Seçimlerinde Doğru Yol Partisi Muğla Milletvekili aday adayı Sa

yın Çağlar Güner tarafından Muğla İli Bodrum İlçesi Güvercinlik Sıralık mevkiinde : 

Hazine'ye ait sıfır noktada Milas-Bodrum karayoluna bitişik araziye ruhsatsız ve kaçak olarak 
yaptırılan inşaatlarına; 

TEK Muğla İl Müdürlüğü tarafından özel olarak bu tesise 179 adet beton direk diktirilerek, tel 
1 çekilerek elektrik bağlanmıştır. 

1. İnşaat ve oturma ruhsatı olmayan inşaatlara eletrik verilebiliyor mu? 

Cevap : 1. Konu ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, Bodrum sahil karayolunun ya
pımı ile birlikte bölgede hızla artan yapılaşmaya bağlı olarak, Sıralı Mevkiinde (Gökçeler Mahal
lesi) yaklaşık 30 hane oluştuğu ve bunların imar planı dışında bulunduğu dikkate alınarak söz ko
nusu yerleşim alanının, köy statüsünde değerlendirilerek işlem yapıldığı tespit edilmiştir. 

İmar Kanununun 27 nci maddesi doğrultusunda, köy sınırlarında yapılan inşaatlarda ruhsat 
aranmadığından, Gökçeler Mahallesindeki meskenlere elektrik verilebilmesi bakımından gerekli 
tesislerin yapım işi, TEDAŞ Genel Müdürlüğü 1991 yılı yatırım programına dahil edilerek, 1994 
yılı içerisinde tamamlanmıştır. 

2. Hazine arazisine yapılan ve kaçak olan bu inşaatın yıktırılması gerekmiyor mu? 

Cevap : 2. Konu, Bakanlığım ilgi alanına girmemekle .beraber; anılan mevkiide, karayolunun 
yapım tarihi ile başlayan ve bugüne kadar süre gelen yapılaşmaya, ilgili merciilerce yıkım işlemi 
uygulanmadığı gibi, telefon ve su şebekesi gibi diğer alt yapı yatırımları da getirilmiştir. 

3. Yasaya aykırı olarak yapılan inşaata elektrik,bağlanması için ne kadar masraf yapılmıştır? 
Aynı para ile suzüz köylerimizin su; yolsuz köylerimize yol yapılması daha doğru olmaz mı? 

Cevap : 3. Sözkonusu mahallenin elektriklendirilmesi için alçak gerilim ve orta gerilim 
(AG+OG) şebekelerinde kullanılan direk sayısı 105 olup, bu tesisler 1993 yılı birim fiyatlarına gö
re 1 112 661 271 TL. sına mal olmuştur. 

4. Ruhsatsız inşaat sahibinin Doğruyol Partili ve Milletvekili aday adayı olması elektrik götü
rülmesinde etkili olmuş mudur? 

Cevap : 4. Bakanlığım, ilgili kuruluşu TEDAŞ Genel Müdürlüğü; yukarda da belirtildiği gibi, 
adı geçen bölgeye, İmar Kanuunun 27 nci maddesi doğrultusunda ve 30 hanelik yerleşim yerini köy 
statüsünde değerlendirerek, hizmet götürmüştür. Anılan hizmetin 1991-1994 yıllarında gerçekleş
tirilmesinde, inşaat sahibi ve partisinin herhangi bir etkisinin olması sözkonusu değildir. 

5. İlgililer hakkında yasal soruşturma yapılmayacak mıdır? 
Cevap : 5. Bakanlığımca, konu ile ilgili olarak, yasal soruşturma açılacak herhangi bir durum 

bulunmamaktadır. , 
6. Devletin keyfi yönetimine son verilmeyecek midir? 

Cevap : 6. Bakanlığımın görev alanı içerisinde gerçekleştirilen konuda, Devletin keyfi yöneti
mi sözkonusu değildir. Herşey yasalar çerçevesinde yürütülmektedir. 

7. Yasalara aykırı yapılan elektrik şebeke-tesis sökülmeyecek midir? ' 

Cevap : 7. Tüm ülke çapındaki yerleşim yerlerine elektrik enerjisi iletimini ve dağıtımını sağ
lamak, Bakanlığımın aslî görevleri arasındadır. Bu çerçevede yapılmış olan tesislerin sökülmesi de 
söz konusu değildir., 
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12. - Konya Milletvekili Hüseyin Arı 'nın, Konya-Adana yolu üzerinde bulunan bazı yerleşim 

birimlerinin yol düzenlemesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mehmet Keçeciler'in 
yazılı cevabı (7/335) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılması hususunda delaletlerinizi arz ederim.-

Hüseyin An 
Konya 

Konya İlinde Konya-Adana ana yol güzergahı üzerinde Cumhuriyet, Sazgeçit Köyleri yer al
maktadır. Ayrıca Ereğli Merkezinde yine 1989 yılında yapılmış olan aynı yol üzerinde Ereğli Şe
ker Fabrikası yer almaktadır. Cumhuriyet ve Sazgeçit Köylerinin meraları anılan yol güzergahının 
her iki yanında olduğundan köylülerin hayvanları bu meralara geçişlerini, geçiş için bir menfez bu
lunmadığından mecburen yol üzerinden yapmaktadırlar. 

Şeker Fabrikasının ana giriş kapısı da aynı yol güzergahında olduğundan gerekse şeker panca
rı alım kampanyası döneminde pancar teslimi için ağır vasıtaların giriş/çıkışında büyük kazalar ol
maktadır. Bu durumda can ve mal kaybına ve ekonomiye menfi yönden zarar vermektedir. 

Bu maksatla 

. 1. Cumhuriyet ve Sazgeçti köyleri civarında ihtiyaca cevap verecek tarzda ana yol güzergâhı 
üzerinde yeterli menfezler yapılacak mıdır? 

2. Ereğli Şeker Fabrikası girişinde ana yol üzerinde bir yol düzenlemesi yapılacak mıdır? 
T.C. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 16.4.1996 

Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/586 
Konu : Konya Milletvekili Hüseyin An'nın yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M.'nin 15.3.1996 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-851-2043 sayılı yazısı. (7/335) 
İlgi yazı ilişiğinde alınan, Konya Milletvekili Hüseyin Ari'nin Bakanlığımıza yönelttiği yazı

lı soru önergesi incelenmiştir. 
1. Cumhuriyet Köyü geçişinde yapılması istenilen kutu menfezin bağlantı yolları ile beraber 

tahminen 1 inci keşif bedeli 3 milyar TL. olup, Karayolları Genel Müdürlüğümüzün 1996 yılı ya
tırım programında yer almamaktadır. Ancak; yapımı, sağlanabilecek ilave kaynaklarla mümkün 
olabilecektir. 

Sazgeçit Köyü geçişinde ise 1995 yılında, Km : 51+200 de 3.00X2.50 m. ebadında, ihtiyacı 
karşılayabilecek nitelikte bir altgeçit yapılmıştır. 

2. Ereğli Şeker Fabrikası önünde trafik güvenliğinin sağlanması : 1995 yılı yıllık ortalama 
günlük trafik değeri 2003 (613 otomobil, 141 otobüs, 1176 kamyon, 73 tır) olan söz konusu kesim
de, mevcut ve gelecekteki trafik değeri itibariyle bölünmüş yol ve kavşak düzenlemesi yapılması
nın şimdilik gerekli olmadığı belirlenmiştir. 

Ancak; Ereğli Şeker Fabrikasının üretim devresinde pancar ve küspe nakliyesi yapan araçla
rın fabrika sahası içindeki park yerinin yeterli olmaması nedeni ile Devlet Yolu üzerinde park et-

- 5 6 3 -



T.B.M.M. B : 3 8 17 .4 .1996 0 : 2 
meleri, platformu işgal edip görüş mesafesini kısıtladığından bu kesimde sık sık trafik kazalan 
meydana gelmektedir. Söz konusu Devlet yolu üzerinde trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için adı 
geçen fabrika yetkililerince park alanlarının yeterli hale getirilmesi gerekmektedir. Bunun için de, 
Fabrika üretim devresinde araçlann park edebilmeleri, protokollu olarak yapılacak toplayıcı yolla 
sağlanabilecektir. 

Bu itibarla, 1996 yılı birim fiyatlarına göre belirlenen 9 723 468 103 TL. tutarındaki 1 inci 
keşif özeti hazırlanarak Ereğli Şeker Fabrikası yetkililerine teslim edilmiş olup; bedeli yatırılarak 
protokol yapılması halinde söz konusu toplayıcı yolun inşaasma başlanabilecektir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Keçeciler 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
13. - Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, yaş çay bedellerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakam 

Eyüp Aşık'in yazılı cevabı (7/411) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların ÇAY-KUR'dan sorumlu Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygılarımla arz ederim. 4.3.1996 

Şevki Yılmaz 
. . • ' . • - R i z e - ' 

1. 1995 yaş çay döneminde teslim alınan çay bedellerinin aylardır ödenmeyen kısmını ne za
man ödemeyi planlıyorsunuz? 

2. Enflasyonun vatandaşın alım gücünü erittiği günümüzde, devlet geciken alacaklarına uygu
ladığı gecikme zammı gibi, müstahsilin alacağına da, bir aydan fazla geciktirilmesi durumunda, ge
cikme zammı ödemeyi düşünüyor musunuz? 

3. Müstahsilin iradesi dışında, olan ve memnun olmadığı, mecburi budama işlemine son ver
meyi düşünüyor musunuz? 

4. Düşünmüyorsanız budama neticesi ödenecek bedelleri artırmak ve bu ödemeleri hızlandır
mak için herhangi bir çalışma yapacak mısınız? 

5. Toprak analizleri yapılarak uygun gübre kullanımı ile verimi artırma yolunda bir çaba sar-
fedilmesi düşünülüyor mu? 

6. Bu uygun gübrenin müstahsile faizsiz ve sübvanse edilerek dağıtılması için herhangi bir ça
lışma yapılacak mı? 

T . C . • • ' " • ' • ' • . 

Devlet Bakanlığı 
Sayı: B.02.0.006/182 16.4.1996 

' . . . ' ' • ' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Kan, Kar. Dai. Bşk/lığı, Kan. Kar. Md.'nün 15.3.1996 tarih ve A.Ol.O.GNS. 0.10.00.02-

7/411-707/1608 sayılı yazısı. 
Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Rize Milletvekili Sayın Şevki Yılmaz'ın 

Çay-Kur ile ilgili yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

• • - ' Eyüp Aşık 

Devlet Bakanı 
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Rize Milletvekili Sayın Şevki Yılmaz'ın Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile ilgili yazılı so

ru önergesinin cevabıdır 

Soru : 1. 1995 yaş çay döneminde teslim alınan çay bedellerinin aylardır ödenmeyen kısmını 
ne zaman ödemeyi planlıyorsunuz? 

Cevap : 1. Üreticiye olan borcumuzun tamamı ödenmiştir. 

. Soru : 2. Enflasyonun vatandaşın, alım gücünü erittiği günümüzde, devlet geciken alacakları
na uyguladığı gecikme zammı gibi, müstahsilin alacağına da, bir aydan fazla geciktirilmesi duru
munda, gecikme zammı ödemeyi düşünüyor musunuz? 

Cevap : 2. Yaş çay fiyatı tespit edilirken çeşitli alternatifler dikkate alınmaktadır. Bunlardan 
birisi üreticiyi enflasyona ezdirmemek için o yılın enflasyon oranını dikkate alarak yapılan fiyat 
tespitidir. Diğeri, o yılın yaş çay yaprağı maliyeti ve buna ilave edilen makul bir kâr oranıyla tes-

' pit olunan fiyattır. Yaş çay yaprağı fiyatı tespit olunurken; bunun içerisinde o yıla ait tesis, işçilik, 
gübreleme, tarla kirası, üretim masrafları gibi masraflar artı bu masraflar toplamına ilave edilen ö 
yılın cari faizi bulunmaktadır. Bu sebeple, şimdiye kadar, çay parası ödemelerinde ayrıca gecikme 
zammı ödemesi yapılmamıştır. Ancak, 1996 yılı ödemelerinde üreticinin mağdur olmaması için ge
rekli her türlü kolaylık sağlanacak ve üreticinin lehine olan her türlü tedbir alınacaktır. 

Soru: 3. Müstahsilin iradesi dışında, olan ve memnun olmadığı, mecburi budama işlemine son 
vermeyi düşünüyor musunuz? 

Cevap : 3. Çay tarım alanlarından kaliteli ürün temin etme amacıyla çay bahçelerinin 5 yıllık 
süre için her yıl 1/5 oranında gençleştirme budamasına tabi tutulması ve üreticilerin uğradığı gelir 
kaybının tazmini 15.12.1993 tarih ve 93/5096 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre yürütül
mektedir. Sözkonusu kararname yürürlükte olduğu sürece kararname gerekleri yerine getirilecektir. 

Som : 4. Düşünmüyorsanız budama neticesi ödenecek bedelleri artırmak ve bu ödemeleri hız
landırmak için herhangi bir çalışma yapacak mısınız? 

Cevap : 4. 15.12.1993 tarih ve 93/5096 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği çay bahçelerinin 
her yıl 1/5'inin budanmasından doğacak gelir kaybı üreticilere tazminat olarak ödenmektedir. Bu 
tazminatın hesaplanmasında üreticinin budadığı çaylık alan miktarı kararname yürürlüğe girmesin
den önceki son iki yıl içinde sattığı yaş çay miktarı ortalamasının % 70'i ve budama yılı yaş çay fi
yatı esas alınmaktadır. Gelir kaybı tazminatı ödemeleri ise, yaş çay bedellerinin ödenmesinden ön
ce yapılmaktadır. 

Soru : 5. Toprak analizleri yapılarak uygun gübre kullanımı ile verimi artırma yolunda bir ça
ba sarfedilmesi düşünülüyor mü? 

Cevap : 5. Çaykur tarafından belli periyotlarda tüm plantasyon sahalarını örnekleyecek toplam 
analiz çalışmaları sürdürülmekte olup, süreç içerisinde topraklarda oluşan olumsuz gelişmeler iz
lenmektedir. Yapılan toprak analizleri ve araştırmalara dayanarak uzun yıllar tek yönlü ve aşırı 
dozda yapılan gübrelemenin neden olduğu toprak asitliğindeki sürekli artışın durdurulması ve bit
kinin temel besin ihtiyaçlarını karşılayarak verim ve kalitenin artırılması amacına yönelik olarak 
adı geçen kuruluş tarafından üreticilere 15:5:10: (N:P:K) gübresi önerilmiş ve üretici firmalar tara-" 
fından da bu gübrenin üretilmesi sağlanmıştır. 

Soru : 6. Bu uygun gübrenin müstahsile faizsiz ve sübvanse edilerek dağıtılması için herhan
gi bir çalışma yapılacak mı? 

Cevap : 6. Bu çay özel gübresi üreticilere bağlı bulundukları Yaş Çay Kooperatifleri aracılı
ğıyla Devlet tarafından sübvanse edilmek suretiyle sağlanmaktadır. 

Arz ederim. 
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14. - Kocaeli Milletvekili Bekir YurdagüVün amme alacaklarına uygulanacak gecikme zammı 

ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararma ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Lutfullah Kaya-
lar'ın yazılı cevabı (7/437) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz 
ederim. ; 

Saygılarımla. 7.3.1996 

Bekir YurdagüTv, 

Kocaeli 
1 Şubat 1996 tarih, 22541 sayı ve 96/7798 karar sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlü

ğe giren, "Yayım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; vadesinde ödenmeyen Amme Alacakla
rına uygulanacak gecikme zammının vadenin bitim tarihinden itibaren her ay ayrı ayrı % 15 olarak 
uygulanır" Bakanlar Kurulu Kararma istinaden; 

Her ay için ayrı ayrı % 15 uygulanacak gecikme zammı yıllık % 180 olacaktır. Resmî rakam
ların dahi yıllık enflasyon oranının % 65 olduğu söylenmesine rağmen, uygulamaya konan bu ka
rarın vatandaşa çok ağır yük getireceği düşünülmemiş midir? 

Amme Alacağı niteliği taşıyan Elektrik, Su, Doğalgaz, SSK, Bağ-Kur ve Meslek Odaları ai
datları gibi borçların, Gelir, Kurumlar, Emlak, Çevre temizlik ve Taşıt vergileri gibi dürüstçe ve za
manında verilen beyannamelerle tahakkuk eden, ödeme güçlüğü nedeniyle de ödenemeyen vergi
lerin, bir de her ay ayrı ayrı % 15 gecikme zammı uygulanması ile iyice ağırlaştırılarak vatandaş
larımız perişan edilmemiş midir? 

Ağırlaşan bu koşullarla tahsil edilemeyen alacakların, tahsil edilmesi imkânsız hale dönüştü
rülen, amaç; amme alacaklarının tahsili ilkesine de ters düşülmemiş midir? 

Kayıtdışı ekonominin ve vergi dairelerine hiç uğramayan kazanç sahiplerinin cirit attığı ülke
mizde; kazançlarını zamanında dürüstçe beyan eden, ödeme güçlüğü nedeniyle vergisini zamanın
da ödeyemeyen vatandaşlarımız bu uygulama ile cezalandırılmak mı istenmektedir? 

Bir.önceki hükümet tarafından Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulamaya konan, hiç de adil ol
mayan dürüst, namuslu vatandaşlarımızı cezalandıran, devletimizi de amme alacaklarını tahsil 
edemez duruma sokarak zarara uğratan bu uygulamanın, gecikme, zamlarına uygulanacak faiz 
oranlarının daha makul bir seviyeye çekilerek devletimizin zararı, vatandaşımızın da mağduriye
tinin giderilmesi için hükümetinizce bir çalışma başlatmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsa
nız ne zaman? 

T.C. 

Maliye Bakanlığı 
Gelirler Genel Müdürlüğü 17.4.1996 

Sayı: B.07.0.GEL.0.36/3685-1/16231 
Konu : Yazılı soru önergesi Sürelidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Başbakanlığa hitaben yazılan 18.3.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/437-766/1785 
sayılı yazınız. 

Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül tarafından Başbakanlığa tevcih edilen ve Bakanlığımca ya
zılı olarak cevaplandırılması tensip edilen soru önergesine ilişkin cevabımız aşağıda belirtilmiştir. 
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Bilindiği üzere, kamu hizmetlerinin en önemli ve sağlıklı finansman aracı vergilerdir. Bu hiz

metlerin zamanında yerine getirilebilmesi ve bütçe hedeflerine ulaşılabilmesi açısından vergilerin 
süresinde ödenmesi kamu menfaatiyle doğrudan ilgilidir. 

Açıktır ki, vergilerin süresinde ödenmeyerek mükelleflerce finansman aracı olarak kullanılma
sı, yukarıda belirtilen ilkeler ve hedeflerden sapma sonucunu doğuracağından sonuç kamu menfa
atine aykırı olacaktır. 

Bu itibarla, vergilerin süresinde ödenmesini sağlamaya yönelik olan gecikme zammı müeyyi
desinin ödememeyi caydırıcı oranda olması önem arz etmektedir. 

Zira, 1996 yılı Ocak ayında piyasa faiz hadlerindeki yükselme nedeniyle, bazı mükelleflerin 
vergilerini zamanında ödeme yerine finans piyasalarında değerlendirmeye yöneldikleri, bunun ise 
vergi tahsilatında yavaşlamaya yol açtığı gözlemlenmiştir. 

Bu hususlar gözönünde bulundurularak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanunun 51 inci maddesinde düzenlenmiş olan ve ödeme müddeti içinde ödenmeyen kamu 
alacaklarına vadenin bitim tarihinden itibaren, ödeme tarihine kadar geçen her ay için ayrı ayrı % 
10 oranında uygulanmakta olan gecikme zammı, anılan maddenin Bakanlar Kuruluna verdiği yet
kiye istinaden 9.1.1996 gün ve 96/7798 sayılı karar ile 1 Şubat 1996 tarihinden itibaren uygulan
mak üzere % 15 olarak tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Bununla birlikte, piyasa faiz hadlerindeki düşme seviyesine göre gecikme zammı ora,nı tekrar 
gözden geçirilerek gereği yerine getirilecektir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 

Lutfullah Kayalar 

Maliye Bakanı 

15. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Tarım Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu üye
liklerine yapılan atamalara ve gübre fiyatlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı İsmet 
Atilla'nın yazılı cevabı (71449) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hu

susunda gereğini arz ederim. 11.3.1996 
Kemal Albayrak 

Kırıkkale 

1. Tarım Kredi Koop. Yön. Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların mevzuat gereği yapılmadı
ğı hakkındaki iddiaların açıklanması, 

2. Kayseri çiftçi temsilcisi olarak Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Mustafa Ulu'nun sendi
kal faaliyetlerde bulunup bulunmadığı, 

3. 27.11. İ995 tarihli 1995/34 Başbakanlık Genelgesi yürürlükte iken, yeni personel alınıp alın
madığı, Alındı ise ilgililer hakkında ne gibi bir işlem yapıldığı, 

4. 1995 ve 1996 ilkbahar dönemlerinde aşağıda belirtilen gübre fiyatları ne kadardı? 

% 21 Amonyum sülfat 

% 26 Amonyum sülfat 

% 33 Amonyum nitrat 

% 46 Üre 
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5. Tarım Kredi Koop. Birliği tarafından piyasa değerinden fazlasına gübre alınıp alınmadığı, 

alındı işe, kurumu bu şekilde zarara uğratan kişiler hakkında ne gibi bir işlem yapıldığı. 
T.C. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü 

Denetleme Dairesi Başkanlığı 17.4.1996 
Sayı: TD.8/1254/1891 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ye Kararlar Dairesi Başkanlığının 

18.3.1996 tarih ve KAN. KAR. MD. A. 01.0.GNS.0.10.00.02.7/449-799-1920 yazılı yazısı. 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği hakkında; Kırıkkale Milletvekili Kemal 

Albayrak tarafından verilen ve bizzat Bakan tarafından cevaplandırılması istenen ilgi yazınızın 
ekindeki 11.3.1996 tarihli önergede yer alan soruların incelenmesi sonucu verilen cevaplar aşağı
da belirtilmiştir. 

1. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birliklerinin işleyişini düzenleyen 1581 Sayılı Kanunun 
24.6.1995 gün ve 553 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tadilinden sonra Türkiye Tarım Kre
di Kooperatifleri Merkez Birliğinin yönetimi özerkleştirilerek işler, seçimle işbaşına gelen (9) ki
şilik Yönetim Kurulu tarafından yürütülmekte, dolayısıyla Bakanlığımızın herhangi bir müdahale
si söz konusu olmamaktadır. Yapılan incelemelerde; Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atama
ların 1581 ve 3223 Sayılı Kanunlar ile 553 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uy
gun olduğu, diğer taraftan üyeliklerine son verilme, çekilme ve herhangi bir sebeple Yönetim Ku
rulu üyeliklerinden ayrılanların yerine Yönetim Kurulunca yedekleri çağırılmak suretiyle sözkonu-
sü kurulun işlerliği sağlanmakta olduğundan bu konuda mevzuata aykırı herhangi bir işlem bulun
madığı tespit edilmiştir. 

2. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ve Bakanlığım Teftiş Kurulu Başkanlı
ğınca yapılan incelemelerde; Kayseri Çiftçi Temsilcisi olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen 
Mustafa Ulu'nun 2821 sayılı Sendikalar Yasasında belirtilen sendika organlarının hiçbirisinde gö
revli olmadığı ve herhangi bir sendikal faaliyette bulunmadığı tespit edildiğinden adı geçen şahsın 
Merkez Birliği Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine engel bir durum bulunmamaktadır. 

3. Yapılan incelemede; özel hukuk tüzelkişiliği Yargıtay tarafından da kabul edilip, personel • 
alımını yasaklayan Başbakanlığın 1995/26 ve 1995/34 sayılı genelgeleri kapsamı dışında tutulan ve 
553 sayılı Kanun Hükmüde Kararname ile idarî özerkliğe kavuşturulan, kooperatif üyelerinin se
çim ile işbaşına gelen ve yönetim kurulu tarafından yönetilen Türkiye Tarım Kredi kooperatifleri 
Merkez Birliğinin ilgili mevzuat gereği yönetimi itibarı ile tamamen özerk bir kuruluş haline gel
diği ve bu suretle, 1995 yılının Kasım ve Aralık aylarında; Yönetim Kurulu tarafından Kooperatif 
ve Birliklerden emekli olanların yerine 165 geçici personelin alınmasına karar verildiği, Genel Mü
dürlük tarafından ise 1506 kişinin alınması planlandığı, bunun 559'unun geçici olarak işe alınıp gö
reve başlatıldığı, diğerlerinin alınmadığı ancak işçi alımları sırasında Kuruluş Personel Yönetmeli
ği ve ilgili mevzuat hilafına uygulamaları tespit edilen zamanın Genel Müdürü Nazım Yüksel'in 
29.12.1995 tarih ve 517 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile görevinden alınıpyine; 27.2.1996 tarih ve 
52 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile adı geçen ve sorumlulukları tespit edilen diğer kurum persone
li hakkında soruşturma açılmasına karar verildiğinden ve 553 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin, 1581 sayıjı Kanunun 6 ncı maddesini değiştiren 3 üncü maddesi ve bu kanuna göre çıkarılan 
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Personel Yönetmeliğinin 62/a maddesi gereğince geçici personel alımı hususunda tespit olunan 
mevzuat aykırılıklarına ilişkin işlemlerinin soruşturulmasına 27.2.1996 tarih ve 52 sayı ile Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulunca karar verildiği tespit edilmiştir. 

4. 1995 ve 1996 ilkbahar dönemlerindeki gübre fiyatlarının aşağıda gösterilen şekilde olduğu 
belirlenmiştir. 

1996 Yılı İlkbahar 
1995 Yılı İlkbahar 1996 Yılı İlkbahar 15.2.1996-15.3.1996 
Dönemi (Vadeli) Dönemi (Vadeli) Arasında Ortağa 

Ortağa Satış Ortağa Satış Peşin Satış 
Gübre Cinsi Fiyatı TL./KG. Fiyatı TL./KG. .. Fiyatı TL./KG. 

% 21 A. sülfat 6 200 14 250 11800 
% 26 A nitrat . 8 200 15 250 13 000, 
% 33 A. nitrat 8 400 16 250 14 500 
% 46 Üre 11500' 23 750 18 000 

5. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından piyasa değerinden fazlasına 
gübre alınıp kuruluşun zarara uğratıldığı iddiaları üzerine bakanlığım Teftiş Kurulu Başkanlığınca 
oluşturulan heyetçe yapılan incelemede; sözkonusu iddialar ile ilgili olarak herhangi bir kanıt elde 
edilememiştir. 

Diğer taraftan mevcut Yönetim Kurulunun 553 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden sonra 
ihale, açık eksiltme ve pazarlık ile tedarik edilen gübrelerin alım usulü, cins ve fiyatlarını gösterir 
liste ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
İsmet Attila 

• Maliye Bakanı 
Not: Yazılı soruyla ilgili diğer bilgiler dosyasındadır. 

16.- Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey 'in, Diyarbakır 'daki elektrik kesintilerine ilişkin so
rusu Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hüsnü Doğan'in yazılı cevabı (7/467), 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Diyarbakır ilinin enerji ihtiyacını karşılayan enerji nakil hatlarının eksikliği ve şehir şebekesi
nin yetersizliğinden kaynaklanan elektrik kesinti ve kısıntıları yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. Bu 
durum ekonomik, sosyal ve psikolojik sıkıntılara neden olmaktadır. 

Bu konu ile ilgili olarak Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından aşağıdaki soruların yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 18.3.1996 

Prof, Dr. Sacit Günbey 

Diyarbakır 
1. Konu ile ilgili Enerji Bakanlığının bilgisi var mıdır, varsa elektrik kesintisinin nedenleri ne

lerdir? 
2. Kesintinin ortadan kaldırılması için ne gibi tedbirler alınmaktadır? 
3. Ne zaman bu elektrik kesintilerine son verilecektir? 
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4. Bölgemizden diğer bölge illerine yapılan enerji naklinde meydana gelen hat kayıbı kadar, 

indirimli elektrik fiyatı Diyarbakır için uygulanması mümkün müdür? 
T.C. . • " ' . - . • . : 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu 

Başkanlığı 
Sayı:B.15.0.APK.0.23.300-418/5774 16.4.1996 

Konu: Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 27.3.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.Ö0.02-7/467-891/2177.sa-
yılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Prof. Dr. Sacit Günbey tarafından Bakanlığıma tevcih edilen 
7/467-891 esas no.lu yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Hüsnü Doğan 

. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Diyarbakır Milletvekili Sayın Prof. Dr. Sacit Günbey'in Yazılı Soru Önergesi ve cevabı 

(7/467-891) 
Diyarbakır ilinin enerji ihtiyacını karşılayan enerji nakil hatlarının eksikliği ve şehir şebekesi

nin yetersizliğinden kaynaklanan elektrik kesinti ve kısıntıları yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. Bu 
durum ekonomik, sosyal ve psikolojik sıkıntılara neden olmaktadır. 

Soru: 1. Konu ile ilgili Enerji Bakanlığının bilgisi var mıdır, varsa elektrik kesintisinin neden
leri nelerdir? 

Cevap : 1. Diyarbakır il merkezine kırsal kesimden yoğun göç olmaktadır. Bunun sonucu ola
rak, artan elektrik ihtiyacını, şehrin mevcut elektrik şebekesiyle karşılamakta sıkıntıya düşülmek-
tedir. Bu nedenle zaman zaman elektrik kesintisi meydana gelmektedir. 

Soru : 2. Kesintinin ortadan kaldırılması için ne gibi tedbirler alınmaktadır? 
Cevap : 2. Mevcut Şebekenin yenilenmesi ile yeni oluşan yerleşim yerlerine elektrik şebekesi 

yapılması için gerekli projeler hazırlanmış ve 27.2.1996 tarihinde, bu projelerde öngörülen tesisle
rin yapımı işi ihale edilmiştir. Buna bağlı olarak da ihale edilen elektrik şebekesi projelerinin, uzun 
zaman alabileceği gözönünde bulundurularak, elektrik ihtiyacını karşılayacak acil tesislerin biran 
önce yapılması için Diyarbakır Elektrik Dağıtım Müessesesine yetki verilmiştir. 

Soru : 3. Ne zaman bu elektrik kesintilerine son verilecektir? 
Cevap : 3. Daha önce de belirttiğim gibi, elektrik şebekesinin yetersiz olan bölümleri için ge

rekli ödenek ayrılarak yükleniciye ihale edilmiştir. İhale kapsamında yapılacak olan tesisler ta
mamlandıkça elektrik arazıları ve kesintileri peyderpey azalacaktır. 

Soru : 4. Bölgemizden diğer bölge illerine yapılan enerji naklinde meydana gelen hat kayıbı 
kadar, indirimli elektrik fiyatının Diyarbakır için uygulanması mümkün müdür? 

Cevap : 4. Diyarbakır ilinde ve kalkınmada öncelikli illerdeki abonelerimize, 1990 yılından bu 
yana, diğer illerdeki abonelere göre % 15 oranında daha ucuz elektrik verilmektedir. 
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1996 Malî Yılı Genel Bütçe Kanunu Tasarısının Maddelerine Geçilmesine Verilen Oyların 

Sonucu: 
(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Uğur Aksöz 
İmren Aykut 
M. Ali Bilici 
İ. Cevher Cevheri 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Mahmut Bozkurt 
AFYON 
ismet Attila 
H. İbrahim Özsoy 
Yaman Törüner 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
Cemil Erhan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
Nevzat Köse 
Sadi Somunçuoğlu 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
Ahmet İyimaya 
ANKARA 
İlhan Aküzüm 
Nejat Arseven 
Saffet Arıkan Bedük 
Cemil Çiçek 
Ünal Erkan 
Mehmet Gölhan 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 
Mükerrer Oy 

(Kabul Edenler) 

Agah Oktay Güner 
İrfan Köksalan 
Mehmet Sağdıç 
İlker Tuncay 
ANTALYA 
Osman Berberoğlu 
Hayri Doğan 
Emre Günensay 
İbrahim Gürdal 
Sami Küçükbaşkan 
Metin Şahin 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 
BALIKESER 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
Safa Giray 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
İlyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Zeki Çakan 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Ataullah Hamidi 
Faris Özdemir 

550 
444. 
232 
187 

19 
5 

107 

1 

BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas İnceayan 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Yusuf Ekinci 
BURSA 
Abdülkadir Cenkçiler 
İlhan Kesici 
Feridun Pehlivan 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
Ahmet Uyanık 
DENİZLİ 
Mehmet Gözl ükaya 
Hasan Korkmazcan 
Haluk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Muzaffer Arslan 
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M. Salim Ensarioğlu 
Sebgetullah Seydaoğlu 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Evren Bulut 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Necati Güllülü 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
Demir Berberoğlu 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Mustafa R, Taşar 
Ünal Yaşar 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Abdulkadir Akgöl 
Levent Mıstıkoğlu 
Ali Uyar 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
A. Aykon Doğan 
Erkan Mumcu 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Fevzi Arıcı 
Halil Cin 
Ali Er 
Turhan Güven 
Ayfer Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Meral Akşener 
Yıldırım Aktuna 
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Tayyar Altıkulaç 
Refik Araş 
Ali Coşkun 
Tansu Çiller 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Hasan Tekin Enerem 
Yılmaz Karakoyunlu 
M. Cavit Kavak 
Hayri Kozakçıoğlu 
Emin Kul 
Necdet Menzir 
Korkut Özal 
Ali Talip Özdemir 
Yusuf Pamuk 
Bülent Tanla 
Şadan Tuzcu 
Bahattin Yücel 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Işın Çelebi 
Hasan Denizkurdu 
İ. Kaya Erdem 
Atilla Mutman 
Metin Öney 
Rüşdü Saraçoğlu 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Ufuk Söylemez 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
Zerrin Yeniceli 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ali Doğan 
Mehmet Sağlam 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
KARAMAN 
Fikret Ünlü 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Sabri Güner 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
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Nurhan Tekinel 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Osman Çilsal 
Ayvaz Gökdemir 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
İsmail Kalkandelen 
Hayrettin Uzun 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Necati Çetinkaya 
Ali Günaydın 
Mehmet Keçeciler 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
İsmail Karakuyu 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Rıza Akçalı 
Tevfik Diker 
Ayseli Göksoy 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Yahya Uslu 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Süleyman Çelebi 
Mahmut Duyan 
Ömer Ertaş 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Lale Aytaman 
Mustafa Dedeoğlu 
Enis Yalım Erez 
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MUŞ 
Necmettin Dede 
Erkan Kemaloğlu 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
Esat Kırathoğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Akın Gönen 
Erguri Özkan 
ORDU 
Mustafa Bahri Kibar. 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Ertuğrul Eryılmaz 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
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Ayhan Gürel 
Biltekin Öz,demir 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Nizamettin Sevgili 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Tahsin Irmak 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 
Mehmet Tatar 
Mehmet Salih Yıldmm 
TEKİRDAĞ 
Nihanİlgün 
Hasan Peker 
Enis Sülün 

(Reddedenler 

17 . 4 . 1 9 9 6 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Metin Gürdere 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Yusuf Bahadır 
Ali Kemal Başaran 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
Hasan Karakaya 
VAN 
Mustafa Bayram 
Şerif Bedirhanoğlu 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
Yusuf Bacanlı 
Lütfulİah Kayalar 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu 

O 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Yakup Budak 
Sıtkı Cengil-
Erol Çevikçe 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Ahmet Çelik 
Celal Topkan 
AFYON 
Osman Hazer 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Celal Esin 
AKSARAY 
Murtaza Özkanlı 
AMASYA 
Cemalettin Lafçı 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Yılmaz Ateş 

Ahmet Bilge 
Ali Dinçer 
Ömer Ekinci 
Eşref Erdem 
Şaban Karataş 
M. Seyfİ Oktay 
Önder Sav 
Ahmet Tekdal 
Rıza Ulucak 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Arif Ahmet Denizolgun 
Bekir Kumbul 
Yusuf Öztop 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 

AYDIN 
M. Fatih Atay 
Muhammet Polat 
BALIKESİR 
İ. Önder Kırlı 
İsmail Özgün 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Musa Okçu 
BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Feti Görür 
Mustafa Yünlüoğlu 
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BURSA 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Cemal Külahlı 
Yahya Şimşek 
Ertuğrul Yalçınbayır 
ÇANKIRI 
ismail Coşar 
ÇORUM 
Zülfikâr Gazi 
Yasin Hatiboğlu 
DENİZLİ 
Adnan Keskin 
Ramazan Yenidede 
DİYARBAKIR 
SacitGünbey 
Seyyit Haşim Haşimi 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Yakup Hatipoğlu 
ELAZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Belhan 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
Naci Terzi 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
Abdulilah Fırat 
Ömer Özyılmaz 
Aslan Polat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hanifi Demirkol 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Hikmet Çetin 
Kahraman Emmioğlu 
Mehmet Bedri Incetahtacı 
GİRESUN 
Turhan Arçelik 
GÜMÜŞHANE 
Lütfı Doğan 
HATAY 
Fuat Çay 
Süleyman Metin Kalkan 
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Nihat Matkap 
Atila Sav 
Mehmet Sılay 
İSPARTA 
Mustafa Köylü 
İÇEL 
OyaAraslı 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
D. Fikri Sağlar 
İSTANBUL 
Azmi Ateş 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Gürcan Dağdaş 
Süleyman Arif Emre 
Ekrem Erdem 
Mehmet Fuat Fırat 
Algan Hacaloğlu 
Metin Işık 
ismail Kahraman 
Hüseyin Kansu 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Göksal Küçükali 
Mehmet Moğultay 
Ali Oğuz 
Mehmet Sevigen 
Mehmet Ali Şahin 
Osman Yumakoğulları 
Bahri Zengin 
İZMİR 
Ali Rıza Bodur 
Sabri Ergül 
Aydın Güven Gürkan 
Sabri Tekir 
ismail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Mustafa Kamalak 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 
KARAMAN 
Abdullah özbey 
Zeki Ünal 
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KARS 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkıhç 
Abdullah Gül 
Nurettin Kaldırımcı 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Mikail Korkmaz 
KIRŞEHİR 
Cafer Güneş 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
KOCAELİ 
Necati Çelik 
Şevket Kazan 
Osman Pepe , 
KONYA 
Hüseyin Arı 
Nezir Büyükcengiz 
Veysel Candan 
Remzi Çetin 
Necmettin Erbakan 
Abdullah Gencer 
Teoman Rıza Güneri 
Hasan Hüseyin Öz 
Mustafa Ünaldı 
Lütfi Yalman 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Metin Perli 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Yaşar Canbay 
Ayhan Fırat 
Fikret Karabekmez 
M. Recai Kutan 
MANİSA 
Bülent Arınç 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Fehim Adak 
Hüseyin Yıldız 
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T.B.M.M. 
MUĞLA 
Zeki Çakıroğlu 
MUŞ 
Nedim îlci 
Sabahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
NİĞDE 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
ORDU 
Mustafa Hasan Öz 
RİZE 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Nezir Aydın 
Cevat Ayhan 
SAMSUN 
Ahmet Demircan 

ADANA 
Mehmet Büyükyılmaz 
BALIKESİR 
Tamer Kanber 
Mustafa Güven Karahan 
BARTIN 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
HATAY 
Ali Günay 

BURSA 
Hayati Korkmaz 

B : 3 8 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Mehmet Emin Aydın 
SİVAS 
Musa Demirci 
Mahmut Işık 
Temel Karamollaoğlu 
Abdullatif Şener 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Zülfükar İzol 
Ahmet Karavar 
Abdülkadir Öncel 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Ahmet Fevzi İnceöz 
Bekir Sobacı 

(Çekinserler) 

İSTANBUL 
Ziya Aktaş 
Nami Çağan 
H. Hüsamettin Özkan 
Mehmet Cevdet Selvi 
Zekeriya Temizel 
İZMİR 
Şükrü Sina Gürel 
Ahmet Piriştina 
KOCAELİ 
Halil Çalık 

(Geçersiz Oylar) 

DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 

(Oya Katılmayanlar) 

17 . 4 .1996 O : 2 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Kemalettin Göktaş 
Şeref Malkoç 
İsmail İlhan Sungur 
TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Fethullah Erbaş 
Şaban Şevli 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Kazım Arslan 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 

Bekir Yurdagül 
MANİSA 
Hasan Gülay 
Cihan Yazar 
ORDU 
İhsan Çabuk 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
ZONGULDAK 
Tahsin Boray Baycık 

KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Mehmet Ali Altın 

ADANA 
İbrahim Yavuz Bildik 
Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu 
Mustafa Küpeli" 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Ahmet Doğan 

AFYON 
Sait Açba 
Kubilay Uygun 
AĞRI 
M. Ziyattin Tokar 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy 
ANKARA 
Hasan Hüseyin Ceylan 

Gökhan Çapoğlu 
Mehmet Ekici 
Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.) 
Yücel Seçkiner (İ. A.) 
Aydın Tümen 
Hikmet Uluğbay 
ARDAHAN 
Saffet Kaya 
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T.B.M.M. 
AYDIN 
Sema Pişkinsüt 
BİLECİK 
Şerif Çim 
BİTLİS 
Kâmrarı İnan 
BOLU 
Necmi Hoşver 
Mustafa Karslıoğlu 
BURDUR 
Kâzım Üstüner 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Ali Rahmi Beyreli 
Cavit Çağlar 
Ali Osman Sönmez 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Ahmet Küçük 
ÇORUM 
Bekir Aksoy 
MehmetAykaç 
Hasan Çağlayan 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
Hilmi Develi 
DİYARBAKIR 
Ferit Bora 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Mustafa İlimen 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Cihan Paçacı 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
İbrahim Yaşar Dedelek (B.) 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
AH Ilıkşoy 
Mustafa Yılmaz (İ. A.) 
GİRESUN 
Ergim Özdemir 

B : 3 8 17 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
İÇEL 
Abdülbaki Gökçel 
Mustafa Istemihan Talay 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Sedat Aloğlu 
Ahat Andican 
Mehmet Aydın 
Bülent Ecevit 
Cefi Jozef Kamhi 
Ercan Karakaş 
Osman Kılıç 
Mehmet Tahir Köse 
Aydın Menderes 
Yusuf Namoğlu 
Altan Öymen 
Ahmet Tan 
Güneş Taner 
Erdoğan Toprak 
Ali Topuz 
İZMİR 
Turhan Annç 
Gencay Gürün 
Birgen Keleş 
Mehmet Köstepen 
KARABÜK 
Erol Karan 
KARS 
Çetin Bilgir 
KASTAMONU 
Hadi Dilekçi 
KAYSERİ 
İsmail Cem 
Recep Kırış 
KIRKLARELİ 
Necdet Tekin 
KİLİS 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Onur Kumbaracıbaşı 

(Mükerrer) 
AĞRI 
Cemil Erhan 

4 .1996 O : 2 
KONYA 
Abdullah Turan Bilge 
KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
Emin Karaa 
MALATYA 
Metin Emiroğlu 
MUĞLA 
Fikret Uzunhasan 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
Müjdat Koç 
Refaiddin Şahin 
RİZE 
Ahmet Kabil 
SAKARYA 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
Yalçın Gürtan 
Murat Karayalçın 
Nafiz Kurt 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
SİVAS 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Aytekin 
Bayram Fırat Dayanıklı 
TOKAT 
Hanefi Çelik 
TRABZON 
İbrahim Cebi 
Hikmet Sami Türk 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
UŞAK 
Mehmet Yaşar Ünal 
ZONGULDAK 
Hasan Gemici 
Mümtaz Soysal 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

38 İNCİ BİRLEŞİM 

17 . 4 .1996 ÇARŞAMBA 

Saat: 10.00 

1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X I . - 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/285) (S. 

Sayısı: 1) (Dağıtma tarihi : 15.41996) 

X 2. - Katma Bütçeli İdareler 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/286) (S. Sayısı: 2) (Dağıtma tarihi: 15.41996) 

3 ' • ' • ' 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 

SÖZLÜ SORULAR 

• , . . - 1 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU R 
1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu T 

ve 
Bağlı Cetveller 

(A, B, C, Ç, G, H, İ, K, L, M, O, P, R, 
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İ Ç İ N D E K İ L E R 

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri 
1996 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarılarının Plan ve Bütçe 
Komisyonunda Görüşme Programı * 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna İlişkin Karşı Görüşler' 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna Ekli Tablolar 
Başbakanlığın 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile Gerekçesinin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Sunulmasına İlişkin Sevk Yazıları 
1996 Yılı Millî Bütçe Tahmin Raporu (Karşılaştırmalı) 
1996 Yılı Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı metni ile Plan ve Bütçe Komisyonunun Ka 

• 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı Genel Gerekçesi 
• 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Maddelerine İlişkin Gerekçe 
• 1996 Yılı Bütçesine Dahil Edilen Fonlar 
• A Cetveli (Genel Bütçe Gider Getveli) 
- B Cetveli. (Genel Bütçe Gelir Cetveli) 
• 1996 Yılı Gelir Bütçesi Gerekçesi 
- C Cetveli (Devlet Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler) 
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- Ç Cetveli (Vatanı Hizmet Aylıkları) 
- G Cetveli (Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişmeye İzin Veren Kanunlar) 
- H Cetveli (6245 Sayılı Harcırah Kanununun 33 ve 50 nci Maddeleri Uyarınca 

Verilecek Gündelik ve Tazminatları Gösterir Cetvel) 
- İ Cetveli (288 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 5.11.1988) Gün ve 3484 Sayılı Kanu 

Göre Çeşitli Kanunların Bütçe Kanununda Gösterilmesi Gereken Limitlerin Sınırla 
Gösterir Cetvel) 

- K Cetveli (Ek Ders Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Muhtelif Ücret Ödem 
Gösterir Cetvel) 

- L Cetveli (Lojman ve Sosyal Tesisler) 
- M Cetveli (Pansiyon Ücretlefi-Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı) 
- O Cetveli (Ordu İhtiyacı İçin Alınacak Hayvanlara Ait Liste) 
- P Cetveli (Motorlu Taşıtların Ortalama Alım Değerleri ve Seferberlik Tatbikatına 

Katılacak Araçların Günlük Kira Bedelleri) 
- R Cetveli (Harcamaya İlişkin Formül) 
- T Cetveli (Kurumların Satın Alacakları Taşıtların Ortalama Satınalma Bedellerini 
-1996 Yılında Taşıt Kanunu Uyarınca Satın Alınacak Taşıtlar ile Kurumların Sahip 

Taşıtları Gösterir Liste 



PLAN VE BÜTÇE 

Başkan : Biltekin ÖZDEMİR Samsun ANAP 
Başkan V. : Nurhan TEKİNEL Kastamonu DYP 
Sözcü : Metin GÜRDERE Tokat ANAP 
Kâtip : Hayri DOĞAN Antalya DYP 
Üyeler : İbrahim Ertan YÜLEK Adana RP 

SaitAÇBA Afyon RP 
İlhan AKÜZÜM Ankara DYP 
Gökhan ÇAPOĞLU Ankara DSP 
Hikmet ULUĞBAY Ankara DSP 
Metin ŞAHİN Antalya DSP 

.Saffet KAYA Ardahan DYP 
AtaullahHAMİDİ Batman ANAP 
NecmiHOŞVER Bolu DYP 
Mustafa ÇİLOĞLU Burdur DYP 
Nevfel ŞAHİN Çanakkale DYP 
Salim ENSARİOĞLU Diyarbakır DYP 
Mustafa YILDIZ Erzincan CHP 
Ergun ÖZDEMİR Giresun DYP 
Hüseyin YAYLA Hatay ANAP 
Adil AŞIRIM İğdır ANAP 

KOMİSYONU ÜYELER 

Ali ER 
Meral AK 
Algan HA 
Güneş TA 
Zekeriya 
Ali TOPU 
Turhan A 
Sabri TEK 
Esat BÜT 
Zeki ÜNA 
Fethi AC 
Nurettin K 
Mustafa Ü 
Mehmet A 
Miraç AK 
Ahmet K 
Cevat AY 
Ertuğrul E 
Yıldırım 
Veysel A 





1996 MALÎ YİLİ GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE 
Tarih Gün Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlar Tarih Gün 

21.3.1996 Perş. Maliye Bakanının Genel ve Katma Bütçe Kanunu 
Tasarılarını Komisyona sunuşu (Saat 13.00) 

22.3.1996 Cuma 
23.3.1996 Ctesi Değerlendirme çalışmaları 
24.3.1996 Pazar 
25.3.96 P. tesi Genel ve Katma Bütçe Kanunu tasarılarının tümü 

üzerinde görüşmeler 
26.3.96 Salı Başbakanlık 

- Denizcilik Müs. . 
- Dış Ticaret Müs. 
- Gümrük Müs. 
- Devlet İstatik Enst. Başkanlığı 
- Tapu ve Kadarstro Genel Md. lüğü 

27.3.96 Çrş. - Vakıflar Gn.Md. lüğü (Katma) 
- "Diyanet İşleri Başkanlığı 
- Köy Hizmetleri Gn. Md.lüğü (Katma) 
- Gençlik ve Spor Gn. Md. lüğü (Katma) 
- Devlet Meteo. İş. Gn. Md. lüğü 
- Sos. Hiz. ve Çocuk Esirgeme Kur. Gn. Md. (Katma) 

28.3.96 Prş. Anayasa.Mah. Başkanlığı 
Danıştay Başkanlığı 
Yargıtay Başkanlığı 
Adalet Bakanlığı , 

29.3.96 Cuma İçişleri Bakanlığı 
- Emniyet Gn. Md. lüğü 
- Jandarma Gn. K. lığı 
- Sahil Güvenlik K. lığı 

30.3.96 Ctesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
31.3.96 Pz. Değerlendirme çalışmaları 

1.4.96 Ptesi Bay. ve İs. Bak. 
- Karayolları Gn. Md. lüğü (Katma) ~ 

2.4.96 Salı Dışiş. B 
Millî Sa 

3.4.96 Çrş. Sağlık 
- Hud 
Ulaştırm 
- Telsiz 

4.4.96 Prş. Tar. ve 
- Tarım 
Orman 

•'— Orm 
5.4.96 Cuma Kültür 

Çalışm 
6.4.1996 Ctesi Millî Eğ 

- Yüks 
- Üniv 

7.4.96 Pz. Değer 
8.4.96 Ptesi. Turizm 

. Çevre 
9.4.96 Salı Enerji v 

- Petr 
- Dev 

10.4.96Çrş. Cumh 
T.B.M.M 
(Radyo 
Sayışta 

11.4.96 Prş. DPT 
Hazine 

12,4.96 Cuma Maliye 
- Geli 
Genel 

13.4.96 Ctesi Kom. R 
14.4.96 Pz. Başkan 
15.4.96 Ptesi 





Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No.: 1/285 

Karar No.: 2 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Anayasanın 162 nci maddesine uygun olarak 52 nci Hükümet tarafından 17.10.1995 tarihinde Türkiye Bü 
Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanun Tasarıları" 18.10.1995 tarihinde Komisyonumuza havale edilmişti. Ancak; 27 
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Siyasî Partiler Kanunu ve Milletvekili Seçimi Kanununda D 
maddesi ile milletvekili seçimi için oy verme gününün 24 Aralık 1995 tarihi olarak belirlenmesi ve milletvekili 
nunu Tasanlanmn Komisyonumuzda ve Genel Kurulda görüşülmesinin ve kanunlaşmasının mümkün olamayac 
yılının ilk dört ayma münhasır olmak üzere, bir öneeki yıl bütçe ödeneklerinin belirli oranlannda harcama yapm 
kin "1996 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalanmn Yapılmasına ve D 
nun Tasansı" 28.10.1995 tarihinde 52 nci Hükümetçe Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş ve 
rihte Komisyonumuza havale edilmiştir. Tasan, Komisyonumuzun 30.10.1995 tarihli 2 nci birleşiminde görüşü 
mesini müteakip 9.11.1995 tarihli ve 4130 Sayılı Kanun olarak 11.11.1995 tarihli Resmî Gazetede yayımlana 
Millet Meclisi, milletvekili erken genel seçimleri nedeniyle 19 uncu Dönem çalışmalarına son vermiş, 1996 Ma 
kümsüz (kadük) sayılmıştır. 

Seçimleri müteakip kurulmuş bulunan 53 üncü Hükümetin, 52 nci Hükümet tarafından hazırlanarak Anay 
Meclisi Başkanlığına sunulan ve daha sonra kadük olan "1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasansı" ile "Katma 
sı"nın, Meclis İçtüzüğünün 78 inci maddesi hükmü uyannca, yenilenmeleri suretiyle görüşülmesi talebi ve b 

- 10.3.19% tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmalanyla 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu T 
kanlıkça 15.3.1996 tarihinde Komisyonumuza havale edilmiştir. 

1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında; 

Yedinci Beş Yıllık (1996-2000) Kalkınma Planı döneminde, kamu finansmanındaki iyileşmenin yapısal de 
si, ekonominin rekabet gücünün ve arz yönünün geliştirilmesi için sabit sermaye yatınmlanmn artınlması, enfla 
rak devam ettirilmesi hususlan temel hedefler olarak belirtilmiştir. 



Tasarının öncelikli hedefleri; 
- Kamu personelinin özlük haklarında reel artışlar yapılması,. 
- Yatırımların bütçe içerisindeki payının yükseltilmesi, 
- Vergi gelirlerinin Gayri Safi Millî Hâsıla içerisindeki payının artırılması, 
- Bütçe dengelerinde iyileşmelerin devam ettirilmesi, 
şeklinde özetlenebilir. 
1996 Malî Yılı Konsolide Devlet Bütçesi ödenek bazında analiz edildiğinde; 
Giderler: 
- 1996 yılı bütçe tasarısında Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar için 2 Katrilyon 780 Trilyon lira harcama h 

liralık bölümünü genel bütçe; 260 Trilyon 477 Milyar 362 Milyon liralık bölümünü ise katma bütçe ödenekleri o 
zine Yardımı 250 Trilyon 477 Milyar 362 Milyon liradır. (Tablo-1) 

konsolide bütçe ödeneklerinin, 
- 743 Trilyon lirası personel harcamaları, 
- 270 Trilyon 385 Milyar lirası diğer cari harcamalar, 
olmak üzere, . 
- 1 Katrilyon 13 Trilyon 385 Milyar lirası cari hizmetler 
ödeneğine, . 
- 1 8 9 Trilyon 615 Milyar lirası yatırım ödeneğine 
- 1 Katrilyon 577 Trilyon lirası ise, transfer ödeneğine, 
ayrılmıştır, 
Transfer ödeneklerinin, 940 Trilyon lirası borç faizlerine, 90 Trilyon lirası fon hizmetlerine, 30 Trilyon lir 

lerine ayrılmıştır. Sosyal güvenlik kuruluşlarına ayrılan transfer ödeneği ise, 165 Trilyon liradır. 
1996 Malî Yılı Konsolide Bütçe ödeneklerinin; 
- % 36.5'i Cari Harcamalara, 
- % 6.8'i Yatırım Harcamalarına, 
- % 56.7' si Transfer Harcamalarına, 
ayrılmış bulunmaktadır. 
- 1996 Malî Yılı Konsolide Bütçe ödenekleri ile 1995 Malî Yılı Konsolide Bütçe ödeneklerinin büyüklükl 
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- Cari Harcamalarda % 83.7, 

- Yatırım Harcamalarında % 112.4, 
- Transfer Harcamalarında % 125.0, 
oramnda bir artış öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 
Gelirler: 
1996 Malî Yılı Konsolide Bütçe gelirlerinin 2 Katrilyon 370 Trilyon lira olacağı tahmin edilmektedir. 
Bunun 2 Katrilyon 360 Trilyon lirası Genel Bütçe, 10 Trilyon lirası ise Katma Bütçe gelirleridir. (Tablo-2) 
1996 Yılı Konsolide Bütçe gelirlerinin; 
- 1 Katrilyon 800 Trilyon lirasını vergi gelirleri, 
- 273 Trilyon lirasını vergi dışı normal gelirler, 
- 287 Trilyon lirasını özel gelirler ve fonlar, 
- 10 Trilyon lirasını ise katma bütçeli kuruluşların öz gelirleri, 
olarak tahmin edilmiştir. 
1996 Malî Yılı "Konsolide Bütçe gelirlerinde, bir önceki yıl tahsilat tahminine göre % 68.8 oramnda bir ar 
1996 Malî Yılı Genel Bütçe gelirlerinin, 
- 1 Katrilyon 800 Trilyon lirasını vergi gelirleri, 
- 273 Trilyon lirasını vergi dışı normal gelirler, 
- 287 Trilyon lirasını özel gelirler ve fonlar 
oluşturmaktadır. 
1 Katrilyon 800 Trilyon lira olarak tahmin edilen vergi gelirleri içinde en büyük payı 755 Trilyon lira ile ma 

nun toplam vergi gelirleri içindeki payı % 41.9'dur. Servetten alman.vergilerin 17 Trilyon 200 Milyar liraya, ge 
ten alınan vergilerin 285 Trilyon 800 Milyar liraya, kaldırılan vergi artıklarının ise 5 Trilyon liraya ulaşması be 

1996 Yılı için tasanda, Gayri Safı Millî Hâsılanın % 4.5, Gayri Safı Yurt İçi Hâsılamn % 4.4 oramnda art 
yinin % 4.5 ve hizmetler sektörünün de % 4.6 oranında büyümesi hedeflenmiştir. 

1996 Malî Yılı Konsolide Bütçe ödenekleri içinde eğitim hizmetlerine % 12.0 sağlık hizmetlerine % 3.3, ad 
lerine % 12.9, genel hizmetlere % 25.0 ve borç faizlerine % 33.8 oranında pay aynlmıştır. 
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Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan incelemeler 

Komisyonumuz, "1996 Malî Yılı Genel Bütçeli Daireler ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanun Tasarıları" 
Bütçeli İdareler Kesin Hesap Kanun Tasarılarının görüşülmesine ilişkin ilkeleri tespit etmek amacıyla 20.3.1996 
tırmıştır. ^ 

- 1996 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanun Tasarılarının. Komusyonumuzda görüşülmesine ilişkin prog 

- İçtüzüğün 34 üncü maddesine göre görüşmelerde tam tutanak tutulması uygun görülmüştür. 

- Komisyonun, Genel Kurul'un toplantı saatleri dahilinde de çalışabilmesini teminen Türkiye Büyük Millet 
sayacak şekilde izin talep edilmesi gerekli bulunmuştur. 

- 1994 Malî Yılı Genel Bütçeli Daireler ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasanlarimn görüşül 
let Meclisine sunulması gereken "Genel Uygunluk Bildirimlerf'nin Sayıştay Genel Kurulunun toplanamaması ve 
let Meclisi Başkanlığına sunulamamış olması nedeniyle, 1994 Malî Yılına ilişkin kesin hesap tasarılarının bu eks 
duğu sonucuna varılmıştır. 

- Diğer taraftan, önümüzdeki dönemde, çalışmaların daha verimli yürütülebilmesini temin ve ekonomik ve 
Teklif ve Tezkerelerin incelenip karara bağlanması aşamasında sağlıklı sonuçlara ulaşılabilmesi açısından, ekono 
kaç kez, ekonominin yönetimi ile ilgili Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Müs 
ve ilgililerin Komisyona açıklamalarda bulunması karara bağlanmış ve durum gereği için Sayın Başbakanımıza b 

Komisyonumuz, Bütçe Kanun Tasarıları üzerindeki görüşmelerine, 21.3.1996 tarihinde Maliye Bakanının su 

Maliye Bakanının 1996 Malî Yılı Bütçe Tasarılarını Komisyonumuza, sunuş konuşmasında; 

- 17 Ekim 1995 tarihinde Parlamentoya sunulan 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Taşanlarının erken genel seçi 
diği, Kamuoyunda Geçici Bütçe olarak anılan yetki Kanunun uygulama süresinde, 30 Nisan 1996 tarihinde sona 
Tasanlann İçtüzüğün 78 inci maddesi uyannca yenilenerek görüşülmesinin uygun olacağına karar verildiği, a 
ekonomik gelişmeler ile Hükümet Programı da dikkate alınarak Plan ve Bütçe Komisyonunun katkılanyla tasanl 

-Kamu açıklannda sağlanacak daralma, verimlilik artışı ile uyumlu gelir politikası, kamunun Merkez Banka 
si sonucunda para politikasının etkinliğinin artması ve yapısal reformlarda sağlanacak gelişmelere paralel olarak f 
de, 1996 yılında eflasy onun % 65 düzeyinde gerçekleşmesinin hedeflendiği, 
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- Ödemeler dengesinin sağlıklı ve sürdürülebilir yapıya kavuşturulması ve sermaye hareketlerinin ülkemizin ü 
lunacak bir yapı içerisinde geliştirilebilmesini teminen, ihracatçılarımızın dünya fiyatlarından girdi kullanmaları ve 
landırılmalarının sağlanacağı, ihracatın ve yabancı sermaye yatırımlarının teşvikine özel önem verileceği, 

—. 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının, öngörülen makro ekonomik hedefler ve 1995 Yılı Konsolide Bütç 
ğı, bütçe harcamalarının 800 Tilyon lirasının personel giderlerine, (Transfer ödenekleri içinde yer alan personel gid 
rasının borç faizi ödemelerine, 50 Trilyon lirasının KİT transferlerine, 165 Trilyon lirasının sosyal güvenlik kurulu 
tarımın desteklenmesi için yapılacak ödemelere, 190 Trilyon lirasının da yatırım ödeneklerine ayrıldığı, 

- Kamu çalışanları ile emeklilerinin maaşlarında 1996 Yılı için planlananın dışında yapılan artışların bütçeden 
nakların artırılmasını gerektirdiği, öte yandan Hazinenin kısa vadeli ve yüksek faizle borçlanmasının, tasanda yer 
cağı, dört aylık Geçici bütçe uygulamaları sonucunda, bütçe açığının 400 Trilyon liralık bir büyüklüğe ulaşabilece 
lı Bütçe Tasarısının Komisyonumuzda görüşülmesi aşamasında revize edilmesi mecburiyeti bulunduğu, bu çerçeve 
güvenlik, eğitim, sağlık gibi bazı yatırım ödeneklerinde kısmi iyileştirmeler yapılmasının yararlı olacağı, 

- 1996 Malî Yılı Bütçe uygulamasında, iç borç faizlerindeki artışın bütçe dengelerinde yaratacağı baskı üzerin 

- Sosyal devlet ilkesi çerçevesinde, kamu yatırımlarında sağlık ve eğitim sektörleri ile enerji yatırımlarına ve 
lık verilmesi gerektiği, bu nedenle eğitimin toplam kamu yatırımları içerisindeki payının % 12'ye, enerji sektörünün p 

- Özelleştirme uygulamalarıyla, bütçe üzerindeki KİT finansman yükünün azaltılması, sermayenin tabana yay 
devletin ekonomide ticari ve üretici rol üstlenmesi yerine asli fonksiyonları olan adalet, eğitim, sağlık, savunma ve 
rılmasına imkân sağlanmış olacağı, ayrıca, bu uygulamanın ekonomimizi Avrupa Birliği ülkeleri ekonomilerine yak 
lebilir bir yapının oluşmasına da olumlu katkılar sağlayacağı, bu çerçevede Kamu bankaları da dahil olmak üzere, b 
özelleştirme programının hızla ve kararlılıkla uygulanacağı, 

ifade edilmiştir. . 

Yukarıda özetlenen sunuşu takiben Komisyon üyelerinin değerlendirme çalışmaları yapabilmelerine imkân sağ 
den sonra 25.3.1996 tarihinde, Bütçe Kanunu Taşanlarının tümü üzerindeki görüşmelere geçilmiştir. 

Komisyonumuzda 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasansmın tümü üzerindeki görüşmelerde öneri Ve eleştiri o 

- Ekonomimizin acil çözüm bekleyen temel sorununun yüksek enflasyon olduğu, bunun da kamu açıklan ve 
yönetimlerin enflasyona dayalı kalkınmayı uzun yıllardır sürdürdükleri, bunun sonucunda faiz oranlanndaki yük 
olumsuz yönde etkilendiği, 
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—. Konsolide bütçelerin son beş yılda borç ödeme bütçesi haline dönüştüğü, borçlann bir taraftan yüksek 
rak bütçe açığının da giderek büyüdüğü, 

- 1996 Malî Yılı Bütçe tasarısında 410 Trilyon lira bütçe açığı öngörülmesine rağmen, bu büyüklüğe dah 
met tarafından da ifade edildiği, bu nedenle; bütçe açığının, yıl sonunda 1 Katrilyona yaklaşılabileceği, 

- Borç stoklarının 1,8 katrilyon liraya, borç faizlerinin bu miktara yakın büyüklüklere, dış borç stokların 
sorunların bu bütçe yılı içinde çözümünün mümkün görülmediği, ancak radikal tedbirler ile ferahlama sağlan 

- Konsolide bütçe gelirleri toplamının, sadece bütçe açığım ve borç faizlerini karşılayacak büyüklükte old 
birler alınması gerektiği, 

-Özelleştirme gelirlerinin, artan kamu borçlarının kapatılabilmesi için bütçeye aktarılması hususunun s 

- Tarıma dayalı ekonomik politikalarımızın, buğday, et ve şeker gibi ürünlerin ithali ve subvansiyonlan 
yönde etkilendiği, oysa, Avrupa Topluluğu ülkelerinde tanm sektörüne çok geniş ölçüde sübvansiyonlar uyg 

- Yatınm ödeneklerindeki yetersizliğin sağlık, eğitim, enerji gibi çeşitli sektörlerdeki sorunlann büyüm 

• — Toplumun gelir dağılımı açısından hızla kutuplaştığı, yaklaşık 12 Milyon işsiz bulunduğu, tüketime 
3 000 dolardan 2 200 dolara düştüğü, 

- 53 üncü Hükümetin bütçeyi revize ederek parlamentoya sunmasının daha uygun olacağı, bu uygulama 
ri ve büyüklükleri henüz tespit edilmeden bütçenin müzakere edildiği, zaman darlığı nedeniyle de yapılan m 

- Sosyal güvenlik kurumlarının bütçe içinden kaynak kullanımının önlenmesi için, aktif üye ile bağımlı 
denle parlamentonun en kısa zamanda yasal düzenlemeler yapmasına ihtiyaç duyulduğu, 

- Vergi gelirlerini artmcı yasal düzenlemeler yerine, kayıt dışı ekonominin kontrol altına alınmasına yö 

- Bütçenin büyük bir bölümünü, personel giderleri ile iç ve dış borçlann oluşturduğu, bu nedenle tasarr 
alımlan, taşıt alımlan gibi çok kısıtlı harcamalar ile sınırlı bulunduğu, 

şeklindeki görüşler yanında; -

- Bütçenin mevcut kaynaklar ile yapılabilecek en iyi planlama olduğu, kamu açıklannın azaltılması, en 
ile sosyal amaçlı yatırmalara önem verilmesinin memnuniyetle karşılandığı, 

- Memur maaşlanna makul ve istikrarlı bir artış getirildiği, 



Özelleştirme uygulamalannda büyük mesafeler katedildiği, bu uygulamaların sürdürülmesi suretiyle ekonom 
sağlık hizmetlerine ayrılan payların artacağı, 

şeklindeki olumlu görüşleri takiben, Hükümet adına yapılan açıklamalarda; 
- Kurum ve kuruluşların görüşlerine başvurmadan yeni bir bütçe tasarısı hazırlanmasının uygun bulunmadığ 

harcama yetkisi alınması gerekeceği, bu durumda ise, mevsim itibariyle yatınm hizmetlerinin gecikeceği, Anaya 
manında gönderilen ancak, görüşülemeyen bütçelerin yenilenerek görüşülmesinin Anayasaya aykırı olmadığı kal 

- Bütçenin EKİM-1995 ekonomik göstergeleri esas alınarak hazırlandığı, bu nedenle zaman içinde değişen 
misyonca yapılacağı, 

- İç borç stoklan ile faiz ödemelerinin disipline edilmesi için yıl içinde büyük çaba sarf edileceği, 

- özelleştirme uygulamalannda verimliliğin ve çalışanların iş güvenliğinin gözönünde bulundurulacağı, özel 
sunda aynı görüşlerin paylaşıldığı, ancak TELECOM ile ilgili özel yasa gereği 37 Trilyon liralık gelirin bütçeye 

- Tarım sektörüne ilişkin subvansiyonlann artınlması hususunun, komisyonun büçteyi müzakereleri sırasınd 
neceği, 

Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınabilmesi için, bakanlık olarak kapsamlı çalışmalar yapıldığı, Bankalar 
ğişikliklerine ihtiyaç duyulduğu, idari düzenlemelerin ise en kısa zamanda tamamlanacağı, 

- İç borç ödemelerinin ertelenmesi gibi bir karamı söz konusu olmadığı, devletin taahhüt etmiş olduğu borç 

- Bütçenin uygulanması sırasında malî disipline ve tasarrufa önem verileceği, cari-yatırım-transfer harcama 
masında harcamacı kuruluşlara daha fazla yetki verileceği, sonuçlanndan da sorumlu tutulacakları, 

- Sosyal güvenlik kuruluşlanna ilişkin düzenlemelerin dünyadaki gelişmelere paralel olarak uzun vadede, ö 
sosyal güvenlik kuruluşlarının yükünü hafifletecek seviyeye gelmeleri aşamasında değerlendirileceği, 

ifade edilmiştir. 

Yapılan bu görüşmelerden sonra, 1996 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasansı ve Gerekçesi Komisyonumuzca da b 
lişen koşullar ve ihtiyaçlar değerlendirilmek üzere Tasanlann maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

1996 Malî Yılı Konsolide bütçesinin kurumlar düzeyinde görüşülmesi aşamasında komisyon üyeleri ile üye 
dile getirmişlerdir. 



Bu görüşmeler sırasında, Hükümet üyeleri, bakanlık temsilcileri ve Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teş 
lardır. Komisyon çalışmaları sırasında Tasanlar özenle incelenmiş, dengenin en rasyonel şekilde sağlanmasına öz 

Tasarının "Gider Bütçesi" başlıklı 1 inci maddesine bağlı (A) işaretli cetvelde; 

- Başbakanlık bütçesinin (114-01-1-001-300) tertibine Anadolu Ajansının 1995 yılma ilişkin vergi borçlarının 
900) tertibine Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığının diğer cari harcamalarında kullanılmak ü 
lerine 20 Milyar TL., (900-03-2-381-900) tertibine TİBÜTAK'ın araştırma-geliştirme hizmetlerinde kullanılmak 
Toplu Konut Fonu uygulamalarının aksamadan yürütülebilmesini teminen 500 Milyar TL. ilave edilmiş, 

- Denizcilik Müsteşarlığı bütçesinin merkez ve taşra teşkilatındaki atamalar, geçici görevlendirmeler ulusla 
üzere (101-01-1-001-200), (101-01-1-002-200), (111-01-1-001-200), (111-02-1-001-200) tertiplerine toplam 5 Mi 
lara katkı payı olarak (900-03-3-331-900) tertibine 7 Milyar TL. ilave edilmiş, 

- Dış. Ticaret Müsteşarlığı bütçesinin cari hizmetlerinde kullanılmak üzere çeşitli tertiplere 55 Milyar TL. 
•Merkezince kurulan, Küresel Yardım Fonuna Katta Payı olarak (900-03-3-331-900) tertibine 5 Milyar TL. eklenm 

- Gümrük Müsteşarlığı bütçesinin, (101-02-002-300) tertibine, taşrada kurulan ihtisas gümrükleri için kira 
cıyla 1.5 Milyar TL., (101-03-1-001-300) tertibine Müsteşarlık merkez binasımn yeni kurulan telefon santralının h 
tertibine merkez bina asansörünün tamiri amacıyla 1.5 Milyar TL., (101-01-1-020-400) tertibine Avrupa Toplulu 
olan yabancı yayınların temini amacıyla 1 Milyar TL., (111-01-1-001-400) tertibine Avrupa Birliği ile bütünleşm 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığına hazırlatılacak form bedeli için 3 Milyar TL., (111-01-1-002-400) tertibine 
(111-02-1-001-400) tertibine taşra gümrük idarelerinin ihtiyacı olan formların DMO'ne hazırlatılacak form bedeli i 
Sınır Kapısı alt yapı tesislerinin tamamlanabilmesini teminen 50 Milyar TL., önceden planlanan veya planlanamaya 
çeşitli tertiplere toplam 20 Milyar TL: ilave edilmiş aynca, Tasanda yer alan 8 adet (Station-Wagon) taşıttan 1 Ad 

- 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasansına bağlı (T) işaretli cetvelde gerekli düzenlemelerin yapılması sureti 
ödenmek üzere; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, 



a No 

2 

3 

7 

5 

'LAM 

Adedi 

• ' - . ' " 1 • 

50 

1 

1 

53 

Taşıtın Cinsi 

Binek Otomobil 

Station Wagon 

Kamyonet (Pick-Up) 

Minibüs 

Adet taşıt eklenmiş, 
- Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin, (101-02-2-003-700) tertibine, beş ilde devam eden Müftülük, hizme 

- Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesinin (101-02-2-002-700) tertibinde yer alan 15 Milyar TL. lık öd 
alımım teminen (101-02-2-001-600) tertibine aktarılmış, (101-02-2-002-700) tertibine Anayasa Mahkemesi bina 

- Danıştay Başkanlığı bütçesinin (101-02-1-001-300) tertibine, ihtiyaç duyulan binaların kira bedeli olarak 
nusu binaların bakım ve onarımlarını teminen 25 Milyar TL. eklenmiş, 

- Yargıtay Başkanlığı bütçesinin (111-01-1-001-200) tertibine, Avrupa Birliği üye ülkelere yapılacak ince 
(112-01-2-002-600) tertibine ise, Bilgisayar Ünitelerinin bakım ve onarımı için 5 Milyar TL. ilave edilmiş, 

- Adalet Bakanlığı bütçesinin, (114-01-3-379-900) tertibinde yer alan Seçim giderleri ödeneğinden 2 Trily 
02-1-001-200) tertibine merkezden taşra birimlerine yapılacak atamalarla ilgili görev yollukları için 5 Milyar T 
ulaştırma giderlerinin karşılanabilmesi için 20 Milyar TL., (101-02-2-002-600) tertibine Adli Sicil hizmetlerinde 
(101-02-2-003-700) tertibine Bursa, Kastamonu ve İzmir illeri ile Alanya, Bandırma, Beyşehir ve İskenderun ilçe 
Milyar TL., (101-02-2-001-600) tertibine; Devlet Güvenlik Mahkemeleri hizmetlerinde kullanılmak üzere güve 
kaçtı (minibüs) için 40 Milyar TL., (111-01-1-001-300), (111-01-1-001-400) ve (111-01-1-001-500) tertiplerin d 
yar TL., (112-02-1-001-200), (112-02-1-001-300), (112-02-1-001-400), (112-02-1-001-500), (112-02-2-002-6 
mahkum giyecek, yiyecek, sevk giderleri, cezaevleri demirbaş ihtiyaçları, makina, teçhizat alımları ile hükümlü 
inşaatları için 1 Trilyon 100 Milyar TL., (113-01-1-001-300) tertibine Adli Tıp Kurumunun Posta giderlerinin ka 
(900-05-3-522-900) tertiplerine ilaç ve tedavi giderleri borçları ile cezaevi iaşe bedellerinin geçmiş yıl borçların 

- İçişleri Bakanlığı bütçesinin (101-02-2-001-600) tertibine, yeni kurulan ilçelerden makam aracı ihtiyacı. 
mı için 2 Milyar TL., (112-01-2-001-600) tertibine Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yü 
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neğe 59 Milyar TL., (900-77-3-001-900) tertibinde yeralan İl Özel idareleri Fonuna 150 Milyar TL., (900-77-3 
ise 400 Milyar TL., ilave edilmiş, 

- Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin (101-02-2-002-600) tertibine, güvenlik hizmetlerinde ekonomik 
nen cins ve adetleri Bakanlar Kurulunca belirlenecek taşıtların bedeli olarak 250 Milyar TL., (101-02-2-150-700 
inşaatları için 200 Milyar TL. (101-02-2-001-700) tertibine, Kastamonu İlinin Merkez Kuzeykent, Devrekani, 
ve Çumra ilçeleri ilçe Emniyet Müdürlüğü bina inşaatı için 30 Milyar TL., Alanya ilçe Emniyet Müdürlüğü bin 
bine Konya İli Çumra İlçesi bölge trafik istasyon Amirliği bina inşaatı için 5 Milyar TL., İğdır Bölge Trafik bin 
tibine, hizmete açılan otoyollardaki trafik güvenliğinin sağlanması için Emniyet Teşkilatınca satmalmacak, cins 
bedeli olarak 150 Milyar TL., (900-05-3-521-900) tertibine personele, eczane ve hastanelere ait borçlar için 33 
giderlere ilişkin borçlar için 270 Milyar TL., eklenmiş, 

- Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinin, (101-02-1-085-300) tertibine geçici hizmet karşılığı yapılaca 
ği nedeniyle (111-02-1-001-200) tertibine 300 Milyar TL, (111-02-1-001-300). tertibine 550 Milyar TL., (111-0 
02-1-002-400) tertibine 1 Milyar TL., (111-02-1-005-400) tertibine 1 Trilyon 837 Milyar 500 Milyon TL., g 
(111-05-3-521-900) tertibine 10 Milyar TL., (111-05-3-522-900) tertibine ise 50 Milyar TL., (111-03-2-001.-70 
mutanlığı hizmet binası ve karakol binası yapımı için 70 Milyar TL., (111-02-1-001-300) tertibine çeşitli illerd 
bakım ve onarım için 8 Milyar TL. (111-03-2-150-700) tertibine Tğdır İli Merkez ve Karakoyunlu ilçelerinde g 
ihtiyacım karşılamak amacıyla lojman inşaatı için 20 Milyar TL., ilave edilmiş, 

-Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinin (101-02-082-100) tertibine, bağlı birliklerin ilaç giderleri için 5 
met giderleri için 332 Milyon TL., (111-02-1-001-300) tertibine komutanlık ve bağlı ast komutanlık binalarının 
02-1-001-400) tertibine Komutanlık ve bağlı birliklerin giyecek, yakacak elektrik, su havagazı ve akaryakıt gid 
ne yedek parça alımı amacıyla 150 Milyar Tl., (111-02-1-003-800) tertibine, güvenlik amacıyla gizli haber alm 
600) tertibine güvenlik önlemli araç alımı amacıyla 4 Milyar TL., ilave edilmiş. 

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesinin, (101-01-1-002-200) tertibine, Organize Sanayi Bölgeleri ve Kü 
mi sırasında ihtiyaç duyulan yolluk giderleri için 4 Milyar TL., (111-01-1-001-200) tertibine, yurt dışında açıl 
cıyla ihtiyaç duyulan yolluk giderleri için 1.5 Milyar TL, (111-03-2-001-700) tertibine Düzce, Küçük Sanayi S 
nin değiştirilebilmesini teminen 1 Milyar TL, (111-03-2-001-700) tertibine Ardahan, Konya İli Seydişehir İlçes 
geleri projelerinde kullanılmak üzere 3 Milyar TL., (111-03-2-001-700) tertibine küçük sanayi siteleri ile organ 
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cıyla 936 Milyar TL., (111-03-2-001-300) tartibine artan ihtiyacı karşılamak amacıyla Ankara'da II. Organize San 
ları için 5 Milyar TL.,(900-05-3-522-900) tertibine merkez ve taşra teşkilatının elektrik, su, doğalgaz giderleri gib 
10 Milyar TL., (900-77-3-008-900) tertibine Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Fonuna ai 
TL., eklenmiş, 

-Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütçesinin (111-01-1-001-200) ve (111-02-1-001-200) tertiplerine Afyon İ 
rem felaketi nedeniyle yeniden yapılacak olan konut ve kamu binası inşaatlarının kontrol hizmetlerinin yerinde gö 
lüğünün yurt içi ve geçici görev yolluklarını karşılamak üzere Merkez teşkilatına 2 Milyar TL., taşra teşkilatına 1 
2-002-600) tertibine Dinar deprem bölgesi hizmetlerinde kullanılmak üzere Sıra No : T-2'den 6 adet binek otomob 
alımı için 5 Milyar TL., (113-02-2-001-700) tertibine afet bölgelerinde inşaatı devam eden 1 500 konutun inşaatını 
dürlüğü için 200 Milyar TL., (114-01-2-001-700) tertibine merkez binaların büyük onarımı için 40 Milyar TL., (1 
konut ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak kurulan "Gecekondu Fonu" na 60 Milyar TL., (900-77-3-007-900) ter 
eklenmiş, 

- Dışişleri Bakanlığı bütçesinin genel yönetim ve destek hizmetleri programı içinde yer alan çeşitli faaliyetl 
rı için 113 Milyar TL., tüketim malları ve malzeme alımlan için 126 Milyar TL., Demirbaş alımlan için 7 Milya 
üzere Sıra No : T-2'den 20 adet binek otmobilin alımı için 20 Milyar TL., Yapı Tesis ve Büyük Onanm giderleri i 
olmak üzere toplam 523 Milyar TL., (111-01-3-441-900) tertibine Kıbrıs'ta görev yapmakta olan Yardım Heyeti m 
lî yönden destek sağlanması, müzakere sürecine ilişkin giderlerin karşılanabilmesini teminen planlanan ödeneğin 
001-400) ve (112-01-1-001-500) tertiplerinde yer alan ödenekler, dış temsil görevlerinin yürütülmesi amacıyla d 
170 Milyar TL., eklenmiş ayrıca dış temsilcilik hizmetlerinin yürütülebilmesini teminen Sıra No : T-21 a'dan 3 a 
bakımından ödenek eklenmeksizin T cetveline sözü edilen taşıtlar ilave edilmiş, 

- Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin çeşitli hizmet, giyim-kuşam, yiyecek, mühimmat, muhabere ve iskân 
dövize endeksli projelerin maliyet değişiklikleri ve değişen koşullara uyum sağlanabilmesi için 25 Trilyon TL., il 

- Sağlık Bakanlığı bütçesinin (101-03-2-001-700) tertibine Uzunköprü Sağlık Meslek Lisesi için 3 Milyar TL 
da yer alan sağlık ocağı ve sağlık evleri inşaatı için 700 Milyar TL., (111-01-2-001-700) tertibine, Yurdun muhtel 
etmekte olan sağlık ocağı ve sağlık evlerinin inşaatı için 338 Milyar TL., (113-01-2-001-700) tertibine Bitlis Dev 
Milyar TL, (113-01-2-001-700) tertibine yatırım programında yer alan ve 1996 yılında bitirilmesi planlanan hasta 
700) tertibine yurdun muhtelif bölgelerinde inşaatı devam eden hastanelerin yapım işlerinde ve büyük onarımlan 
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351-900) tertibine yeşil kart hizmetlerinden yararlanan vatandaşların gerek sayısının artması, gerekse sağlık m 
yar TL. ilave edilmiş, ayrıca gerekli prosedürler yerine getirilerek inşaat mevsimine yetiştirilmeyeceği "anlaşılan 
lık ödenek, malzeme ve ekipman ihtiyaçlarının temini için ihtiyaç duyulan tertiplere aktarılmış, 

- Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin, (111.07.1.001) tertibinin çeşitli harcama kalemlerine Birleşmiş Millet 
en kısa zamanda faaliyete geçmesini sağlamak üzere uygun bina kiralanması, binanın tefrişi ve araç-gereç vs. t 
02-2-001-300) tertiplerine Demiryolları yatırımları ve projeleri için 400 milyar TL., (112-02-2-002-700) tertibin 
vam eden yat limanları inşaatları ile balıkçı barınakları, kıyı tesisleri yapım, bakım ve onarımları için 335 milya 
danlarının yapım, bakım ve büyük onarımları için 225 milyar TL., (112-02-2-002-700) tertibine inşaatlan devam 
milyar TL., (112-02-2-003-700) tertibine hava meydanları yatınm programında yer alan ödeneklerin yetersizli 
nın güçlendirilmesini teminen (111-03-1-001-300) tertibine-100 milyar TL, (111-03-1-001-200) tertibine 4 mil 
mak üzere toplam" 107 milyar TL., borç ödemeleri için ise (900-05-3-522-900) tertibine 7 milyar TL., eklenmi 

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesinin, (101-02-1-002) tertibinin hizmet alımlan, tüketim mallan ve 
rine, Maliye Bakanlığı, TRT ve Anadolu Üniversitesince hazırlanan protokol gereği uygulamaya konulan "Tele 
mı ödeneğinin yetersiz olması nedeniyle 40 milyar TL-, (111-01-2-001) tertibinin çeşitli harcama kalemlerine " 
Projesi" için aynlanödeneğin yetersiz olması nedeniyle 50 milyar TL., (111-02-2-001-300) tertibine "Zeytin S 
uçak kira bedeli olarak 70 milyar TL., (111-02-2-001-400) tertibine bu amaçla kullanılacak ilaç bedelleri için 8 
kalemlerine hayvan hastalıklan ve zararlılan ile mücadele çalışmaları için 100 milyar TL., hayvan ıslah çalışm 
ne 40 milyar TL., (111-04-2-001-600) tertibine makine teçhizat alımı için 5 milyar TL., (111-04-2-001-700) te 
yar TL., olmak üzere toplam 50 milyar TL., su ürünleri üretimini geliştirme faaliyetleri çerçevesinde uygulanm 
05-2-001-300) tertibine 10 milyar TL., (111-05-2-001-400) tertibine 31 milyar TL., (111-05-2-001-600) tertib 
(111-07-2-001-600) tertibine süt sığırcılığı projeleri için 1996 yılında ihtiyaç duyulan ödeneğin yetersizliği ne 
ricilik Araştirma Enstitüsü için 1.5 milyar TL., (111-09-2-001-600) tertibine GAP Eğitim ve Yayım Projesi iç 
mada öncelikli il ve ilçelerde devam eden lojman inşaatlarının zamanında tamamlanabilmesini teminen 50 mil 
çelerde yapımı sürdürülen 10 adet il, 16 adet ilçe tanm sitesi, 2 adet hayvan hastanesi, 4 âdet köy grup merkezi 
bine Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenmesi gereken sosyal güvenlik zammı ile "Önder Çiftçi Projesi" masraf 
merkez ve taşra teşkilatında görevli personel ile ilgili borçlar için 100 milyar TL., (900-05-3-522-900) tertibine d 
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- Orman Bakanlığı bütçesinin (101-01-1-001-400) tertibine ülkemizde yapılacak olan 11 inci Dünya Orma 
cıyla sözleşme gereği Birleşmiş Milletler FAO Teşkilatına gerekli ödemenin yapılabilmesi için 100 milyar TL, 
rinin denetimleri için yolluk gideri olarak 3 milyar 200 milyon TL., (101-02-2-001-700) tertibine bakanlık binas 
yapılabilmesi için 25 milyar TL., (11İ-04-1-001-200) tertibine Orman muhafaza memurlarının arazi tazminatların 
lar ve yaban hayatı, orman içi su ürünleri ve çevre sorunları yatırımları için (111-02-2-001-300) tertibine 30 mi 
(111-02-2-002-300) tertibine 10 milyar TL., (111-02-2-002-700) tertibine 90 milyar TL., olmak üzere 200 mily 
lemlerine Mera Islahı Programı için 30 milyar TL., (900-77-3-001-900) tertibine Orman Köylülerini Kalkındırm 

- Kültür Bakanlığı Bütçesinin, (101-01-1-001-300) tertibine telefon ve fax giderleri için 5 milyar TL., (10 
için 10 milyar TL., (101-01-1-003-300) tertibine 79 İl Kültür Müdürlüğünün telefon ve fax giderleri ile bina ki 
ise elektrik, su, yakacak giderleri için 7 milyar TL., (101-02-1-001-300) ve (101-02-1-001-400) tertiplerine Baka 
ğalgaz, yakacak, temizlik giderleri için 5'er milyar TL., (101-02-1-083-300) ve (101-02-1-083-400) tertiplerin 
TL., olmak üzere toplam 20 milyar TL., (111-01-2-001-400) tertibine yeni baskısı yaptırılacak kültür ve sanat k 
700) tertibine Türk Büyükleri Anıtları, Şehitlikler ve türbelerin yapımı, bakım ve onarımları için 94 milyar TL. 
amacıyla 10 milyar TL., (111-02-2-001-600) tertibine Atatürk Kültür Merkezinin kurgu, montaj, seslendirme, ç 
sitesinin artırılması ve stüdyonun yıllık bakımı ile Genel Müdürlük bilgisayar ve cihazlarının bakım ve onarımı 
lüğünün, kaçırılan tarihi eserlerin ülkemize iadesi için açılan davalarla ilgili avukatlık firmalarına yapılacak ödem 
temizlik, elektrik, su ve benzeri giderler için (111-03-1-001-400) tertibine 10 milyar TL., ziyarete yeni açılan ç 
800) tertibine 10 milyar TL., Hacıbayram Velinin yaşadığı evin çevresinin kamulaştırılması için (111-03-3-631 
atı için (111-09-2-001-700) tertibine 195 milyar TL., Kütüphane inşaatları için (111-04-2-002-700) tertibine 5 

' 900) tertibine 10 milyar TL., Pamukkale'nin korunması amacıyla mevcut otellerin kamulaştınlabilmesi için (11 
kütüphanenin temizlik, elektrik, su ve yakacak giderleri ile değerli yazma eserlerin kütüphanelere kazandmlabil 
Bandırma Müzesi inşaatımn tamamlanabilmesi için (111-03-2-001-700) tertibine 15 milyar TL., Kayseri İl Kü 
001-700) tertibine 20 milyar TL., Kültür değişimleri programı çerçevesinde Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye'de 
natçılann ağırlanması ile.yurt dışı temsilciliklerin kira, ulaştırma giderleri, elektrik, su, yakacak, kırtasiye, dem 
çeşitli tertiplere 18 milyar TL., yurt sathında hizmet veren otuzu aşkın kültür merkezinin çeşitli mal ve hizmet a 
atı için 115 milyar TL., Bakanlığın üyesi olduğu dokuz adet uluslararası kuruluşun yıllık aidatları ve katkı pay 
personel giderlerine ilişkin geçen yıllar borçlan için (900-05-3-521-900) tertibine 20 milyar TL., diğer geçen y 
milyar TL., eklenmiş, 
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- Çalışma Bakanlığı bütçesinin, (101-02-1-001-300) tertibine telefon giderleri ile santral bakım giderleri iç 
lanma ve yakacak giderleri için 20 milyar TL., (101-02-1-083-300) tertibine merkez ve taşra teşkilatında bulunan 
02-1-083-400) tertibine akaryakıt ve yağ giderleri için 4 milyar 500 milyon TL., (101-02-1-084-300) tertibine l 
TL., (101-02-2-001-700) tertibine merkez bina inşaatının tamamlanabilmesini temi nen 120 milyar TL., (111-0 
metlerini yürütebilmeleri için yolluk gideri olarak 97 milyar 100 milyon TL., (111-02-1-001-200) tertibine böl 
100 milyon TL., (111-02-1-001-300) tertibine bölge müdürlüklerinin kira, ulaştırma ve diğer giderleri için 16 m 
bölge müdürlükleri yakıt ve diğer cari giderleri için 12 milyar TL., (111-03-1-002-200) tertibine iş kazaları ve 
personelinin yolluk giderleri için 1 milyar 160 milyon TL., (111-03-1-002-300) tertibine Adana Laboratuvar Şe 
05-1-001-200) tertibine Avrupa Konseyi periyodik toplantılarına katılacak personelin yolluk giderleri için 1 mily 
kın ve Ortadoğu Çalışma Eğitim Merkezi hizmet binası yapımı için 25 milyar TL., (113-01-2-381-900) tertibine 
hizmet .binaları inşaatları için 130 milyar TL., (900-03-3-331-900) tertibine Uluslararası Çalışma Teşkilatına (I 
900) tertibine personelin öğle yemeğine katkı sağlamak amacıyla 2 milyar 500 milyon TL., (900-05-3-522-900) 
edilmiş ayrıca, (900-01-2-383) faaliyetinde sehven yazılmayan açıklama ilgili bölüme eklenmiştir. 

— Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin (111-01-1-001-200) tertibine il ilköğretim müfettişlerinin harcırahla 
için 200 milyar TL., (111-02-1-001-400) tertibine ilköğretim, orta öğretim ve yatılı bölge okullarının yakacak, 
002-200) tertibine Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı okullara yapılacak 
bine yakacak ve elektrik su giderlerinin karşılanması için 30 milyar TL., olmak üzere toplam 1 trilyon 85 milyar 
de programlanacak veya yapımları devam eden; okul öncesi ve ilköğretim okulları, Genel ve Meslekî Teknik L 
nılmak üzere 1 trilyon 319 milyar TL., VII nci Beş Yıllık Kalkınma Planında eğitimin öncelikli sektör olacağı d 
yar TL., (111-02-2-001-700) tertibine 1 trilyon 500 milyar TL., (111-02-2-002-700) tertibine 500 milyar TL., (1 
003-700) tertibine 500 milyar TL., (111-02-2-001-300) tertibine 500 milyar TL., olmak üzere toplam 3 trilyon 25 
ge Okulları ile Özel Eğitim Okullarında öğretim gören parasız yatılı öğrencilerin pansiyon gideri eri.için 100 mil 
ması için çeşitli hizmet tertiplerine 500 milyar TL., (112-02-2-001-700) tertibine Bandırma Anadolu Lisesi inşaa 
rumlarının etkinliğini artırmak amacıyla ilgili tertibin çeşitli harcama kalemlerine 2 trilyon 550 milyar TL., örgü 
deniyle (113-02-2-001-600) ve < 113-02-2-001-700) tertiplerine lOO'er milyar TL, olmak üzere toplam 200 mily 
eğitim merkezlerinin yakacak, elektrik ve su giderlerinin karşılanmasını teminen 80 milyar TL., (114-01-1-002 
cuklarının eğitimi ve öğretimi amacıyla gönderilen öğretmenlerin yollukları için 100 milyar TL., (114-01-1-002-
derlerinin karşılanması için 20 milyar TL., (114-01-1-002-400) tertibine yurt dişi müşavirlik binalanmn kırtasiye 
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15 milyar TL., (900-05-3-521-900) tertibine geçen yıllar personel borçlan için 500 Milyar TL., (900-05-3:522-9 
yar TL., ilave edilmiş, 

— Turizm Bakanlığı bütçesinin (101-02-1-085-300) tertibine yurt dışı tanıtım faaliyetlerinde çalıştırılaca 
02-1-001-200) tertibine yurt dışı tanıtım faaliyetlerinde çalıştırılacak geçici personelin yollukları için 9 Milyar 
derleri kira ve ilan giderleri ile telif ve tercüme giderleri için 46 Milyar TL., (111-02-1-002-200) tertibine yurtd 
çici görev yollukları için 69 Milyar TL., (111-02-1-002-400) tertibine yurt dışı büroların, elektrik, su, havagazı 
300) tertibine reklam kampanyalarının başarı ile yürütülebilmesi için 950 Milyar TL., Taşra teşkilatının kırtasiy 
artışlar nedeniyle 3 Milyar 700 Milyon TL., (111-03-2-003-700) tertibine turizm alan ve merkezleri ile turizm 
Milyar TL., (111-03-2-004-700) tertibine GAP ve kalkınmada öncelikli yöre illerindeki turizm faaliyetlerinin ge 
ması amacıyla Adıyaman-Nemrut Dağı yolunun yapımı için 60 Milyar TL., (111-03-2-363-900) tertibine kış spo 
gınlaştırılması kapsamında Erciyes Kayak Merkezi için 3 Milyar TL., Kastamonu-Ilgaz Kayak Merkezi için 50 
rizm sezonunda katlanarak hızla gelişen yerleşim merkezlerinin alt yapı uygulamalarında kullanılmak üzere 515 
Türkiye Kalkınma Bankası ve diğer kamu kurumu ve kuruluşları arasında yapılan protokoller sonucu yaptırılan 
yürürlükten kaldırılması için 30 Milyar TL., (111-03-2-363-900) tertibine Erzurum Palandöken Kış Turizm Mer 
(111-03-2-003-700) tertibine muhtelif bölgelerde programlanacak veya yapımı devam eden turistik altyapı ile ko 
250 Milyar TL., (111-03-2-363-900) tertibine İsparta Davraz Dağı Kış Turizm Merkezi için 3 Milyar TL., aynı 
Milyar TL., (900-05-3-522-900) tertibine Merkez ve Taşra teşkilatının geçen yıllara ait borçları için 23 milyar 3 

— Çevre Bakanlığı Bütçesinin (101-01-1-001-200), (101-01-1-001-300) ve (101-01-1-001-400) tertiplerin 
iyileştirilmesi için prensip ve politikalann tespit edilmesi ve bu hususta projeler geliştirilmesi ile gerekli tedbi 
TL., (101-02-1-001-300) tertibine hizmet binalarının genel temizlik giderleri olarak 17 Milyar 800 Milyon TL. 
rinin olağanüstü hal bölgesi kapsamına alınması nedeniyle bü bölgede görevli personele ödenecek olağanüstü h 
tertibine bakanlık personelinin taşıma hizmetleri için 10 Milyar TL., (101-02-2-001-300) tertibine "Kitlesel Çev 
62 Milyar 386 Milyon TL., (101-02-2-004-700) tertibine "Çevre Referans Laboratuvarları" kurulabilmesi için 
ve yerel yönetimlerden çevreye ilişkin bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi için otomasyona geçilebilmes 

. bine hibe edilen Laboratuvar cihazlannın hizmete alınabilmesi için 20 Milyar TL., (101-02-2-007-700) tertibin 
10 Milyar TL., (101-02-2-003-600) tertibine merkez ve taşra teşkilatının ihtiyacı olan 67 adet aracın alımı için 
bine Dünya Bankası tarafından hibe edilen METAP projesine ilişkin Katma Değer Vergisi için 25 Milyar TL., 



tılacak personelin yolluk giderleri için 680 Milyon TL., (900-03-3-331-900) tertibine ülkemizin taraf bulundu 
katkı payı ödemeleri için 60 Milyar TL., (900-03-2-381-900) tertibine Patara Çevresel Yönetim Planının işlerlik 
Vergisi Ödemeleri için 15 Milyar TL., (900-03-2-381-900) tertibine "Gölbaşı ve Çevresi Özel Çevre Koruma Bö 
lerini iyileştirme projesi için 285 Milyar 400 Milyon TL., (900-04-3-421-900) tertibine memurların öğle yemeği 
yar 700 Milyon TL., (900-04-3-423-900) tertibine Karadeniz'in kirlenmeye karşı korunması çalışmaları için ulu 
yar 200 Milyon TL., (900-77-3-001-900) tertibine Çevre Kirliliğini Önleme Fonu çalışmalarında etkinliğin artır 
900) Tertibine yurt dışı bağlantılı hibe ve kredilerin malî yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen 200 Mil 

—Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesinin (101-01-1-001-200) tertibine yurt içi ve yurt dışı geç 
Milyar TL., (101-02-1-001-400) tertibine ödenek miktarı yetersiz olan elektrik, su, akaryakıt ve temizlik giderle 
netim, tetkik, proje kontrol ve araştırma görevlerinin yerine getirilebilmesini teminen 1 Milyar 250 Milyon TL., ( 
ji. Merkezinin 1996 yılı çalışmalarının 1996 yılı Sponsorluğu ülkemizce üstlenildiğinden bazı hizmetlerin yerin 
001-900) tertibine Elektrik Enerjisi Fonu için 1 Milyar TL., eklenmiş, 

— Cumhurbaşkanlığı bütçesinde, son yıllarda Cumhurbaşkanı ödeneğinde değişiklik yapılmamış olması 
almakta olan eski Cumhurbaşkanı an, Başbakanlar ve bunların dul ye yetimlerinin emekli maaşlarında da bir art 
yın Cumhurbaşkanımızın bir talebi olmamakla birlikte Cumhurbaşkanlığı bütçesinin (101-01-1-001-100) tertibi 

— Türkiye Büyük Millet Meclîsi bütçesinin (101-01-1-001-100) tertibine görevli emniyet personelinin giy 
1-084-400) tertibine lojmanların ısınma giderleri için 20 Milyar TL., (101-01-2-001-300) tertibine milletvekill 
deri için 15 Milyar TL., (111-02-1-084^300) tertibine lojmanda oturmayan milletvekillerine ödenecek kira bed 
doğalgaz, elektrik ve su giderleri için 75 Milyar TL., (101-01-2-001-700) tertibine artan miletvekili sayısı nedeni 
1-001-800) tertibine milletvekili binaları ile kampus içindeki diğer binaların iskan ve inşaat ruhsatlan için 50 M 
1996 tarihleri arasında ülkemizde gerçekleştirilecek olan Parlamentolararası Birlik Konferansı giderleri ve bu ne 
04-3-423-900) tertibine Türk Parlamenterler Birliği için 45 Milyar TL., (900-04-3-423-900) tertibine Parlament 
aynı tertibe Büyük Millet Meclisi Personeli ve Emeklileri Derneği için 5 Milyar TL., (900-04-3-450-900) tertibi 
makla yükümlü bulunduklarının tedavi giderleri için 15 Milyar TL., eklenmiştir. Ayrıca, Komisyonumuz Radyo 
zenlemesi ile bağlı kadro cetvellerinin Komisyonumuz raporuna eklenerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Gene 
mıştır. 



— Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bütçesinin (101-02-3-452-900) tertibine, gelişmekte olan ülkel 
rülmesini teminen, gerek duyulan finansman ihtiyacı için 54 Milyar TL., (101-02-2-001-600) tertibine bilgisaya 
02-1-001-300) tertibine ulaştırma ve temizlik hizmetleri için 7 Milyar 500 Milyon TL., (111-01-2-011-300) tertib 
aliyetlerinin Altyapısının Geliştirilmesine Yardım Projesi" için hükümet katkısı olarak 21 Milyar TL., (111-01 
nik Yardım ve Sosyal Güvenlik Ağı Projesi" kapsamında dış finansmanı Japon Hibe Yardımı olarak Dünya Ban 
bük, Bölgesel Gelişme Projesinde Katma Değer Vergisi, Stopaj ve Fon Kesintisi karşılığı olan meblağa, dolar ku 
le 9 Milyar TL., (111-01-2-021-800) tertibine "Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı Projesi" kapsamındaki 
için 2 Milyar TL., (111-01-3-301-900) tertibine kalkınmada öncelikli illerdeki mahallî idarelerin ihtiyaçları için 

— Hazine Müsteşarlığı bütçesinin, (101-01-1-002-200) tertibine bankalar yeminli murakıpları yolluklarını 
.200), (101-01-1-001-300), (101-01-003-400) tertiplerine Hazine Kontrolörleri Kurulu cari hizmetleri için 5 Mily 
1-001-800) tertiplerine merkez teşkilatının ihtiyacı olan demirbaş, vergi resim ve harç giderleri için 16 Milyar 30 
400) tertiplerine merkez ve taşra teşkilatına ait hizmet araçlarının bakım-onanm ve akaryakıt giderleri ile servis 
TL., (101-02-1-084-300) ve (101-02-1-084-400) tertiplerine lojmanların bakım, onarım ve yakıt giderleri ile dı 
Milyon TL., (101-02-1-085-300) tertibine yurt dışı temsilcilik binalarının temizlik hizmetleri için 1 Milyar TL., 
keze dönen personel ile boşalan yurt dışı temsilciliklere yeni atanacak personelin yolluk giderleri için, çeşitli faa 
lerine 18 Milyar 780 Milyon TL., merkez ve taşra teşkilatının ihtiyacı olan çeşitli program, faaliyet ve projeler 
TL., merkez ve taşra teşkilatının ihtiyacı olan çeşitli program, faaliyet ve projelerde yer alan tüketim malları ve m 
01-2-002-800) tertibine Kamu İktisadî Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü ile Booz Ailen Hamilton firması arasında d 
teklemek amacıyla verilecek.danışmanlık hizmetleri için tahakkuk etmesi muhtemel vergileri karşılamak amacıy 
tibine Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Amerikan Ticaret ve Kalkınma Ajansı arasında imzalanan hi 
vergilerin karşılanabilmesi amacıyla 2 Milyar 800 Milyon TL., (111-01-2-006-600) tertibine ana bilgisayar siste 
(111-03-1-001-300), (111-03-1-001-400) ve (111-03-1-001-500) tertiplerine müsteşarlığın yurt dışı teşkilatı öden 
tirebilmesi için 30 Milyar TL., (910-04-3-032-900) tertibine "Hazine Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesine 
03-3-123-900) tertibine Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş'nin risklerden doğabilecek zararlarının Hazinece karş 
tertibine 4106 sayılı Kanun uyarınca çiftçilerin, T.C. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, Türkiye Ziraî D 
Toprak Mahsulleri Ofisi ve Orman ve Köyişleri Genel Müdürlüğüne olan borç faizlerinin ödenebilmesi için 6 
çiftçilerin ucuz girdi temin etmesinin sağlanması ve tarımsal üretimin artırılması amacıyla.3 trilyon 500 milyar T 



li Sanayi Projelerinin desteklenmesi amacıyla 500 milyar TL., (930-08-3-355-900) ve (940-05-3-442-900) tertip 
yi, turizm, sağlık, eğitim ve kültürel alanlarda destek sağlamak amacıyla 850 milyar TL., (940-01-3-406-900) ter 
lar için 48 trilyon TL., (940-01-3-407-900) tertibine Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
yon 500 milyar TL., (940-03-3-421-900) tertibine müsteşarlık personelinin öğle yemeğine ayrılan devlet katkıs 
(940-06-3-451-900) tertibine Kırım'a geri dönen Tatar Türklerinin konut sorunlarının çözümünde kullanılmak 
Müsteşarlığın ödenek yetersizliği nedeniyle geçen yıllardan kalan elektrik, su ve doğalgaz borçlarının ödenebilm 
tibine ödenek yetersizliği nedeniyle Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına 1 trilyon 
rinin ödenebilmesi için gerekli ödeneğin yeterli miktara çıkarılabilmesi amacıyla (950-02-3-511-900) tertibine 5 
ne 357 trilyon TL., (950-02-3-584-900) tertibine 2 trilyon TL., ve (950-02-3-513-900) tertibine 100 milyar TL. 
ve edilmiştir. 

Ayrıca (930-07-3-342-900) tertibinde KKTC'nin termik santral projesi için ayrılmış olan ödenekten 100 m 
şe, ibade ve diğer zorunlu giderlerinin karşılanabilmesi için (940-05-3-442-900) tertibine aktarılmış, (930-77-3-
Fonu'nun diğer kapsam dışı fonlar gibi, bu tertipten çıkarılarak bütçe dışında izlenmesi için 1 trilyon 100 milya 

Maliye Bakanlığı bütçesinin cari yıl bütçe uygulaması sırasında öngörülmemiş olan personel harcamaları art 
(930-08-3-356-900) tertibine 31 trilyon 700 milyar TL., (930-03-3-306-900) tertibine 6 trilyon TL., (930-08-3-370-9 
yon 700 milyar TL., (930-08-3-374-900) tertibine otoyolların ve köprülerin İşletme, bakım, onarım, idame ve benz 
melerinde kullanılmak üzere 6 trilyon TL., (930-08-3-375-900) tertibine Dinar depremi nedeniyle ortaya çıkan zara 
aktanlmak üzere 1 trilyon 900 milyar TL, (930-08-3-356-900) tertibine TRT'nin içinde bulunduğu finansman soru 
dar Devlet katkısı ile karşılanmasını teminen 500 milyar TL, (920-05-3-141-900) tertibine TUSAŞ A.Ş. tarafından 
timi projesinin desteklenmesi için 75 milyar TL, (920-01-3-103-900) tertibine yükseköğretim öğrencilerinin kredi' 
001-700) tertibine yaünm programında yer alan il ve ilçe Hükümet Konaklan inşaatlanmn bitirilebilmesini temine 
Yesevi Vakfı" için 10 milyar TL, (940-03-3-424-900) tertibine Türk Ocağı ve Aydınlar Derneğine yardım olarak 
Vakfı için 15 milyar TL, (940-02-3-417-900) tertibine öğrencilerin üniversite katkı kredileri için 1 trilyon TL, (940 
na yârdım amacıyla 15 milyar TL, (940-03-3-429-900) tertibine Bilkent ve Başkent Üniversiteleri için 300 milyar T 
malan Vakfı için 35 milyar TL, (940-03-3-424-900) tertibine Türkiye Uluslararası ve Strateji.Araştırmalar Vakfı için 
li Sandığının finanse edilmesi amacıyla 15 trilyon TL., (940-03-3-427-900) tertibine Türk Güreş Vakfına yardım am 
türkçü Düşünce Demeğine yardım olarak 5 milyar TL, (930-08-3-366-900) tertibine. Hoca Ahmet Yesevi Ulu 
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500 milyar TL., (940-03-3-424-900) tertibine Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali M 
ayrıca; T Cetveline bedelleri Arsa Ofisi Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere, T-2'den 2 a 
4'den 7 adet Arazi Binek, T-5'den 1 adet minibüs, ile yine bedelleri TASİŞ Döner Sermayesinden karşılanmak 
T-7'den 2 adet Pick-up (Kamyonet), T-13'den 4 adet kamyon (12 ton) ilave edilmiştir. ' 

Ayrıca Katma Bütçeli İdarelerin Gelir (B) cetvellerine hazine yardımı olarak ilave edilen 46 trilyon 350 mi 
kanlığı bütçesinin (930) malî transferler programı, (01) Katma Bütçeli İdarelere Yapılacak hazine yardımları alt 
rumların madde faaliyet ve projeler ve harcama kalemlerine toplam olarak ilave edilmiştir. . 

1996 Malî Yılı Gelir Bütçesi üzerinde yapılan müzakerelerde; (B) işaretli cetvelin, 

- "Vergi Gelirleri" bölümüne, ekonomik büyüklük tahminlerinde meydana gelen değişmelerden kaynaklan 
rük Birliğine giriş nedeniyle akaryakıt ürünlerine uygulanacak vergi oranlarının diğer ülkelerdeki ortak gümrük 
TL., düşülmüştür. 

- "Vergi Dışı Normal Gelirler" bölümünde, Anayasa Mahkemesinin Telecom'un satışına ilişkin mevzuat 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kuruluşların 1995 yılı kârlarından kamuya isabet eden tutarların büt 
zı KİT'lerin hasılatlarının bütçeye aktarılması suretiyle 56 trilyon TL., ilave edilmiştir. 

Bu değişiklikler sonucunda tasarının, 

- "Gider Bütçesi" başlıklı 1 inci maddesi, Genel Bütçeye giren dairelerin harcamaları için bağlı (A) işaret 
katrilyon 558 trilyon 506 milyar 822 milyon TL., olarak değiştirilmesi suretiyle, . . . 

-"Gelir Bütçesi" başlıklı 2 nci maddesi bağlı (B) işaretli cetvelde Komisyonumuzda yapılan değişiklikler 
retiyle, 

- "Ayrıntılı Harcama Programları ve Ödeneklerin Kullanımı" başlıklı 5 inci maddesinin sonuna, genel ve 
alan ödeneklerin, belirtilen istisnalar dışında bir kısmının % 5'inin, bir kısmının ise % 1'inin iptal edilmesi ile 

- "Yatınm Harcamaları" başlıklı 9 uncu maddesi, bütçelerin Komisyonumuzdaki görüşmeleri sırasında, K 
li transfer tertiplerine eklenen ödeneklerin 1996 yılı yatınm programı ile ilişkilendirilmesi ve Maliye Bakanlığ 
lerin ise başka bir işleme gerek kalmaksızın ilgili kuruluş bütçelerine aktanlmasma ilişkin düzenlemeleri kapsa 
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. - "Gayrimenkul Satış ve Kira Bedelleri" başlıklı 15 inci maddesinin (a) fıkrasında yer alan (Millî Savunma 
met için ihtiyaç duyulmayan bazı taşınmaz malların satışına imkân sağlayan bir parantez içi hükmün ilavesi sure 

— "Bağlı Cetveller Başlıklı" 17 nci maddesi; (R) işaretli cetvelinin 1.00 personel giderleri harcama kalemin 
tı kodunun (a) fıkrasının sonuna "2330 sayılı Kanuna göre şehit aylığı bağlanan Emniyet Teşkilatı personelinin me 
ları Harcama kaleminin "390 Diğer Hizmet Alımları'' ayrıntı kodunun (ma) alt bendindeki parantez içi açıklamas 
vetleri birliklerinde insani amaçla çalıştırılan ve azamî sayılan ile ücretleri, ödenekleri çerçevesinde Maliye Bak 
aranmaz ibaresinin, 400 Tüketim Mallan ve Malzeme Alımlan harcama kaleminin 470 Savunma Alım ve Giderl 
lararası anlaşmalar uyannca Bosna-Hersek'te bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri birliğinin her türlü mal ve hizmet 
maddenin (b) fıkrasına bağlı (H) işaretli cetvelinin "Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar" bölümü 
ilavesi, 17 nci maddenin (C) fıkrasına bağlı (İ) işaretli cetvelinin A) Özel İdare ve Belediyeler" başlıklı (a) fıka 
leri Birliğinin ihtiyacı için yerinden temin edilen mal ve hizmetlere ait taahhüt ve sözleşmelerin vize dışında tut 
İhale Kanunu başlıklı bölümündeki 45,51/a ve 81/a maddeleri ile ilgili parasal sınırların artınlması, 17 nci madd 
Ders Ücretleri Bölümünün D/l kısmında öğretim elemanı temininde güçlük olan Üniversitelere öğretim elemam 
ödenmesi hususunda bir hükmün, ilave edilmesi, D/2 kısmına ise Üniversitelerin açacakları yaz okullanndâ öğre 
e n düzenlenmesme ait hü^üııderin ilave edilmesi sureti^^ v 

— Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin, TED AŞ'm DHMİ'nin, Tekel'in ve DMO'nin mal ve hizmet satışları 
finansmanında kullanılmasını amaçlayan bir düzenlemenin yeni 29 uncu madde olarak metne ilave edilmesi sur 

— "Fonlann Ödenek ve Gelirleri" başlıklı 30 uncu maddesinin ikinci fıkarasında parantez içi hükmü olarak 
ve faizleri hariç'' ibaresinin müşterek fon hesabı yerine ilgili fonun gider hesabına aktanlması amacıyla metinde 
numarasının 31 olarak değiştirilmesi suretiyle, 

— "İç Borçlanma'.' başlıklı 32 nci maddesi, bütçe finansmanı amacı dışmda ihraç edilen ve borç stoku içeri 
netlerin ihracının disipline edilmesi amacıyla (a) fıkrasının yeniden düzenlenmesi ve madde numarasının 33 ola 

— "2974, 3836 ve 1211 sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması" başlıklı.33 üncü maddesine bütçe finan 
iz ödemelerinin nakten yapılması durumunda nakit sıkıntısına yol açmamak amacıyla ana para ödemelerinde old 
ren (a) ve (b) fıkralannm ilave edilmesi ve madde numarasının 34 olarak değiştirilmesi suretiyle, 

— "Dış Borçlann İkraz, Devir ve Garanti Edilmesi" başlıklı 35 inci maddesinin (d) ve (f) bendinin hazine 
disipline edebilme amacıyla yemden düzenlenmesi, Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu tarafından Bosna-H 



ğer ülkelerle birlikte sağlanacak ortak bir garantiye katılınması hususunda yeni bir (h) bendi eklenmesi, ülkemizd 
risk sermayesi kurumlarının oluşmasına imkân tanımak amacıyla (i) bendinin eklenmesi ve madde numarasının 

— "Borç Verme ve Hibe Anlaşmaları" başlıklı 37nci maddesine resmi destekli ihracat kredilerinin finansal 
steşarlığının bağlı olduğu Bakamn yetkili kılınmasına ilişkin (c) fıkrasının eklenmesi ve madde numarasının 38 

— "Kamu Ortaklıkları ve İştiraklerinde Sermaye Değişikliği" başlıklı 42 nci maddesinin "Kamu İktisadî Te 
barıyla Merkez Bankasına veya Çalışanların Tasarruflarını TeşvilcHesabına olan borçlarının gerektiğinde Hazine 
ren 2/a bendinin (ac) ve (ad) alt bentlerinin kaldınlması ve Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ihracatçılara y 
fıkrasının yeniden düzenlenmesi ve madde numarasının 43 üncü madde olarak değiştirilmesi suretiyle, 

— "Katsayılar, Yurt Dışı Aylıklar, Ücret, Sözleşme Ücreti, Ek Tazminat tavanları" başlıklı 44 üncü madde 
meler nedeniyle halen kamu personeline yapılan ödemelerin azalmaması için metinde yer alan eski katsayı rakk 
mesi ve madde numarasının 45 inci madde olarak değiştirilmesi suretiyle, 

— "Kişi Borçlan" başlıklı 52 nci maddesine, çeşitli nedenlerle takip ve tahsiline imkân kalmayan bazı kre 
hususunda Maliye Bakanına yetki veren 2 yeni fıkranın metne eklenmesi ve madde numarasının 53 olarak değişt 

— Genel ve katma bütçeli kuruluşlann kullandıklan su ve doğal gaz tarife bedellerinin, konutlar için uygula 
ğına ilişkin hükmü içeren bir metnin 55 inci madde olarak tasarı metnine ilave edilmesi suretiyle, 

— Özelleştirme uygulamalan kapsamına dahil edilen kuruluşların amme alacaklarının takibinin sürüncemed 
tasarı metnine 57 nci madde olarak ilave edilmesi suretiyle, 

— "Kamu Kuruluşlannca İşletilen Sosyal Tesisler" başlıklı 56 nci maddesi, sosyal tesislerde 1995 ve daha ö 
da da çalıştırılmasını teminen bir hükmün ilavesi ve madde numarasının ilave edilen yeni madde nedeniyle 59 un 

— Kamu görevlilerinin yurt dışında yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak,, staj yapmak için gönderilm 
yararlanılmasını teminen,metne "Yurt Dışı Eğitim Masraflarının Tahsili" başlıklı yeni bir metin 62 nci madde o 

— Kamu Kurum ve Kuruluşlarına gelir temin etmek amacıyla kurulan Vakıf ve Derneklerin denetimine ilişk 
de olarak ilave edilmek suretiyle, 

—Özelleştirme kapsamına dahil kuruluşlar ile 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri hakkında Kanun Hükm 
diyeler ve İl Özel İdarelerine ait gayrimenkuUerin gerekirse Maliye Bakanlığınca borçlanna karşılık, satın alınab 
de olarak ilave edilmek suretiyle, • 



— "Uygulanmayacak Hükümler" başlıklı 62 nci maddesine Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Sosyal 
lüğü bütçelerinde yapılacak aktarmalar hususunda doğabilecek aksaklıkları önlemek amacıyala yeni bir (e) ben 

— Tasarıların 1 Ocak 1996 tarihi itibarıyla kanunlaşıp yürürlüğe gireceği varsayımı ile 6, 11, 48 ve 40 nc 
sonuna kadar*'gibi süreler "Mayıs ayı" olarak düzeltilmek suretiyle, 

— 3,4 .7 ,8 , 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27, ve 28 inci maddeleri aynen, 29,31, 3 
57, 58, 59. 60, 61 inci maddeleri sırasıyla, 30, 32, 35, 37, 39,40, 41, 42,44, 46,47,48, 51, 52, 54, 56,58, 60, 
yürütmeye ilişkin 63 ve 64 üncü maddeler ise 69 ve 70 inci maddeler olarak aynen; 

kabul edilmiştir. 

Ayrıca; 

Belediyelerin ve İl Özel İdarelerinin ekonomik imkânlarının artırılması amacıyla, genel bütçe gelirleri, Ek 
Taşıtlar Vergisi ve Akaryakıt Tüketim Vergisi hâsılatlarından ayrılan payın yükseltilmesi hususunda temenni ö 

TABLOLAR: 

— Ekonomik, Ayrıma Göre 1995-1996 Yıllan Genel-Katma ve Konsolide Bütçe Ödenekleri Mukayesesi 

— Konsolide Bütçe Gelirleri 1995 Yılı Tahsilatı ile 1996 Yılı Teklifi Karşılaştırması ekli (TABLO-2)'de, 

— 1996 Malî Yılı tahmini Vergi Gelirleri ekli (TABLO-3)'de, 

— 1996 Yılı Konsolide Bütçesi ekli (TABLO-4)'de, . 

— Ekonomik Ayrıma göre Hükümetin Teklif Ettiği, Plan ve Bütçe Komisyonunda Kabul Edilen 1996 Y 
(TABLO-5)'de, 

— 1996 Malî Yılı Konsolide Bütçe Ödeneklerinin İdari-Fonksiyonel Dağılımı ve Komisyonumuzda Görü 

— Genel Bütçeli Kuruluşların Ödeneklerinde Komisyonumuzca Yapılan Ekleme ve Kesintiler ekli (TABL 

— Genel Bütçeli Dairelerin Cari, Yatırim, Transfer Harcamaları ile İlgili 1996 Yılı Ödeneklerinde Komisy 
8 ) ' d e , '.•".'• • \ 

—Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1996 Malî Yılı Ödeneklerinin Ödenek Türlerine Göre Dağılımı ve bu Ö 
sintiler ekli (TABLO-9)'da, 



- Konsolide Bütçe Dengesi (TABLO 10)'da 

— Plan ve Bütçe Komisyonunda 1996 Yılı Bütçe Kanunu Tasarılarının Görüşülmesi Sırasında Yapılan Konuşm 

Gösterilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Biltekin Özdemir 

Samsun 

Kâtip 
Hayrı Doğan 

Antalya 

ilhan Aküzüm 
Ankara 

Metin Şahin 
Antalya 

(Muhalefet şerhim eklidir) 

Necmi Hoşver 
Bolu 

Salim Ensarioğlu 
Diyarbakır 

Hüseyin Yayla 
Hatay 

Başkan V. 
Nurlıan Tekinel 

Kastamonu 

İbrahim Ertan Yülek 
Adana 

(Muh. şerhim ekli) 

Gökhan Çapoğlu 
Ankara 

(Muhalefet şerhimiz eklidir) 

Saffet Kaya 
Ardahan 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Mustafa Yıldız 
Erzincan 

(Karşı oy yazısı ekli) 

Adil Aşırım 
İğdır 

(M 

(Muha 



Meral Akşener 
İstanbul 

Ali Topuz 
İstanbul 

(Karşı oy yazısı eklidir) 

Esat Bütün 
Kahramanmaraş 

Nurettin Kaldırımcı 
Kayseri 

(Muh. şerhim ekli) 

Miraç Akdoğan 
Malatya 

Ertuğrul Eryılmaz 
Sakarya 

Algan Hacaloğlu 
İstanbul 

(Karşı oy yazısı ekli) 

Turhan Arınç 
İzmir 

Zeki Ünal 
Karaman 

(Muh. şerhim ekli) 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

(Muhalifim Muh. şerhim ekli) 

Ahmet Kabil 
Rize 

Yıldırım Aktürk 
Uşak 

MUHALEFET ŞERHİ 

1996 Bütçe Kanunu Tasarısını aşağıdaki gerekçelerle olumsuz değerlendiriyoruz: 

I. Bütçe Kanun Tasarısı Anayasamn 162 nci maddesinde zikredilen sürelere uyulmayan prosedür ile gör 

Sürelerde Anayasaya uyulmamasını mazur göstermek için, bu bütçenin yılbaşından önce hazırlanmadığı, o 
diaya itibar etmek mümkün değildir. Zira: Anayasa Mahkemesi 22.5.1974 tarih ve Esas 1974/9, Karar 1974/2 
bütçe sürecine uygunluğunu aramıştır. Hal böyle olunca, yani geçici bütçede Anayasada öngörülen sürelere uyu 
zırlanan tabiri caizse asıl bütçede Anayasada öngörülen bütçe sürecine uyulması, evveliyet prensibinin icabı o 

Bütçenin görüşülmesi ve kabulü ile yasama organı yürütme orgamm kontrol etmektedir. -" 
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Böylece Bütçe bizatihi kendisi bir denetim aracıdır. Anayasada belirtilen sürelere uyulmamasını kamu maliye 
yet olarak değerlendiriyoruz. 

Aslında parlamento malî konularda tam bir hâkimiyete sahip olmalıdır. Hükümetin bu konudaki yetkisi sadece 
Bütçe görüşmelerinin önemi bütçe tasarısında rakamsal değişikliklerle sınırlı değildir. Bundan da önemlisi pa 

gelecek bir yıllık icraatı hususunda bilgi edinmekte, tenkitlerde bulunmaktadırlar. Hakikaten "Bütçenin parlamento 
kümetin icraat ve faaliyetinin genel bir değerlendirilmesine imkân veren en önemli aktivitelerden biridir." 

Süre kısıtlaması bu aktiviteyi engelleyici niteliktedir. Nitekim öyle de olmuştur. 
2. Bütçe Kanun Tasansı Anayasamn 164 üncü maddesinde zikredildiği gibi Kesin Hesap Kanun Tasansı ile b 
Gerek Kesinhesap Kanun Tasarısının yeni yıl bütçe kanun tasansı ile birlikte Plan ve Bütçe Komisyonuna sunu 

kanun tasansımn yeni yıl bütçe kanunu tasansı ile beraber görüşülerek karara bağlanmasının öngörülmesi, bütçe g 
bütçe uygulamalan sonuçlarından faydalanılmak istenmesinden kaynaklanmaktadır. Oysa, bu yıl, kesinhesap kanun 
kurduğu mantık çatısı tümüyie çökmüştür. 

Demokratik Parlamenter Sistemde "Bütçe Hakkı"nın bihakkın kullanılması gerekmektedir. Meclis, bir tahminler 
uygulanması sonuçlannın kontrolü anlamına gelen kesinhesap kanunlanna gerekli itinayı göstermezse, kamu maliyes 

3. Bütçe Kanun Tasansı birçok maddesinde bütçe ile ilgili olmayan hükümler taşıdığından Anayasanın 161 in 
1961 Anayasası gibi 1982 Anayasası da bu konuda açık ve net hüküm taşımaktadır. 
Gerçekten Anayasa Mahkemesinin müstekar içtihadına göre bütçelere bütçe ile ilgili hükümler konulması mü 
4. Bütçe Kanun Tasansı birçok maddesinde (Mesela : Komisyona gelen numaralan ile 29, 30 (yeni 31), 47 (y 

ha önce Anayasa Mahkemesince bozulmuş hükümler ihtiva etmektedir. Bunun böyle olduğunu bile bile yeni bütçe 
sı Hukuk Devleti prensibi ile bağdaşamaz. Yanlışlıktan dönülmesi konusundaki talep ve önerilerimiz de kabul edil 

5. Bütçe Kanun Tasarısında Sosyal Devlet ilkesi gözardı edilmektedir. 1996 Bütçesinde Millî Eğitim Bakanlı 
na aynlamn da % 3.3 olması bunun en bariz delilidir. Bunun anlamı; alt yapısını tamamlamamış bu sektörlere bu 
fakirsen öl, fakirsen cahil kal denilmektedir. 

6. Tasan 9 uncu maddesine eklenen (e) bendi ile, keyfi, taraflı, partizan uygulamalara fırsat verecek hüküml 

7. Bütçe Tasansı dar ve sabit gelirlilerin durumlarını iyileştirecek, üretimi arttıracak, işsizliği azaltacak, ülke 
zeyde gerçekleştirecek bir politikayı yansıtmamaktadır. Aksine/tasanda ve sunuşta enflasyon deflatörü resmen % 
ilgili rakamlar ile dar gelirlileri, çiftçileri, köylüleri ilgilendiren hükümler bu kesimlerin ezilip perişan olacağım gö 
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44 üncü madde ve diğer hükümlerle, ilgili verdiğimiz iyileştirme önergelerimiz reddedilmiştir. 

8. Bütçede yatırımlar düşürülmüştür. Son yıllarda bütçe uygulamalarının kötüleşmekte olduğunun göste 
yüme 1996 da daha da artmaktadır. 1996 Malî Yılı Bütçe Tasansmm hizmet ve yatınm bütçesi olmaktan çok 
bütçesi niteliğinde bulunduğu da bir gerçektir. 

9. Bütçe Tasansı vergi toplamadaki yetersizliğin ve adaletsizliğin devam edeceğini göstermektedir. Kon 
lığı 2 650 katrilyon olarak tahmin edilmiş bulunan "Gelir Bütçesi"nden kaynaklanmaktadır. Gelir Bütçesinin 

a) Millî Gelirin küçük kalması, 

b) Vergi toplamada aciz kalınmasıdır. Her ikisinin de sorumlusu hükümettir. Görülen o ki hükümetler zen 
Üzülerek ifade etmek durumundayız ki faiz gelirlerini vergilendirmemek suretiyle Türk Vergi Sistemi ve bu si 
ta destek sağlar niteliktedir. -

,10. Tasanda hukuken bütçe çerçevesinde net olarak ortaya konması gereken devlet borçlan konusunda y 

Devlet borçlanmn, meclisin bilgisi dışında, bütçeye dahil bir kurum olan Hazine Müsteşarlığının bağlı o 
Çünkü kamu maliyesinin gerçek sahibi millet adına TBMM'dir. 

11. Her ne kadar 850 trilyonluk bir bütçe açığı öngörülmekte ise de gerçek, bundan çok büyük olarak ön 
ması, "Egemenlik" yönünden büyük bir tehlike oluşturmaktadır. 31 (yeni 32) inci madde ile dengenin iki mi 
açığının çok büyük olacağının bir göstergesidir. Bu durum bütçenin samimiyet ilkesi ile bağdaşmamaktadır. 

12. Vergilerde baskın çoğunluk gelir vergisi (576 trilyon TL.) ile vasıtalı vergiler (mal ve hizmetlerden 
künü yine bordro mahkûmlan, işçiler, memurlar ile küçük esnaf, köylüler, çiftçiler ve tüketiciler çekecek dem 

Vergilerin "anestezi fiskal" ağırlıklı olması dar gelirli kesimin daha çok ezileceği anlamım taşımaktadır. 

13. Bütçe Tasansmda hizmet birimlerine ve alanlanna tahsis edilen ödeneklerin samimi, dürüst ve rasyo 
şekli ile ve komisyondaki görüşmelerde global olarak % 25.8 lik gibi yüksek orandaki yapılan artışlarla ortay 

14. Bütçe Tasansında yer alan harcama kalemlerine aynlan ödeneklerin ve komisyonda bu faaliyetler içi 
na ilişkin yeterli bilgi verilmemiş ve açıklama yapılmamıştır. 

15. Bütçe Kanun Tasansı tam olarak incelenip değerlendirildiğinde, anlaşılmaktadırki, yeni vergiler ihd 
var" demektedir. AB patentli ÖTV'nin gelişi hissedilmektedir. 
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16. Bütçe Tasarısı, en zalim bir vergi olan enflasyonun yine büyük olarak devam edeceğini göstermektedir. 

17. Ülkenin yaşadığı bu kadar sıkıntıya rağmen israf sayılabilecek birçok harcamaya devam edilmektedir. K 
neğidir. 

18. Hükümet kredi alan öğrenciye krediyi nasıl pahalı kılabileceğinin hesabını yapmaktadır. Ona göre hükü 
bağdaştırmak mümkün değildir. 

19. 8 inci madde ile adeta TBMM'nin bütçe yapma yetkisi Maliye Bakanına devredilmektedir. Bunu Anayasan 

20. Tasarının 21 inci maddesi "Yıllık bütçe" ilkesine aykırıdır. 

21. 32 (yeni 33) üncü madde (a) fıkrası adeta açık çek yazmaktadır. Sanki, kafi derecede borcumuz yokmuş 

22. 35 inci madde (f) fıkrası ile yabancı şirketlere garanti verilmekle, ülkemiz yönünden son derece sakınca 
kolaylaştıracak bir şablon gerçekleştirilmektedir. 

23. Tasarı yerel yönetimlere bütün vadedilenlerin tersine yeni kısıtlamalar getirmektedir. 
24. Ülkede verimli bir bütçe ile ve dirayetle sosyal, kültürel, ekonomik bunalımları aşabilecek, güven bunal 

üretici, dürüst, yabancı telkinlerden uzak, millî değerlere sahip, ama bütün bu ölçüler içerisinde dünyaya açık bir 
yaç vardır. Oysa mevcut hükümet bu bütçesiyle, hemen hemen tamamıyla bu ihtiyacı karşılayabilecek yaklaşımla 

Bütçeyi uygulayacak hükümet kendi içinde kavgalı, güçsüz, tutarsız ve yetersizdir. Güven verici değildir. 

Sonuç olarak hem ülke geriletilmekte, hem de sosyal devlet anlayışı yıkılmaktadır. Bu bütçenin rakamları, yü 
nikleştirildiğini, kamu kesimi borçlanma gereğini artıncı yahut da emisyon hacmini büyültücü faaliyetleri normal 
ortada başka bir gösterge yoktur. 

Bütün bu gerekçe ve görüşlerle 1996 bütçe tasarısına muhalif olduğumuzu ifade eder muhalefet şerhidir. 

Prof. Dr. Mustafa Ünaldı Cevat Ayhan 
Konya Sakarya 

Dr. Müh. İ. Ertan Yülek Prof. Dr. Nurettin Kaldırımcı 

Adana Kayseri 

Sabri Tekir 

izmir 
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1996 YILI KONSOLİDE BÜTÇE TASARISI İLE İLGİLİ PLAN VE BÜT 

DEMOKRATİK SOL PARTİ ÜYELERİNİN KARŞI OY Y 

Ülke ekonomisi 1991 yılından bu yana giderek bozulan gelir dağılımı, hızla yükselen açık ve gizli işsizlik, 
ve vadesi kısalan iç ve dış borç stokunun baskısı altındadır. Bütün bu gelişmelerin temelinde kamu finansmanın 

Ekonomik bunalımın temel makro ekonomik göstergelerinden olan kamu kesimi borçlanma gereği içerisind 
güvenlik kurumlarının, yerel yönetimlerin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve fonların açıklarının bütçeye neredeyse o 
simi borçlanma gereğine eşit hale gelmiştir. 

1991 yılından bu yana TBMM'de geçen her konsolide bütçe, bu sağlıksız gidişi durduracak ve hatta geriye 
tün bu fırsatların birer birer yitirilmiş olmasıdır. Ülke ekonomisinin 1994 krizinden çok daha kapsamlı yeni bir 
çok önemli bir fırsattı. Ancak, 1996 konsolide bütçesinin gerek hazırlığı gerekse müzakereleri sırasında yakalan 

Hükümetin daha önce hazırlanarak TBMM'ne sevkettiği, ancak erken genel seçim nedeniyle kadük olan bütç 
büyüklerde meydana gelen değişikliklere göre bütçenin Komisyonda önergelerle şekillendirilme yaklaşımı bu soru 

1996 konsolide bütçesinde gerçekleştirilmesi gereken en önemli husus faiz ödemelerinin bütçenin yüzde 40' 
tek de sağlanarak yaşamsal öneme sahip olmayan harcamalardan vazgeçilerek sağlanabilirdi. Bunun yerine bütçed 
sayılması olmuştur. Bütçede öngörülen yatırımlar enerji, eğitim ve sağlık gibi öncelikli ve gerekli yatırımlar olm 

Bu şekilde oluşan hükümet politikalarına duyulan güvenlik iç ve dış piyasalardan borçlanmalarda reel faiz 
yüksek bir düzeyde gerçekleşmesine neden olmaktadır. 

Plan ve Bütçe Komisyonun hükümet kanadına sağladığı sayısal çoğunluk kötüye kullanılarak, geçmiş yıllard 
rini almıştır. Bu yaklaşımla, uygulama programlarında olmayan yatmmlara kaynak ayrılmıştır. Böylece, gelecek 
yıllar bütçeleri de ipotek altına alınmıştır. 

Bütçenin kabul edilemeyecek diğer bir özelliği de, 1995 Bütçe Kanununun Anayasa Mahkemesi tarafından 
aynen veya kısmen değişitirilerek yer verilmesidir. Bunun yanında, bütçeye gelir sağlama adına bütçe yasasına 
. Sonuç olarak yapılan her ilave harcamanın bütçe faiz ödemelerini arttırdığı gerçeği unutularak, gerekliliği 
layışla karşılanacak harcamalar arttırılarak sürdürülmüştür. Halbuki, bütçede sağlanacak gerçek anlamda her tas 
lilerin durumlarının düzeltilmesi ve ülkenin geleceği gençliğe yatırım yapılması için kullanılabilirdi. 
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1996 yılı Konsolide Bütçe Kanun Tasansı 20 nci Dönem TBMM'nin ilk yasasıdır. 20 rici Dönem TBMM' 
hükümler içerecek biçimde çıkanlması kendisi açısından talihsiz bir başlangıç olacaktır. Bu ve yukarıda açıklana 
bul edilen şekliyle 1996 yılı Konsolide Bütçe Kanun tasansına olumlu oy vermemizi engellemektedir. . 

Gökhan Çapoğlu Hikmet Uluğbay 
Ankara Ankara 

. Zekeriya Temizel 
İstanbul 

1996 YILI BÜTÇESİ 
YASA TASARISI ÜZERİNDE KARŞIT OY YAZISI 

Son onbeş yıldır izlenmekte olan sağ iktisat politikalan nedeniyle, Türkiye ekonomisi bir tıkanma noktasına 
lık ortalama % 4,1 lik artışa rağmen, emeği, üretimi ve reel sektörleri dışlayan, "rant ve kayıtdışı ekonomisi" il 
sağlıksız uygulamalar sonucu, "istikrarsızlık", "dengesizlik", "verimsizlik" ve "eşitsizlik" Türkiye ekonomisin 

Ne yazık ki, ülkemizin gerçekleri ve ihtiyaçlanm kucaklamayan bu sığ "sağ iktisat politika'' anlayışı, Plan ve 
men, 1996 Konsolide Bütçe Tasarısının yapısı ve özüne de yansıtılmıştır. Bu nedenle, bu Bütçe Tasansı; 

** Ekonominin içinde bulunduğu, "bütçe-dış ticaret-cari işlemler" açıklanndan kaynaklı üç boyutlu kanam 
rebilecek; ekonomik istikran sağlayabilecek; 

** Öncü sektörlerde üretken ve selektif yatınmlara yönelerek, ekonominin üretim gücünü artıracak, istikrar iç 
** Ülkenin Kalkınmada Öncelikli Yörelerinde ekonomiyi harekete geçirerek, yurttaşlanmızın sosyo-ekonom 

rışa güç kazandırabilecek; 
** Ülkemizde yaygın olan işsizlik ve eşitsizlik sorunlarının aşılmasına, Sosyal Devlet anlayışının yaşama ge 
•** Avrupa Birliği ile bütünleşme süreci için zorunlu olan "örgütlü, rekabetçi, emeğe ve çevreye duyarlı pazar 

nolojik yeniden yapılanmanın" ortamım oluşturacak, 
.büyüklük, denge, tutarlılık, öz ve vizyondan yoksundur." 
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Bütçe ile öngörülen açık gerçek dışıdır; faiz ödemeleri ve kaçımlmaz cari harcamalar için öngörülen ödenekle 
öngörülen maaş, ücret ve diğer yan ödemeler, % 75'i aşması kaçınılmaz olan 1996 yılı enflasyonu karşısında son d 
liler daha da fakirleştirileceklerdir. 

İnandırıcılığı, güvenirliliği ve 7. Beş Yıllık Planla tutarlılığı olmayan bu Bütçe Tasarısı ile ülkemizde acil sor 
lamaz; sosyal barış sağlanamaz; ekonomiye etkinlik ve istikrar kazandınlamaz. Bu bütçenin uygulamaya konulm 
bir "kayıp yıl" olacaktır. 

Ayrıca, 1996 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısını pek çok maddesi Anayasaya açık bir aykırılık taşımaktadır. 

Sosyal Demokrat ilkeleri benimseyen milletvekilleri olarak, bu sorumluluğu paylaşamayacağımız için, 1996 y 
red oyu kullanacağımızı belirtmeyi bir görev bilmekteyiz. 

Aigan Hacaloğlu Ali Topuz 
İstanbul İstanbul 
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(TABLO - 1 ) 
EKONOMİK AYRIMA GÖRE 1995-1996 YILLARI GENEL-KATMA VE KONSOLİDE 

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 
CARİ HİZMET ÖDENEĞİ 

PERSONEL 
DİĞER CARİ 

YATIRIM ÖDENEĞİ 
TRANSFER ÖDENEĞİ (II) 
(I) Hazine Yardımı Dahil 

(II) Hazine Yardımı Hariç 

Kesintisiz 
1995 Malî 
Yılı Bütçesi 

1 335 978 053 
463 027 484 
345 518 700 
117 508 784 
38 430 865 

834 519 704 
145 606 767 
88 637 350 
81 022 000 
7 615 350 

50 844 350 
6 125 067 

1 481 584 820 
139 606 767 

1 341 978 053 
551 664 834 
426 540 700 
125 124 134 
89 275 215 
701038 004 

1996 Malî 
Yılı Önerisi 

2 770 000 000 
869 640 000 
611 587 000 
258 053 000 
82 846 540 

1817 513 460 
260 477 362 
143 745 000 
131413 000 
12 332 000 

106 768 460 
9 963 902 

3 030 477362 
250.477 362 

2 780 000 000 
1 013 385 000 
743 000 000 
270 385 000 
189 615 000 

1577000 000 
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(TABLO-2) 
KONSOLİDE BÜTÇE GELİRLERİ 1995 YILI TAHSİLATI İLE 1996 YILI TEKLİF 

1995 Yılı 1996 Yılı 
Tahsilatı .Teklifi 

KONSOLİDE BÜTÇE GELİRLERİ 1404 071 2 370 000 
GENEL BÜTÇE GELİRLERİ 1382 184 2 360 000 
KATMA BÜTÇE GELİRLERİ 21887 10 000 

(TABLO-3) 
1996 MALÎ YDLI TAHMİNİ VERGİ GELİRLERİ 

(MİLY 

VERGİ GELİRLERİ TOPLAM 1800 000 
MAL VE HİZMETLERDEN AUNAN VERGİLER 755 000 
SERVETTEN ALINAN VERGİLER 17 200 
GELİRDEN ALINAN VERGİLER 737 000 
DIŞ TİCARETTEN ALINAN VERGİLER 285 800 
KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI . 5000 



(TABLO-4) 
1996 YILI KONSOLİDE BÜTÇESİ 

GİDERLER 
CARİ HARCAMALAR 

Personel 

Diğer cari 

YATIRIM HARCAMALARI 
TRANSFER HARCAMALARI 
GELİRLER 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 

ÖZEL GELİR VE FONLAR 
KATMA BÜTÇE GELİRLERİ 
GİDER GELİR FARKI 

1996 Malî Yıh 
Önerisi 

2 780 000 000 
1 013 385 000 

743 000 000 
270 385 000 

189 615 000 
1 577 000 000 
2 370 000 000 
1800 000 000 

273 000 000 
287 000 000 

10 000 000 

410 000 000 

Komisyonda 
Eklenen/Düşülen 

788 506 822 
37 574 850 

13 080 
37 561770 

61438 771 
689493 201 
280 000 000 
273 000 000 

7 000 000 

- ' . ' • 

-
508 506 822 

* Kesintisiz Tutar 
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Komisyonda 
1996 Yılı 
önerisi 

HAZİNE YARDIMI (-) ' (250 477 362) 
KONSOLİDE BÜTÇE 2 780 000 000 
CARİ HİZMET ÖDENEĞİ 1013 385 000 

Personel 743000 000 
Diğer cari 270 385 000 

YATIRIM ÖDENEĞİ 189 615 000 
TRANSFER ÖDENEĞİ (II) 1 577 000 000 
(/) Hazine Yardımı Dahil 

(II) Hazine Yardımı Hariç 

Plan ve Bütçe 

(+) Eklenen/ Komisy 

(-) Düşülen kabul 
(46 350 900) (296 8 

788 506 822 3 568 
37 574 850 1050 

13 080 743 
37 561770 307 
61438 771 251 

689 493 201 2 266 
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TABLO - 7 
GENEL BÜTÇELİ KURULUŞLARIN ÖDENEKLERİNDE KOMİSY 

YAPILAN EKLEME VE KESİNTİLER 

Kuruluşun Adı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay Başkanlığı 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
Başbakanlık 
Devlet Planlama Teşkilatı 
Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Hazine Müsteşarlığı 

Danıştay 
Yargıtay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü , 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

Hükümetin 
Teklifi 

11 025 684 

2 731555 
1276 821 

137 200 
23 806 777 

1 149 000 
1 912 574 

1 240 877 206 
394 000 
601500 

1 309 900 
20 940 000 
5 101500 

1 715 200 

Komisyonumuz 
Eklenen 
701 250 

1 080 

: 40 000 
769 000 
358 500 
60 000 

492 919 366 
35 000 
10 000 

25 000 

( 
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Hükümetin 
Kuruluşun Adı . Teklifi 

Turizm Bakanlığı 2 731000 

Çevre Bakanlığı 1660 900 
Denizcilik Müsteşarlığı 522 501 

Gümrük Müsteşarlığı . 4 628 000 

TOPLAM 2 770 000 000 

Komisyonumuzc 
Eklenen 

2 285 000 " 

2 610 366 
12 000 
83 500 

793 072 822 (4 
(+788 506 822) 
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H- 4i. »~ N) 
Uı Uı ı— N> ~J O -~4 ON — J OJ -J Uı N> OV NJ 

»J N> 00 Ov 
^J O NJ OJ 
vj o ı— Uı 

(D
üş iile 3 

rr 

m kle 

3 
İT1 

W 

UI
O

 

o 
s1. 
6' 3 o 

-s 
*** o 
a 



- 4 9 

CARİ 

Kuruluşun âdı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Sağlık Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
Orman Bakanlığı 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 
Kültür Bakanlığı 
Turizm Bakanlığı 
Çevre Bakanlığı 
Denizcilik Müsteşarlığı 
Gümrük Müsteşarlığı 

GENEL BÜTÇE TOPLAMI 
YOK + ÜNİVERSİTELER 
KATMA BÜTÇE TOPLAMI 
HAZİNE YARDIMI (•) 
KONSOLİDE BÜTÇE 

1996 teklifi 
526 325 728 
247 279 140 

18 953 406 
92 886401 
8 783 000 

20 927 502 
5 404 000 
2 593 800 
4 965 005 
6 496 200 

11 959 000 
2 731 000, 
1 660 900 

522 501 
4 628 000 

2 770 000 000 
86 136 760 

260 477 362 
(250 477 362) 

, 2 780 000 000 

Eklenen 

1 800 000 
17 000 

-
114 000 
40 000 

148 200 
199 410 

5 500 
9 250 

196 000 
1 165 700 

215 230 
5 000 

32 000 

36 673 350 
8 000 

901500 
-

37 574 850 

(Düşülen) 
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-

• -

-
-
-
-
-
-

Not: Yök+Üniversiteler, Katma Bütçe Toplamına dahildir. 

YATIRIM 

Eklenen 
500 000 

7 324 000 
305 000 

3 288 000 
3 876 000 
1 723 500 

255 000 
275 000 
945 000 

- • ' 

489 000 
! 096 000 

577 236 
-

51500 

22 888 371 
455 601 

39 631 001 
-

62 519 372 

(Düşülen) 
-
-
- . 

(610 000) 
-
-
-
-
-

• . ' • -

-
• -

-
- -
-

(625 000) 
(455 601) 
(455 601) 

-
(1 080 601) 

2 
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- 9 ) 
VE BU ÖDENEKLERDEN KOMİSYONUMUZCA YAPILAN EKLEME VE KESİNTİLER 

Y A T I R I M T R A N S F E R 

Komisyon 
Eklenen (Düşülen) Toplam 

Hükümetin 
Teklifi 

Komisyon 
Eklenen (Düşülen) Toplam 

Hükümetin 
Teklifi 

315 000 - 3 078 426 1698 000 218 500 
- - 2 112 000 22 000 -
- - 280 000 13 500 — 

40000 (15 000) 52 000 1200 -
90 000 - 7 138 800 13 611977 580 000 
47 000 - . 436 000 ' 120 000 304 000 

- - 87 574 443 000 5 000 
58 135 - 708 135 1238 843 206 492622 501 
25 000 - 30 000 2 000 -
5 000 - 10 000 4 000 -

- - 184 400 * 4 500 -
25 000 - 187 000 85 000 -

- - 340 000 37 500 -
- - 298 200 214000 -

616 000 - 1515 000 3 590 000 
- - 240 800 11 600 000 

61000 - 1071000 2 305 000 
650 000 - 5 782 000 720 000 
90 000 - 3 730 000 60 000 
4 000 - 1872 300 400 000 

(1 200 000) 

700 000 (2 741 000) 

550 000 _ 
600 000 . • _ 
60 000 _ 

1916 500 
22 000 

. 13 500 
1200 

14 191 977 
424 000 
448 000 

1 730 265 707 
2 000 
4 000 
4 500 
85 000 
37 500 
214 000 

1 549 000 
11 600 000 
2 855 000 
1 320 000 
120 000 

400 

11 025 6 
2 7315 
1276 8 
137 2 

23 806 7 
1 149 0 
1912 5 

1 240 877 2 
394 0 
601 5 

1 309 9 
20 940 0 
5 101 5 
1 715 2 

29 848 0 
300 371 8 
17 831 0 
74 212 0 
56 303 0 
2 7817 
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Konsolide Bütçe 

Giderler Tasan 

; Personel 743 000 000 

Diğer cari . 270 385 000 

Yatırım 189 615000 

Transfer 1577 000 000 

TOPLAM 2 780 000 000 

- Gelirler 
Vergi Gelirleri 1800 000 000 
Vergi Dışı Normal Gelirler 273 000 000 

Özel Gelirler ve Fonlar 287 000 000 
Katma Bütçe Gelirleri 10 000 000 

TOPLAM 2 370 000 000 

- 55 -

TABLO - 1 0 

KONSOLİDE BÜTÇE DENGESİ 

Komisyonca ' Toplam 

Eklenen Ödenek 

13 080 743 013 080 

37 561770 307 946 770 
61438 771 251053 771 

689 493 201 2 266 493 201 

788 506 822 3 568 506 822 

273 000 000 2 073 000 000 

7 000 000 280 000 000 
287 000 000 

- 10 000 000 
280000 000 2 650 000 000 

Toplam Giderler 3 510 988 930 
Toplam Gelirler 2 650 000 000 
Kesintili Net Fark 860 988 930 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON U'N DA 1996 YILI BÜTÇE KANUNU TASARILARINI 

Ü Y E L E R 

Biltekin ÖZDEMİR 

Nurhan TEKİNEL 

Metin GÜRDERE 

Hayri DOĞAN 

Atauliah HAMİDİ 

Hüseyin YAYLA 

Adil AŞİRİM' 

Ali ER • ' 

Güneş TANER 

Esat BÜTÜN 

Miraç AKDOĞAN 

Ahmet KABİL 

Yıldırım AKTÜRK 

Veysel ATASOY 

İlhan AKÜZÜM 

Saffet KAYA 

Necmi HOŞVER • 

Mustafa ÇİLOĞLU 

Nevfel ŞAHİN 

Salim ENSARİOĞLU 

Ergun ÖZDEMİR 

Meral AKŞENER 

Turhan ARINÇ 

Mehmet Ait YAVUZ 

25/3/1996 

Tümü 
üzerinde 

6 

11 

19 

11 

10 

26/3/1996 
Başba 

- Deniz.M. 
- DTM 
- Gümrük M. 
- D İ E 
- Tapu ve K. 

8 

12 

10 

15 

4 

~~—-

— — 

7 

Kmltf. 
Topi. 

14 

" -
-
. 
. 
. 
12 

. 
-
10 

15 

15 

--— 
'. 
- . 
19 

. 
11 

-
-
-
-
17 

27/3/ 1996 
«anlık 
-Vakıf 
- Diyanet 
-KöyH. • 
-Gençlik S. 
-Meteor. 
-Sos.H.ÇEK 

5 

18 

17 

14 

11 

10 

..,—.., 

-5 

10 

14 

Kmltf. 
Top!. 

19 

- . 
. 

• . 

"-' 
30 

17 
- • 

24 

26 

25 

. 

. 

. 
5 

19 

. 
21 

. 
• • - • 

. 

. 
31 

28/3/1996 

Anayasa 
Danıştay 
Yargıtay 
Adalet Bk. 

4 

10 

14 

8 

5 

Kmltf. 
Topi. 

23 

-
-
-
'. 
. 
40 

17 

-
38 

34 

25 

. 

. 

. 
• 5 

19 

-
21 

. 

. 

. 

36 

29/3/1995 

İçişleri Bkn. 
-Emniyet 
-Jandarma 
-Sahil G. 

2 

8 

28 

18 

18 

— 

14 

14 

Kmltf. 
Topi. 

25 

. 
-
. 
. 

8 

68 

35 

. 
56 

34 

25 

„ - , _ 

. 
19 

19 

-
21 

. 

. 

. 
50 

30/3/1996 

Sanayi ve 
Ticaret Bk. 

1 

15 

10 

15 

16 

™ 

9 

Kmltf. 
Topi. 

26 

- -
-
. 
. 

8 

83 

. 45 

71 

, 50 

25 

-" — 
. 
19 

19 

. 
21 

. 

. 

. 

. 
59 

~ 



YAPILAN KONUŞMALARIN ZAMAN ANALİZİ 

4/4/1996 

Tanmve 
Kpyişleri Bk. 
-Tenm Ref. 
Orman Bk. 
-Orman G.M 

3 

8 

10 

20 

15 

9 

14 

Kmîtf. 
Topl. 

34 

21 

13 

12 

18 

129 

111 
-
117 

50 

44 

. 
50 

29 
. 
47 

9 

8 

-

116 

5/4/1996 

Kültür Bk. " 
Çalışma ve 
Sosyal Gv. 
Bkn. 

• 

16 

_29_ 

_.JJL 

12 

14 

Kmltf. 
Topl. 

34 
. 
21 

13 

12 

18 

129 

127 

- • »ı 

_146_ 

50 

, 44 

• -

. 

. 
50 

29 
-
47 

9 

__24_ 

12 

130 

6/4/1995 

Milli Eğitim 
Bkn. . 
-YÖK 
-Ünivers. 

10 

12 

18 

12 

14 

20 

11 

9 

11 

Kmltf. 
Topl. 

44 
. 
21 

13 

12 

18^ 

141 

145 

-
_15jL 

64 

64 

-
. 
.; 
61 

29 
-

' _47_ 

9 

24. 

21 

141 

8/4/1995 

Turizm Bk. 
Çevre Bk. 

1 

• 17 

9 

15 

10 

9 

;__İL 

11 

25 

Kmîtf. 
Topl. 

45 
. 
21 

30 

12 

_ 18 

141 

154 
' -

_ V79_ 

79 

74 

-
. 
. 
70 

29 
• -

47 

9 

35 

32 

165 

9/4/1995 

Enerjive 
Tabi Kay
naklar Bkn. 
-Petrol 
-DSİ 

1 

7 

5 

18 

15 

12 

12 

11 

11 

8 

16 

Kmltf. 
Topl. 

46 
. 
21 

37 
12 

23 

159 

169 
-

_191_ 

79 

74 . 

12 
. 
. 
81 

29 
-
'58 

17 

35 
-
32 

182 

10/4/1996 

Cumhurbşk. 
T.B.M.M 

(RTÜK) 
Sayıştay 

3 

15 

._!!_ 

22 

10 

'< 

22 

Kmltf. 
Topl. 

49 
. 
21 

37 
12 

23 

159 

184 
• -

202 

79 

74 

34 
_ • 

. 
91 

29 
-. 
58 

17 

35 
. 
32 

204 

11/4/1995 

-DPT 
-Hazine Ms. 

5 

11 

10 

Kmltf. 
Topl. 

54 
-' 
21 

37 
12 

23 

159 

184 
-
213 

79 

74 

34 
• _ 
. 
91 

29 
. 
58 

17 

35 

32 

214 
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?LAN VE 3ÜTÇE KOMISYOHU'HDA 1995 YIL! SÜTÇS KAKUNU TASARİLARİN'İ 

1 

• . 

Ü Y E L E R 

Ertuğrul ERYILMAZ 

İ.Ertan YÜLEK 

Sait AÇBA 

Sabri TEKİR 

Zeki ÜNAL 

Fethi ACAR 

Nurettin KALDİRİMCİ 

Mustafa ÜNALDI 

Cevat AYHAN 

Gökhan ÇAPOĞLU 

Hikmet ULUĞBAY 

Metin ŞAHİN 

Zekeriya TEMİZEL 

Mustafa YİLDİZ 

Algan HACALOĞLU . _ 

AH TOPUZ 

KOM.ÜYE OLMAYAN 

BAKANLAR 

GÜNLÜK TP.ÇAL.SÜR. 

25/3/1S9S 

Tümü 
üzerinde 

21 

19 

15 

18 

10 

18 

20 

12 

14 

20 

15 

16 

11 

20_ 

22 

14 

. 70 

392 

26/3/199S 
. /Şaşaa 

- Deniz.W. 
-DTM '• 
-Gümrük M. 
-D İE | 
- Taou vs K. 

18 

10 

10 

13 

8 

13 

16 

16 

15 

15 

14 

14 

9 

18_ 

13 

12 

138 

408 

Kmîtf. 
TODI-

.. . 
39 

' 29 

25 

31 

18 

31 

36 

28 

29 

35 

29 

30 

20 

33 

35 

26 

208 

27/3/ 1996 
tamik 
-Vakıf 
- DıVanet 
-KöyH. 
-Gençük S. 
-Meteor. 
-Sos.ri.ÇEK. 

12 

22 

17 

17 

16 

•18 

15 

21 

16 

18 

23 

13 

9 

16 

31 

30 

69 

467 

Kmîtf. 
TODI. ' 

12 

61 

29 

42 

48 

34 

49 

51 

49 

45 

53 

52 

43 

29 

54 

66 

55 

277 

23/3/1995 

Anayasa 
Danıştay 
Yargıtay 
Adalet Bk. 

17 

17 

17 

'21 

21 

17 

7 

17 

12 

16~ 

7 

26 

25 

24 

69 

354 

Kmttf. 
Topl. 

12 

78 

29 

5S 

65 

34 

70 

72 

66 

52 

70 

64 

59 

35 

80 

91 

80 

346 

29/3/1996 

İçişleri Bkn. 
-Emniyet 
-Jandarma 
-Sahil G. 

22 

19-

15 

16 

5 

24 

27 

23 

21 

22 

17 

23 

15 

20 

30 

25 
104: 
530 

Kmîtf. 
Tcpl. 

12 

•100 

48 

74 

81 

39 

'94 

99 

89 

73 

92 

81 

82 

51 

100 

121 

105 

450. 

30/3/1995 

Sanayi ve 
Ticaret Bk. 

13 

21 

17 

13 

14 

12 

21 

16 

22 

13 

20 

25 

23 

16 

18 

94 

28 

452 

Kmıtf. 
TODI. 

25 

121 

65 

87 

95 

51 

115 

115 

111 

86 

112 

106 

105 

67 

118 

121 

199 

478 

Toplam konuşma sür.: 
Kom. Üye. kon. sür. 
Hük. Uye. kon. sür. 
Kom.Uy.olmayan sür.: 

Dakika 
8,164 
5,751 
1.290 
1.123 

Saat 
135.1 
95.9 
21.5 

. 18,7 

Tp.ic Pavı m) 
100 
70 
16 
14. 



YAPILAN .«3.NÜŞIVİALARIN ZAıVIArt ANALİZİ 

4/4/19S6 5/4/1956 1 5/4/1996 4/1555 , 5/4,1335 13/4/139S j 11/4/1996 

Tanm ve 
Köyişleri Bk. 
-Tenm Ref. 
Orman Bk. 
-Orman G.M 

13 

9 

17 

8 

14 

17 

17 

7 

31 

7 

22 

22 

İ 4 

12 

22 

23 

90 

72. 

49S 

Küftür Bk. 
Çalışma vs 
Sosyal Gv. 
3icn. 

K m * ; .jKrntr. 
Tooi.; j "i"cas. 

49 

_203 

94 

124 

171 

98 

186 

172 

199 

135 

182 

178 

156 

126 

_210 

216 

689 

849 

28 

5 

11 

22 

27 

13 

26 

19 

11 

16 

34 

19 

37.. 

25 

89 
134 

603! 

49 

231 

99 

135 

193 

98 

213 

185 

225 

155 

193 

194 

190 

145 

247 

241 

778 

S83 

• 

Miüi Eğitim 
Bkn. 
-YÖK 
-Ünivers. 

11 

16 

14 

15 

15 

10 

17 

17 

9 

17 

14 

13 

15 

12 

17 

20 

105 

59 

513 

Kmiif. 

60 

247 

113 

150 

208 

108 

230 

202 

234 

172 

207 

207 

205 

157 

264 

261 

883 
1.042; 

Turizm 6k. 
Cavra Bk. 

11 

12 

16 

8 

31 

32 

24 

19 

18 

14 

13 

18 

32 

25 

_34 

37 

57 

102* 

642 

Kmttf. 
Tooı. 

71 

259 

129 

158 

239 

140 

254 

221 

252 

186 

220 

225 

237 

132 

298 

_._2_98. 

950 , 

1,144~ 

'.-
En eni ve 
Taöi Kay-
naslsr Bkn 

-P9ITOI. 
-DSİ 

12 

18 

14 

15 

15 

14 

7 

15 

13' 

17 

12 

9 

__2?.. 
25_ 

76 

. 57 

455 

Km>tf. 
"*cpt. 

83 

277 

129 

172 

254 

155 

268 

228 

267 

193 

237 

237 

237 

191 

318 

323 

1.026., 

1.201 

Cumhurbsfc. 
T.3.M.M." 

(RTÜK.) 
Savıstav 

14 

25 

. 20 

19 

20 

19 

22 

27 

18 

8-

11 

28 

5 

57 

. . „ 3 9 _ 

__ J9_ 

475 

Kmttf. • 
TODI. 

97 

303 

149 

172 

273 

175 

287 

250 

294 

217 

245 

248 

265 

196 

375 

362 

_J.085_. 

1,201 

-DPT 
-Hazine Ms. 

27 

15 

20 

15 

13 

9 

20 

15 

25 

18 

15 

' . 1 

..._ıı. 
28 

_.._ _Xz6.L 

Kmıtf. 
TODI. 

330 

164 

172 

293 

190 

300 

259 

314 

232 

270 

256 

280 

196 

376 

,,...3.62 

1,099 

1,229 
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' T.C.\ 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar • 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKGI 101-951771 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 78 inci maddesinde "Bir yasama döneminde sonuçl 
sarı ve teklifleri hükümsüz sayılır. Ancak, Hükümet veya Türkiye Büyük Millet Mec 
lifleri yenileyebilirler." hükmü yer almaktadır. 

Belirtilen hüküm uyarınca, "1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı" ile "Katma 
lı Bütçe Kanunu Tasarısı"nın yenilenmeleri suretiyle görüşülmesine devam olunma 
görülmüştür. 

Bilgilerinize arz olunur. 
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T.C. ' 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG/101-96/4767 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 17, 
lan "Katma Bütçeli İdareler 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı" ile gerekçesi ili 

Gereğini arz ederim. 
Pro 
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1996 YILI 
MİLLÎ BÜTÇE TAHMİN RAPORU 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma döneminde; üretimi, verimliliği, eko
nominin rekabet gücünü ve ihracatı artırıcı, kamu açıklarını ve enflas
yon hızını azaltarak sürdürülebilir bir ekonomik ve sosyal kalkınmayı 
sağlayıcı yatırım politikaları uygulanması amaçlanmaktadır. 

Yedinci Planın ilk yılını teşkil eden 1996 Yılı Programında bu hedef
ler çerçevesinde, kamu finansmanındaki iyileşmenin sürdürülmesi, yatı
rımlara ayrılan kaynakların artırılması, enflasyonun aşağıya çekilmesi ve ca
ri işlemler hesabında sağlanan istikrarın devam ettirilmesi hedef alınmıştır. 

1996 yılı programın 
alınmıştır. 

1996 yılında toplam 
ması öngörülmektedir. S 
olup, bu oran kamu yatırı 

Program, toplam tük 
dır. 1996 yılında kamu tü 
nında artacağı tahmin ed 





- 6 7 -

1995 Yılı gerçekleşmeleri ve 1996 yılının ilk üç aylık dönemindeki gelişmel 
MİLLÎ BÜTÇE TAHMİN RAPORU 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde; üretimi, verimliliği, 
ekonominin rekabet gücünü ve ihracatı artırıcı, kamu açıklarını ve enf
lasyonun hızını azaltarak sürdürülebilir bir ekonomik ve sosyal kalkın
mayı sağlayıcı yatırım politikaları uygulanması amaçlanmaktadır. 

Yedinci Planın ilk yılını teşkil eden 1996 Yılı Millî Bütçe Tahmin 
Raporu bu hedefler çerçevesinde hazırlanmıştı. 

Ancak, 17 Ekim 1995 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
na sunulan 1996 Yılı Millî Bütçe büyüklükleri (Kaynaklar-Harcamalar 
Dengesi), 1995 yılı gerçekleşmeleri ve 1996 yılının ilk üç aylık döne
mindeki gelişmeler dikkate alınarak revize edilmiştir. 1995 Yılı Ekim 
ayında yüzde 4.5 olarak öngörülen 1996 yılı GSMH büyüme hızı revi
ze çalışmasında değiştirilmemiş, ancak yüzde 45 olarak tahmin edilen 

GSMH deflatörü yüzde 
malar Dengesindeki tem 
maktadır: 

1996 yılında GSMH 
1996 yılında toplam 

artması öngörülmektedi 
8.4 olup, bu oran kamu 
yüzde 6.5'dir. 

Revize Program, to 
esas almaktadır. 1996 y 
min ise yüzde 5.1 oranı 
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(HÜKÜMET TASARISI) 

KAYNAKLAR - HARCAMALAR DENGE 
TABLO :1 

GSMH 
DIŞ KAYNAK (1) . 
TOPLAM KAYNAKLAR 
SABİT SERMAYE YATIRIMI 

KAMU • 
ÖZEL 

STOK DEĞİŞMESİ (1) 
KAMU 
ÖZEL 

TOPLAM YATIRIMLAR 
KAMU 
ÖZEL 

TOPLAM TÜKETİM 
KAMU 
ÖZEL . 

KAYNAK: DPT 
(J) Yüzde değişimleri, GSMH büyümesine katkılarını 
(2) Gerçekleşme tahmini 
(3) Program hedefi 

1 

1994 

3.887.903. 
-57.323 

3.830.580 
946.187 
194.896 
751.291 

-111.902 
- 50.632 
-61.270 
834.285 
144.264 
690.021 

2.996.295 
418.750 

2.577.545 

göstermektedir, 

(Carî Fiyatlarla, Mily 
1995 

(2) 
7.574.085 

139.746 
7.713.831 
1.776.039 

336.243 
1.439.796 
-11.729 
- 25.927 

14.198 
1.764.310 

310.316 
1.453.994 
5.949.521 

716.847 
5.232.674 
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(PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU) 

KAYNAKLAR - HARCAMALAR DENGESİ 
TABLO : 1 

GSMH 
DIŞ KAYNAK (1) 
TOPLAM KAYNAKLAR 
SABİT SERMAYE YATIRIMI 

KAMU 
ÖZEL 

STOK DEĞİŞMESİ (1) 
KAMU 
ÖZEL 

TOPLAM YATIRIMLAR 
KAMU 
ÖZEL 

TOPLAM TÜKETİM 
KAMU 
ÖZEL " 

KAYNAK: DPT 
(1) Yüzde değişimleri, GSMH büyümesine katkılarım 
(2) Gerçekleşme tahmini 
(3)Revize. 

1994 

3.887.903. 
-57.323 

3.830.580 
946.186 
192.242 
753.944 

- 111.902 
- 50.632 
-61.270 
834.284 
141.610 
692.674 

2.996.296 
418.750 

2.577.541 

göstermektedir. 

(Carî Fiyatlarla, Milyar 
1995 

(2) 
7.644.206 

266.181 
7.910.387 
1.786.277 

320.433 
1.465.844 

98.627 
-35.131 
133.758 

1.884.904 
285.302 

1.599.602 
' 6.025.483 

751.195 
5.274.288 



(HÜKÜMET TASARISI) 

KAYNAKLAR - HARCAMALAR DENGES 
TABLO:2 

GSMH 
DIŞ KAYNAK (1) 
TOPLAM KAYNAKLAR 

• . SABİT SERMAYE YATIRIMI 
KAMU 
ÖZEL 

STOK DEĞİŞMESİ (1) 
KAMU 
ÖZEL 

TOPLAM YATIRIMLAR 
KAMU 
ÖZEL 

TOPLAM TÜKETİM 
KAMU 
ÖZEL 

KAYNAK: DPT 
(1) Yüzde değişimleri, GSMH büyümesine katkılarım 
(2) Gerçekleşme tahmini 
(3) Program hedefi 

1994 
- 3.887.903 

-57.323 
3.830.580 

946.187 
194.896 
751.291 

-111.902 
-50.632 
-61.270 r 

834.285 
144.264 
690.021 

2.996.295 
418.750 

2.577.545 

göstermektedir. 

(Carî Fiyatlarla, Milya 
1995 

(2) 
4.117.289 
-32.733 

4.084.556 
975.134 
183.427 
791.707 
-6.239 

-13.791 
••'•••••' 7.552 

968.895 
169.636 
799.259 

3.115.661 
438.915 

2.676.746 



(PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU) 

KAYNAKLAR - HARCAMALAR DENGES 
TABLO : 2 

GSMH 
DIŞ KAYNAK (1) 
TOPLAM KAYNAKLAR 

.'•- SABİT SERMAYE YATIRIMI 
KAMU 
ÖZEL 

STOK DEĞİŞMESİ (1) 
KAMU 
ÖZEL 

TOPLAM YATIRIMLAR 
KAMU 
ÖZEL 

TOPLAM TÜKETİM 
KAMU 
ÖZEL _ ^ _ ^ _ 

KAYNAK: DPT 
(1) Yüzde değişimleri, GSMH büyümesine katkılarını 
(2) Gerçekleşme tahmini 
(3) Revize. 

1994 

3.887.903 
-57.323 

3.830.580 
946.186 
192.242 
753.944 

-111.902 
- 50.632 
-6.1.270 
834.284 
141.610 
692.674 

2.996.296 
418.750 

2.577.546 

göstermektedir. 

. (1994 Fiyatlarla, Milya 
1995 

(2) 
4.202.314 

89.603 
4.291.917 
1.024.684 

187.914 
836.770 

52.322 
- 18.637 

70.959 
1.077.006 • 

169.277 
907.729 

3.214.911 
438.271 

2.776.640 





D 

E^Sa 
E S O OÎP 

ıg p.'sma 

a rrssd 





— 3 

(HÜKÜMETİN TEKLİFİ) 

1996 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 (2.770.000.000.000.000) 
liralık ödenek verilmiştir. 

Gelir Bütçesi 

MADDE 2. — Genel Bütçenin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (2.360.000.000.000.000) lira olarak tahmin edil
miştir. 

Denge 

MADDE 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin edilen gelirler 
arasındaki fark net borçlanma hâsılatı ile karşılanacaktır. 

PLAN VE BÜTÇE K 

B 
Gi 

Gider Bütçesi 

MADDE 1. — Gen 
bağlı (A) işaretli cetveld 
liralık ödenek verilmiştir. 

Gelir Bütçesi 

MADDE 2. — Gen 
velde gösterildiği üzere 
edilmiştir. 

Denge 

MADDE 3. — Tas 
miştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

İKİNCİ BÖLÜM 
Malî Politikaya İlişkin Hükümler 

Bütçe Politikası ve Malî Kontrol 

• MADDE 4. —: 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 ye kullanımını, gelir_ ve giderlere ilişkin kanun, yönetmelik 
ve kararnamelerin uygulamalarım düzenlemek üzere standartları 
tespit etmeye ve sınırlamalar koymaya; bu hususlarda tüm kamu 
kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapma
ya ve tedbirleri almaya yetkilidir. 

Ayrıntılı Harcama Programları ve ödeneklerin Kullanımı 

MADDE 5. — Bütçe kanunlarına ekli (A) işaretli cetvellerdeki 
ödenekler* Maliye Bakanlığınca belirlenecek ilkeler, serbest bırakma 
oranları ve ayrıntılı harcama programları dahilinde kullanılır. Bu 
oranlar üzerinde ve harcama programları dışında harcama yapıla
nmaz. • • . : . . • 

İdareler bütçelerinde yer alan ödenekleri belirlenecek ilkeler ve 
serbest bırakma oranları dahilinde Kalkınma Planı ve Yıllık Prog
ramda öngörülen hedefleri ve hizmet önceliklerini gözönünde bulun
durarak tasarruf anlayışı içinde, kullanmakla yükümlüdürler. 

(Plan ve Bü 

Ma 

Bütçe Politikası 

•MADDE 4j — 
miştir. 

Ayrmîûı Harca 

MADDE 5. — 
deki ödenekler, M 
bırakma .oranları ye 
nılır. Bu oranlar ü 
ma yapılamaz. 

idareler bütçele 
ve serbest bırakma 
Programda öngörül 
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de bulundurarak, tas 
dürler. 

Bütçe kanunların 
(1), (2) ve (3) ödenek 
nekleri; Maliye Baka 
yer alan personel gid 
lüğü işçilik giderleri, 
nekleri ile Hazine y 
nekleri hariç olmak 
iptal edilmiştir. 

Hazine Müsteşar 
faizi ve genel giderleri 
faiz acyo ve kur far 
Savunma Bakanlığı, 
Komutanlığı, Sahil G 
ile Millî İstihbarat 
sinde yer alan Emek 
teşarlığı bütçesinde 
Bağ - Kur'a yardım 
gulanır. 

Bu iptal ile ilgi 
lemler sonucu doğaca 
liye Bakam yetkilidir 
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Kamu Kuruluşlarının Gelir ve Giderlerinin İzlenmesi, Bütçe
lerinin Onaylanması 

MADDE 6. — Yi 996 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, sosyal gü
venlik kuruluşları ile benzeri kuruluşlar, fonlar ve fonlara tasarruf 
eden kuruluşlar, Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığınca tespit 
edilecek esaslar ve sürelerde, 

a) Gelir tahminlerim, 
b) Gider tahminlerim, 
c) Malî tabloları, 
d) Birbirleriyle borç ve alacak durumlarım, 
İlgili mercilere vermek zorundadırlar. 

Maliye Bakanı madde kapsamına giren idare, kuruluş, 
teşebbüs ve kurumlardan, her türlü malî işlemleri ile ilgili 
bügi, belge ve hesap durumlarım 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 v* 
hesap durumlarım ibraz etmeyen idare, kuruluş, teşebbüs ve kurum-

v ların bütçe ödeneklerini kesmeye ve diğer imkânlarını durdurmaya, 
bütçe ödenekleri ile diğer imkânları en etkin şekilde kullanmak üze-

(Plan-ve Bütçe 

Kamu Kuruluşların 
lerinin Onaylanması 

MADDE 6. — 19 
lerle katma bütçeli id 
transfer tertibinden ya 
lere, bağlı kuruluşlar, ö 
yal güvenlik kuruluşla 
tasarruf eden kuruluşla 
ca tespit edilecek esaslar 

a) Gelir tahminle 
b). Gider tahminle 
c) Malî tabloları, 
d) Birbirleriyle bo 
İlgili mercilere verm 

Maliye Bakam ma 
ve kurumlardan, her tü 
sap durumlarını almaya 
ve borç ödeme imkânl 
larına uygun harcama 
kümlülükleri yerine get 
ibraz etmeyen idare, ku 
lerini kesmeye ve diğe 
ile âigsr. imkânları en 
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re gerekli önlemleri almaya, bu maksatla gerektiğinde ilgili kurum ve 
kuruluşlardan alınan önlemlerin uygulanmasını istemeye yetkilidir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağ - Kur Genel Müdürlüğünün 
yılı bütçeleri 31 Ocak 1996 tarihine kadar Maliye Bakanlığı, Hazi
ne ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlıklarınca incelendikten 
sonra Başbakanlık onayı ile yürürlüğe girer. Bu kuruluşların büt
çelerinin uygulanması sırasında ödenek ve nakit idaresi ile ilgili ge
rekli tüm tedbirleri almaya Maliye Bakanı ile Hazine Müsteşarlığı
nın bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

Gerektiğinde Kullanılabilecek ödenekler 

MADDE 7. — Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan ve ge
rektiğinde kullanılabilecek ödeneklere ilişkin hükümler aşağıda gös
terilmiştir. 

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. 

(Plan ye Bütç 

leri almaya, bu maksa 
alınan önlemlerin uygu 

Sosyal Sigortalar 
yılı bütçeleri 31 Ma 
Hazine ve Devlet Pla 
ten sonra Başbakanlık 
çelerinin uygulanması 
rekli tüm tedbirleri al 
nın bağlı olduğu Bakan 

Gerektiğinde Kul 

MADDE 7. :— T 
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b) Yatırımları Hızlandırma Ödeneği •' \ 
Maliye Bakanlığı bütçesinin (930-08-3-353-900) tertibindeki öde

nekten; 1996 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu 
ve İzlenmesine Dair Karar hükümlerine uyularak, 1996 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 Müsteşarlığı 
bütçesinin kamu iktisadî teşebbüsleri ile ilgili faaliyetlerine aktarma 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

c) Kur Farklarım Karşılama Ödeneği 

Yurt dışında kuruluşu olan genel bütçeye dahil dairelerin (3) 
ödenek türünde olup, 610, 620 ve 710 ayrıntı kodlarına gider kayde
dilecekler hâriç, (1) ve (3) ödenek türü altındaki tertiplerde yer alan 
ve yurt dışındaki kuruluşlar için döviz olarak kullanılması gereken 
ödenekleriyle, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarele
rin uluslararası kuruluşlara yapacakları ödemelere dönük ödenek
lerin yabancı para karşılıklarını sabit tutmak ve 31 Ara
lık 1995 tarihindeki /kurlar ile transfer anındaki 2kurlar ara
sındaki farkı karşılamak amacıyla Maliye Bakanlığr bütçesinin 
(930-08-3-352-900) tertibindeki ödeneği ilgili kuruluşların hizmet 

(Plan ve Bütçe 
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programlarında mevcut ilgili tertiplere aktarmaya Maliye Bakam 
yetkilidir. 

d) Yedek ödenek 
Maliye Bakanlığı bütçesinin (93O-08-3-356-9OO) tertibindeki öde

nekten bütçelerin, Maliye Bakanlığınca belirlenecek veya "yeniden 
açılacak tertiplerine aktarma yapmaya, Maliye Bakanı 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 
yer alan ödenekten kuruluş bütçelerindeki mevcut veya yeniden açı
lacak tertiplere aktarma yapmak sureti ile karşılamaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

DPT Etüt ve Proje, Ödenekleri 

MADDE 8. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bütçe
sinin; 

a) (111-01-2-C01-300) tertibindeki ödenekten, bir kısmını 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 

(Plan ve Bütç 

DPT Etüt ve Proj 

MADDE 8. — T 
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aynı amaçlarla il özel idarelerine, iktisadî devlet teşekküllerine ve 
diğer kamu teşebbüslerine yaptıracağı hizmetlerin bedellerini peşin 
ödeyebilir. 

b) {111-01-3-301-900 tertibinde yer alan ödeneği, kalkınmada 
öncelikli yörelere ilişkin program ve projeleri desteklemek ama
cıyla, bütçelerin ilgili harcama kalemlerine aktarmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir, Aynı amaçlarla diğer kamu kuruluşlarına yapılacak 
ödemeler de bu tertipten karşılanır. ' 

Yatırım Harcamaları 

MADDE 9. — a) Yıllık programlara ek yatırım cetvellerin
de yer alan projeler dışında herhangi bir projeye yatırım harcaması 
yapılamaz. 

Ancak Silahlı Kuvvetler Bütçesinin programlarında (1) ödenek 
türü içinde yer alan savunma sektörü, altyapı, inşa, iskân tesisleriyle, 
NATO enfrastrüktürün gerektirdiği inşa ve tesisler ve bunlara iliş
kin kamulaştırmalar ile REMO programı içinde yer alan alım ve 
hizmetler Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının vizesine bağlı 
olmayıp, yülık programlara ek yatırım çizelgelerinde yer almaz. 

b) Genel ve katma bütçeli kuruluşların yatırım programında 
ödenekleri toplu olarak verilmiş yıllık projelerinden makine - teçhi
zat, büyük onarım, idame - yenileme ve tamamlama projelerinin 
detay programları ile alt harcama kalemleri itibariyle tadat edilen 

(Plan ve Bütçe 

Yatırım Harcamal 

MADDE 9. — a) 
yer alan projeler dışın 
yapılamaz. 

Ancak, Silahlı Ku 
türü içinde yer alan sa 
leriyle, NATO enfrastr 
lara ilişkin kamulaştırm 
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ne bağlı olmayıp, yıll 
almaz. 

b) Genel ve katm 
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hizat, büyük onarım, i 
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ve edilmeyen topiıüaştırümış projelerinin alt harcama kalemleriyle 
ilgili işlemlerde 1996 Yılı Programının Uygulanması, Koordinas
yonu ve İzlenmesine Dair Kararanı 6 ncı maddesi hükümleri uygu
lanır. 

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 kullanümak üzere hizme
tin ait olduğu il özel idaresine ödenir. Mahallî hizmet niteliğini ta
şıyan işler, bu fıkrada belirtüen 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 üe gerçekleştirilir. 

d) Yıllık programa ek yatırım cetvellerinde yıl içinde yapü-
ması zorunlu değişiklikler için «1996) Yılı Keçiş Programının Uy
gulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar» da yer alan 
usullere uyulur. 

(Plan ve Bütç 

detay programları ile 
ve edilmeyen toplulaş 
ilgili işlemlerde «1996 
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Katma Bütçeli İdarelere Hazine Yardımı 

MADDE 10. — a) Katma Bütçeli İdarelerin bütçesini 
denkleştirmek amacıyla Maliye Bakanlığı bütçesinin hazine 
yardımı (Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine ya
pılacak Devlet katkısı dahil) tertiplerine ödenek ve kargılığı 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 iptal edilir. 

Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğü dışındaki katma bütçeli 
idarelerin malî yıl sonuna göre Maliye Bakanhğmca tespit olunacak 
bütçe fazlaları genel bütçeye gelir yazılır. 

b) Hazine yardımı alan katma bütçeli idarelerin bütçelerinde, 
1050 sayıh Muhasebei Umumiye Kanununun 48 inci maddesinin 
(C) ve (D) bendleri ile 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 
yılı içinde gerçekleştirilecek' ödenek artışlan, Maliye Bakanlığınca 
hazine yardımı ile ilişkilendirilerek yapılabilir. 

Yatırım ve Transfer Tertiplerinden Yardım Alan Kuruluşlar 

MADDE 11. — Bütçelerin yatırım ve transfer tertiplerinden 
^ yardım alan bağımsız bütçeli kuruluşlar ile sosyal güvenlik kuruluş

ları, hizmetleri ile ilgili aylık harcama programlarını vize edilmek 

(Plan ve Bütçe K 

Katma Bütçeli idare 

MADDE 10. — Tas 
miştir. 
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üzere en geç 31 Ocak 1996 tarihine kadar Maliye Bakanlığına gön
derilir. 

Bu programlar Maliye Bakanlığınca vize edilmeden bütçenin 
yatırım ve transfer tertibindeki ödenekler kullanılmaz. 

Kuruluşlar aylık uygulama sonuçlarım her ay Maliye Bakanlı
ğına bildirirler. 

Maliye Bakanlığı, yapılan yardımın amacı doğrultusunda kulla
nılıp kullanılmadığını aylık harcama programını göz önünde bulun
durarak kontrol eder. 

Resmî Taşıtlar. 

iMADDE 125 — Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli 
idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların, yıl içinde 
her ne şekilde olursa olsun edinecekleri taşıtların cinsi, adedi ve han
gi hizmette kullanılacağı «T2> işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cet
velde gösterilenler dışında taşıt edinilemez. 

237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde belirtilenle
rin (Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı hariç) emir ve zatlarına verilen
ler, (2) sayılı cetvelin 1 ve 2 nci sırasında yer alanlar, güvenlik ön
lemli (zırhlı) araçlar ve 22.2.1984 tarihli ve 84/7751 sayılı Karar
name ile yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerine göre koruma 
altına almanlar için tahsis olunan araçlar dışında her ne suretle olur
sa olsun yabancı menşeli binek ve station - wagon cinsi taşıt edi-

14 — 
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nilemez ve kullanılamaz. 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 olmaksızın satılır. 

Yerli muhteva oranı % 40'ın altında olan taşıtlar yabancı men
şeli sayılır. 

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. 

Dernek ve Benzeri Kuruluşlara Yapılacak Yardımlar 

MADDE 14. — 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-

İS — 
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yi yapmak, plan üe iş programlarının gerçekleştirme durumlarım 
izlemekle yükümlüdürler. Yardımlar yukarıdaki incelemelere bağk 
olarak gerektiğinde taksitler halinde yapılabilir. 

Harcamaların yukarıdaki esaslar doğrultusunda amacına uygun 
olarak yapılıp yapılmadığını incelemeye, yapılacak yardımların yön
lendirilmesine ilişkin yeni ilkeleri tespite Maliye Bakam yetkilidir. 

Gayrimenkul Satış ve Kira Bedelleri 

MADDE 15. — 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 ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakam 
yetkilidir. Önceki yılda harcanmayan miktarlar, cari yıl bütçesine 
devren; gelir ve ödenek kaydedilebilir. 

b) Katma bütçeli idarelerin maliki bulundukları gayrimenkul
lerin satışı veya bu gayrimenkullar üzerinde mülkiyetin gayri aynî 
bir hak tesisi halinde (vakıf, dernek, birlik gibi kuruluşlara yapıla
cak olanlar hariç) bedelin %" 50'sînden az olmamak üzere Maliye 
Bakanlığınca belirlenecek ve Başbakanca uygun görülecek kısmım, 
ilgili idarenin Maliye Bakanlığı İle müştereken belirleyeceği hiz
metlerinde kullamlmak üzere özel gelir ve ödenek kaydetmeye Ma
liye Bakanı yetkilidir. Önceki yılda harcanmayan miktarlar, cari yıl 
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bütçesine devren gelir ve ödenek kaydedilebilir. Uygulamaya iliş
kin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

c) 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 İlişkin Hükümler 

Bölüm Düzeni ve Deyimler 

MADDE 16. — Gider cetvelinin bölümleri, program bütçe 
uygulamasında programlar şeklinde düzenlenir. Programlar altprog-
ramlara, altprogramlar da hizmetlerin veya harcamaların 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»'!, 

17 — 
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b) «Kesim» deyimi «Altprogram»'ı, 
c) «Madde» deyimi, harcama kalemlerini de kapsayacak şe

kilde «Faaliyet» veya «Proje» yi, ' ' . . ; . . . 
d) «Tertip» deyimi, hizmet veya harcamanın yapılacağı prog

ram, aîtprogram, ödenek türü, faaliyet - proje ve harcama kalemi 
bileşimini, 

e) «Harcama kalemi» deyimi, (A) işaretli cetvelde yer alan 
ödeneklerin 100, 200-... . . 900 düzeyindeki ayrımını, 

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 şartıyla) 
hizmet veya harcamanın ait olduğu programı, 

İfade eder, 

Bağlı Cetveller 

MADDE 17. — a) 1050 saydı Muhasebe-i Umumiye Kanunu
nun değişik 29 uncu maddesine göre, 

î. 1 kvci madde ile verilen ödeneğin dağılımı «A» işaretli, 

(Plan ve Bü 
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2. Özel hükümlerine göre 1996 Malî Yılında tahsiline devam-
olunacak Devlet gelirleri «B» işaretli, 

3. Devlet gelirlerinin dayandığı temel hükümler « O işaretli, 

4. Kanunlar ve kararnamelerle bağlanmış vatanî hizmet ay
lıkları «Ç» işaretli, 

5. Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren 
kanunlar «G» işaretli, 

6. Harcamalara ilişkin formül «Rs» işaretli, 
b) 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca her yıl 

Bütçe Kanunu ile tespiti gereken miktarlar «H» işaretli, 

c) Çeşitli kanunlara göre bütçe kanunlarında gösterilmesi ge
reken parasal sınırlar «î» işaretli, 

d) Ek ders, 'konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer 
ücret ödemelerinin miktarı «K» işaretli, 

e) 11.8.1982 tarih ve 2698 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul 
Pansiyonları Kanununun üçüncü maddesi gereğince Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından idare edilecek.okul pansiyonları ile Sağlık Ba
kanlığına bağlı sağlık okulları öğrencilerinden alınacak pansiyon 
ücretleri «M» işaretli, 

f) 7.6.1939 tarih, ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti 
Kanununun, 

• 1. 36 ncı maddesine göre millî müdafaa mükellefiyeti yoluyla 
alınacak hayvanların alım değerleri «Os> işaretli, 

(Plan ve Bütçe K 
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2. 38 inci maddesine göre alınacak motorlu taşıtların alım de
ğerleri «P» işaretli, 

g) Kurumların sahip oldukları taşıtlar ve 1996 yılında Taşıt 
Kanunu uyarınca satın alacakları taşıtların cinsi, adedi ve hangi hiz
metlerde kullanılacağı ile asgarî ve azamî satın alma bedelleri «T» 
işaretli, 

h) Kurumların mevcut lojman, sosyal tesis, telefon, faks ve 
kadro sayıları «L» işaretli, 

Cetvellerde gösterilmiştir. 

Yeni Tertip, Harcama ve Gelir Kalemleri Açılması 

MADDE 18. — Maliye Bakanım
la) İlgili mevzuatına göre, yılı içinde 1996 Yılı Programına alı

nan projeler için (2) ödenek türü altında, hizmetin gerektirdiği hal
lerde de (3) ödenek türü altında yeri- tertipler veya (A) işaretli cet
velin bütünü içinde yeni faaliyet ve harcama kalem'leri açmaya, 

b) Gerektiğinde (B) işaretli cetvelde yeni bölüm, kesim ve 
madde kalemleri açmaya, 

c) 25.6.1992 tarih ve 3824 sayılı Kanunla kaldırılan vergi ve 
resimler nedeniyle Toplu Konut Fonu adına gümrüklerce ithal sı
rasında tahsil edilecek miktarlardan gelir kaydedilecek oram tespite 
ve bu tutarı tahsilatı yapan gümrük saymanlıkları adına (B) cetve
linde açılan tertibe gelir kaydettirmeye ve Toplu Konut Fonuna 

(Plan ve Bü 
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aktarılacak tutarlar ile gelir kaydedilecek tutarlara ilişkin uygula
ma ile ilgili usul ve esasları belirlemeye, . • 

Yetkilidir. 

Aktarma 

MADDE 19. — Maliye Bakanı; 
a) Münhasıran «100 ^ Personel giderleri» harcama kalemin-

deki ödeneklerle ilgili olarak, aynı kuruluş bütçesi içinde program -
lararası aktarma yapmaya, 

b) Kuruluş bütçelerinin «100-Personel giderleri» harcama ka-
lem'indeki ödenekler ile Maliye Bakanlığı bütçesinin 930.08.3.351.900 
tertibindeki ödeneklerden gerekli görülen tutarları 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). Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Sahil Güvenlik Komutaniığı arasında cari yıl içinde yapılan hiz
metlerin bedellerini karşılamak amacı ile varılacak mutabakat üze
rine, ilgili bütçelerin program, altprogram, faaliyet ve projeleri ara
sında karşılıklı aktarma yapmaya, 

(Plan ve Bütç 
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MADDE 19. — 
miştir. 



— 22 

(Hükümetin Teklifi) 

e) «1996 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 
Menmesine Dair Karar» a uygun olarak yıllık programda yapıla
cak değişiklikler gereği, değişiklik konusu projelere ait ödenekleri 
ilgili kuruluşların bütçeleri arasında aktarmaya, 

f) Yukarıda (d) bendinde belirtilen bütçelerde yer. alan Silahlı 
Kuvvetlerin tek. merkezden yönetilmesi gereken ikmal, ye tedarik 
hizmetleri ile bir programa ait bir hizmetin diğer bir program tara
fından yürütülmesi halinde ödeneği ilgili program, altprogram,' faa
liyet veya projeler arasında karşılıklı olarak aktarmaya, 

g) Mevcut üniversitelerden yeni açılacak -üniversitelere inti-; 
kal eden enstitü, fakülte ve yüksekokulların bütçelerinde yer alan 
ödenekleri, bu enstitü, fakülte ve yüksekokulların bağlandığı üniver
site bütçelerine aktarmaya, ^ 

h) Kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması so
nucu, bütçe kanunlarının uygulanması ve kesinhesapların hazırlan
ması ile ilgili olarak gerekli görülen her türlü bütçe işlemlerini ve 
düzenlemeleri yapmaya, 

yetkilidir. ; -
Malî yıl içinde diğer bir daireye ve idareye aktarılan ödenek

lerle ilgih hizmetin yürütülmesinden bütçesine aktarma yapılan 
daire veya idare görevlidir. 

Genel ve katma bütçeli kuruluşların kamulaştırma ve bina sa-
tm alımları ile ilgili tertiplerine aktarma yapılamaz. Ancak; liman, 
hava meydanı, demiryolu, tünel ve köprü projeleri nedeniyle yapı-

(Plan ve Bütçe 
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lacak kamulaştırmalar ile üniversitelerin eğitim - öğretim projeleri 
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 Bakanlığı büt
çesinin yedek ödenek tertibinden karşılanabilir. 

İdarelerin kamulaştırma ve bina satın almak amacıyla bütçe
lerinde yer alan ödenekler kamu iktisadî teşebbüslerinden gayrimen
kul (lojman hariç) satın alınması veya kiralanmasında kullanıla
maz. Ancak bu hüküm doğrudan eğitim ve öğretime tahsis edilmesi 
şartıyla üniversiteler bakımından uygulanmaz. 

11 Özel İdarelerine Aktarılacak Yatırım ve İşçilik Ödenekleri 

MADDE 20. — Genel ve katma bütçeli kuruluşlarca yürütü
len hizmetlerin il özel idarelerince yerine getirilmesi halinde, bu iş
lerle ilgili kuruluş bütçelerinde yer alan yatırım.ve işçilik ödenek
lerinin, il özel idarelerine ödenmek üzere bu kuruluş bütçelerinde 
mevcut veya yeniden açılacak mahallî idarelere yapılacak ödeme
ler tertibine aktarmaya kuruluşların teklifi üzerine Maliye Bakan
lığı yetkilidir. 

Geçen Yular BorçUm 

MADDE 21. — Malî yılın sonuna kadar ödenemediği gibi ema
net hesabına da alınamayan ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye 

(Plan ve Bütç 
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Kanununun 93 üncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış bu
lunan geçen yıllar borçlarına ait ödemeler aşağıdaki ilkelere göre 
yapılır. . 

a) Yılları bütçeleranin (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 Gari Giderler 
Geçen Yıllar Borçları», 

; 2. Yatırım hizmetlerinden doğan borçlar, «Yatırım Giderleri 
Geçen Yıllar Borçları», 

3. Transfer tertipleri ile ilgili olarak doğan borçlar, «Transfer 
Giderleri Geçen Yıllar Borçları», 

Faaliyetlerinden ödenir. 
Bu faaliyetlerdeki ödeneklerin yetmemesi halinde (100 - Perso

nel giderleri dışında kalan) aynı veya diğer hizmet tertiplerindeki 
ödeneklerden bu faaHyetiere aktarma yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

(Plan ve Bütçe 
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Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler 

MADDE 22. — 2983 Sayılı Kanun gereğince çıkarılan ana pa
ra iadeli gelir ortaklığı senetleri ve diğer menkul kıymetler ile Dev
let içborçlanma tahvilleri ve hazine- bonoları, 

a) Kamu kurumlarının yapacakları ihale ve sözleşmeler ile 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 
10 uncu maddesinin uygulanmasında teminat olarak, 

b) Hazinece satılacak millî emlâk bedellerinin ödenmesinde 
nominal değerleri üzerinden ödeme vasıtası olarak, 

Kabul edilir. 
_- • Tahvil ve bonolar nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edil
miş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas 
alınır. 

Savunma Sanayii Destekleme Fonu 

MADDE 23. — a) Türk Silahlı Kuvvetlerine stratejik hedef 
planı uyarınca temini gerekli modern silah, araç ve gereçler ile ger
çekleştirilecek savunma ve NATO altyapı yatırımları için malî yıl 
içinde yapılacak harcamalar, 7.11.1985 tarih ve 3238 sayılı Kanunla 
kurulan Savunma Sanayii Destekleme Fonunun kaynakları, bu 
amaçla bütçeye konulan ödenekler ve diğer aynî ve nakdî imkânlar 
birlikte değerlendirilmek suretiyle Savunma Sanayii İcra Komite
since tespit, edilecek esaslar dairesinde karşılanır. 

(Plan ve Bütç 
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t>) MilH 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 24. — Konvertibl olmayan konsolosluk gelirlerinden 
transferli mümkün olmayan ve 1995 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, 

Yapılacak harcamaların esas ve usulleri Dışişleri Bakanı ile 
Maliye Bakanınca müştereken tespit edilir. . - ' , - , - . • 

.(Plan ve Bütçe 
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Yabancı Ülkelere Yapılacak Hizmet Karşılıkları 

MADDE 25. — 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 
tutarlarım, 

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 paralan aynı amaçla 
kullanılmak üzere bir yandan-bütçeye gelir, diğer yandan yukarıda 
yazılı kuruluş bütçelerinin sonunda açılacak özel tertiplere ödenek 
kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydedilen miktarlardan yılı içinde' 
'harcanmayan kısımları ertesi yıla devretmeye yetkilidir. 

Bağış, Hibe ve Yardımlar 

MADDE 26. — a) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan hibe 
olarak malî yıl içinde elde edilecek imkânların Türk Lirası karşı
lıklarını gereğine göre bütçeye gelir veya gelir - ödenek - gider kay-
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detmeye Ha/tfne Müsteşarlığının teklifi üzerine Maliye Bakanı yet
kilidir. . " . • . ' • • 

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 Bakanı yetkilidir. 

c) 1996 Malî yılı içerisinde Millî Savunma Bakanlığı, Jandar
ma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları 
için yabancı devletlerden askerî yardım yolu ile veya diğer yollar
dan fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini, bağlı (B) cetve-

"linde bu adlarda açılacak tertiplere gelir ve karşılıklarını da bu büt
çelerde açılacak özel tertiplere ödenek ve gider kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

Eğitim ve Öğretim Ödenekleri 

MADDE 27. — Genel bütçe dışındaki kamu kuruluşlarının 
bütçelerine, genel bütçeye dahil dairelerce yönetilen her derecedeki 
yatılı okullarda veya yurt 'dışında kendi hesaplarına okutturacakları 
öğrenciler için konulmuş olan ödeneklerden gerekli miktarlarını, bu 
Kanunun (B) işaretli cetveline gelir ve bu öğrencilerin her çeşit gi
derlerini karşılamak üzere, (A) işaretli cetvelinde ilgili kurumun 
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bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere aktarma yapma
ya veya ödenek kaydetmeye, Maliye Bakanı yetkilidir. 

Özel Ödenek ve Gelirlerin İptali 

MADDE 28. — 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, 

b) (a) fıkrasında, yazılı, olanlar dışında kalıp da (200.000.000) 
lirayı aşmayan ve iki yıl devrettiği halde harcanmayanları, 

îptal etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 
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Döner Sermaye Gelirleri 

MADDE 29. — Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli 
idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerin (iş yurtları ve berzeri 
kuruluşlar dahil) aylık gayri safi hasılatının % 10'u genel bütçeye 
irat kaydedüir. Bütçeye gelir kaydedilecek oranı döner sermayeler 
veya işlemleri itibariyle % 30'a kadar yükseltmeye, geçmiş ve 
cari yıl kârlarını Hazineye yatırtmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

Döner sermayeli işletmelerin aylık gayrisafi hasılatı üzerinden 
genel bütçeye aktarılacak miktarların ve yıl sonu kârlarının toplan-
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masma, kaydına, raporlanmasma, 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 zamlı olarak tahsil edi
lir. 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 kapatılmaları, bir
leştirilmeleri ve bunların mevcutları, hakları, alacakları ve borçla
rının tasfiyesi ile ilgili usul ve esasları belirlemeye ve bu konuda 
doğacak tereddütleri gidermeye Maliye Bakanı yetkilidir, 

Genel ve katma bütçeli daire ve idarelere bağlı hastanelerin 
döner sermayeli işletmelerin gayri safi hasılatından genel bütçeye 
aktarılacak miktarın tespitinde % 9 oranı esas alınır. Bu şekilde he
saplanan tutarın % 30'u gayri safi hâsılatın tahakkukunda, % 70'i 
ise tahsilinde ödenir.: 

Fonların Ödenek ve Gelirleri 

MADDE 30. — 1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Ba
kanlar Kurulu kararı, yönetmelik ve diğer mevzuatla kurulmuş fon
ların her türlü gelirleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nez-

(Plan ve Bütçe K 
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dinde Hazine Müsteşarlığı adına açılan müşterek fon hesabına ya
tırılır. Müşterek fon hesabına yatırılan fon gelirlerinden fonların 
mevzuatında öngörülen fonlararası pay ve kesintiler Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası tarafından yapılır. 

Yapılan kesintilerden sonra kalan tutarlardan bütçe kapsamına 
alınan fonlara ilişkin olanları genel bütçenin (B) işaretli cetveline ge
lir yazılır. Ancak, bu fonların gelirleri arasında yer alan kredi 
anapara geri dönüşleri, kredi faizleri (fon kaynaklı kredilerin ana
para geri dönüş ve faizleri hariç) borçlanma ve satış hasılatı ile üniver
site araştırma fonlarının döner sermayeden aldıkları payları ile her 
türlü araştırma projesinden elde ettikleri gelirler bütçenin (B) işa
retli cetveline gelir kaydedilmeden doğrudan müşterek fon hesa
bından .ilgili fonun gider hesabına aktarılır. 

Başbakanlık onayı çerçevesinde fonların gider hesaplarından 
yapılacak aktarmalar, kendisine aktarma yapılan fonun gelir hesa
bı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki müşterek 
fon hesabına buradan da tamamı gider hesabına aktarılır. 

2. Özelleştirme fonu hariç olmak üzere bütçe kapsamı dışın
daki fonların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki he
sapta toplanan gelirlerinin ne kadarlık bölümünün bütçeye gelir ya
zılacağım tespit etmeye ve mevcut oranları değiştirmeye Maliye 
Bakanı ile Hazine """Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın müşterek 
teklifi üzerine Başbakan yetkilidir. Türkiye Cumhuriyet Merkez 
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Bankasınca, bütçeye gelir yazılacak kısım hesaplandıktan sonra ka
lanı ilgili fonun. gider hesabına aktarılır. 

3. a) Maliye Bakam ile Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu 
bakanın müşterek teklifliye Başbakanın onayı üzerine, kuruluş büt
çelerindeki fon ödeneklerini diğer kuruluş bütçelerinin fonlara iliş
kin tertiplerine, 

b) İlgili Bakanın, teklifi üzerine, fonlar tarafından yürütülmek 
amacıyla kuruluş bütçesinin. diğer tertiplerine konulmuş ödenekleri 
«77 - Fonlara Ait Hizmetler» alt programına, 

Aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 
. 4 . a) Fonların gelirlerindeki gelişmeler de göz önünde bu

lundurularak Maliye Bakam ile Hazine Müsteşarlığının bağlı oldu
ğu Bakanın müşterek teklifi ve Başbakanın onayı üzerine, «77 - Fon
lara Ait Hizmetler» altprogramındaki ödenekleri % 25 oranına ka
dar artırmaya, 

!b) Fonların borçlanma yoluyla elde ettikleri kaynakları gerek
tiğinde bir yandan bütçenin (B) işaretli cetveline - gelir, karşılığında 
(A) işaretli cetveline ödenek kaydetmeye, . 

c) Fonlar tarafından hizmetin başka bir kuruluşa gördürül
mesi halinde hizmetin karşılığı olan miktarları doğrudan bu kuruluş 
bütçesine gelir ve ödenek kaydetmeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
•5... Fonlar, bütçelerinde öngörülen harcamalarını kendi usul 

ve mevzuatları çerçevesinde yaparlar. 
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-Bununla.birlikte, ödeneklerinin 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 Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan 
ile Maliye Bakanı yetkilidir. 

6. Kanun ve kanun hükmünde kararname ile kurulmuş olan 
fonlar hariç olmak üzere, bakanlar kurulu kararı, yönetmelik ve di
ğer mevzuatla kurulmuş olan fonlardan aynı hizmeti görenleri bir̂  
leştİrmek veya hizmet amacına yetecek kaynak yaratmayanlar ile 
kaynak yaratmakla birlikte hizmet alam daralmış olanlar ilgili Ba
kanın görüşü, Maliye Bakanı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı ol
duğu Bakanın müşterek teklifi ve Başbakanın onayına istinaden 
tasfiye edilir. • 

Böylece ortaya çıkacak hak ve yükümlülükler fonların birleş
tirilmesi halinde yeni fona, fon tasfiye edilmişse Hazineye geçmiş 
sayılır. 

7. Fonların özel. kanunlarında yer alan ve bu maddeye aykırı 
olan hükümleri 1996 Malî Yılında uygulanmaz. 
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İKİNCİ KISIM 
Hazine ve Kamu Kuruluşlarına İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Devlet Borçları 

•Devlet Borçlarının Yönetimi 

MADDE 31. — a) Devlet borçlarının yönetimi 9.12.1994 ta
rih ve 4059 sayılı Kanunun 2 nei maddesi uyarınca Hazine Müs
teşarlığınca yürütülür. 

b) Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, malî yıl içeri
sinde ödenecek iç ve dış borç anaparaları ile iç ve dış borçlanma 
tutarlarını bütçe dışında özel hesaplarda izletmeye, malî yıl zarfın
da iç ve dış borç anapara geri ödemelerini bütçe ile ilgilendirmek-
sizin yapmaya yetkilidir. 

Bu hüküm Dış Krediler Kur Farkı Fonu uygulamasından do
ğan ve fon tarafından karşılanamayan tutarlar ile garantili borçlar
dan 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 Müsteşarlığın
ca bu madde esaslarına göre ödenir. 

(Plan ve Bütçe K 
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e) Devlet borçlarının uygulama sonuçlan Hazine Müsteşar
lığının bağiı olduğu Bakanlıkça hazırlanarak ilgili yıl kesinhesap 
cetveli ile birlikte Hazine Genel Hesabına dahil edilmek üzere Ma
liye Bakanlığına gönderilir. 

f) Devlet borçlarının yönetimi ve muhasebesi ile ilgili esas ve 
usuller Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı tarafından birlikte 
düzenlenir. . -, 

İç Borçlanma 

MADDE 32. — a) Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan 
malî yıl içinde bu Kanunun «denge» başlıklı maddesinde belirtilen tu
tarın bir katma kadar bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanma aktine 
yetkilidir. 

t ) Verilen yetki sınırları içinde çıkarılacak Devlet tahvillerinin 
çeşitleri ile bunların faiz oranı, ihraç fiyatı, ödeme süresi, 'basım ve 
satış yöntemleri ile ödemelerine ilişkin her türlü esaslar ve bunlara 
müteallik diğer şartlan belirlemeye Hazine Müsteşarlığının bağlı ol
duğu Bakan yetkilidir. Bu tahvillerin basım giderleri ve satışa katı
lacak bankalara ödenecek; komisyon ve banka muameleleri vergi
leri Us satışa 'katılan 'bankaların satış işlemleri dölayısı ile yapacak
ları her türlü gider, vergi, resim ve harçların Hazinece bankalara 
geri ödenmesinde ve tahvillerin basımında uygulanacak şekil ve esas
lar Hazine-Müsteşarlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
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arasında 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaksızın akdedilecek malî 
servis anlaşması ile tespit edilir. 

Cari yıl içinde çıkarılacak- veya daha önceki yıllarda çıkarılmış 
tahviller, işlemiş faizleri ödenmek suretiyle, erken itfaya tabi tutula
bilir veya piyasa koşullarından geri alınabilir. 

Çıkarılacak tahvillerin faiz ve anapara ödemeleri ile yukarıda 
sözü geçen malî servis anlaşmasında yer alacak ödemeler ve bunla
rın dışında kalan diğer konsolide devlet borçları ile ilgili gider ve 
işlemler her türlü vergi (Gelir ve Kurumlar. Vergisi hariç), resim ve 
harçtan müstesnadır. 

Bu fıkralardaki hükümler Hazine bonoları ile daha önceki yıl
larda ihraç olunan devlet tahvili, hazine bonoları ve diğer konsoli
de devlet borçları ile ilgili işlemlerde de geçerlidir. 

1996 yılında çıkarılacak tahvil ve bonoların vergi istisnalarını 
kaldırmaya veya uygulanacak oranlan, yürürlükteki oranlar içinde 
kalmak üzere, tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

c) Devlet iç borçlanma senetlerinin dövize endeksli olarak ih
racı halinde, anaparadaki kur artışları her faiz ödeme tarihi itiba
riyle yeniden hesaplanıp, anapara değerine ilave edilerek iç borç 
kaydı yapılır. 

(Plan ve Bütç 
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. 2974, 3836 ve 1211 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması 

MADDE 33. — a) 2974 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuru
luşları Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun ile 3836 sayılı Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarımn Tahkimi 
Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanması sonucu Hazinece üstle
nilerek tahkim olunan borçlar için 1996 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 
içinde mahsup edilemeyen artıklarını ertesi yıla devretmeye veya 
bütçe ile ilgilendirmeksizin özel hesaplarda izlemeye; 

Hazine 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 1996 yılında yapılacak ödemeleri için özel 
tertip Devlet îç Borçlanma Senedi ihraç etmeye ve bu tahvillerin 
vade, faiz ve sair şartlarım 'belirlemeye Hazine Müsteşarlığının bağlı 
olduğu Bakanın teklifi ile Başbakan, 

Yetkilidir. 

(Plan ve Bütçe 
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Dış Borçlanma 

MADDE 34. — 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 
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; 
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1. Ödenek kaydederek, 
2. Mevcut ödeneklerden aktarma yaparak, 
Bütçeleştirmeye/ bunlardan yılı içinde harcanmayan miktarları 

ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 

Daha önceki yıllarda benzer şekilde sağlanan imkânların Türk 
Lirası karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedelleri için de yukarıdaki 
esaslara göre işlem yapılır. 

b) Dış borçlanma imkânları ile satın alınacak malzeme ve hiz
metlere ait taahhüt evrakı veya sözleşme tasarıları Maliye 
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 kayıtları daha 
sonra yapılmak üzere) taahhüt evrakı ve sözleşme tiasarısım vize 
etmeye yetkilidir. 

ç) 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 artıklarını ertesi malî yıla 
devretmeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

(Plan ve Bütçe 
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d) Konsolide dış devlet borçlarıyla ilgili kredi anlaşmalarında 
öngörülen bütün ödeme ve işlemler (dış proje kredileri çerçevesinde 
yapılacak ödemeler dahil) her türlü vergi, resim ve harçtan müs
tesnadır. 

e) Finansmanı yabancı devlet veya uluslararası kuruluşlarla 
yapılan antlaşmalara göre sağlanarak gerçekleştirilecek olan işler, 
antlaşma hükümlerinde özer ihale ve satınalma usullerinin öngörül
mesi halinde, özel kanun, kararname veya.antlaşma hükümlerine göre 
yürütülür. 

Dış Borçların İkraz, Devir ve Garanti Edilmesi 

MADDE 35. — 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
larını, ekonominin çeşitli sektörlerinde gelişmeyi sağlamak amacıyla 
ve anlaşmalar hükümleri uyarınca kamu ve özel sektör kurumları
na ikraz, devir veya kullandırmaya ve bu kredilerden yapılması ge
reken geri ödemeleri aynı kuruluşlar için hesaben ikraz veya kre
diye dönüştürmeye, 
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c) Yukarıda belirtilen imkânların doğrudan Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası veya Türkiye'de yerleşik kurumlar ile Türk 
Bankaları tarafından sağlanması halinde, bu kredileri kısmen veya 
tamamen devralmaya, devralman bu kredileri kısmen veya tamamen 
kamu kurumlarına ikraz, devir veya kullandırmaya ve bu krediler r 
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
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 banka
larına verilecek kredileri, anlaşmalarmdaki 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

l l an ve Bütçe 
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hallî idarelerin satın 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 - îşlet - 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, 

g) Türkiye Cumhuriyeti adına Hazine Müsteşarlığı ta
rafından yabancı ülkeler resmî kuruluşları veya uluslararası 
kuruluşlardan sağlanan kredilerin teknik yardım ve eğitim amaçlan 
kapsamındaki bölümlerini anlaşma hükümlerine istinaden gerekti
ğinde özel. ve özerk bütçeli- kamu kuruluşları ile kamu kuruluşu 
sayılan kurumlara karşılıksız olarak kullandırmaya, 

Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 
h) Daha önceki yıllarda yapıları işlemler için de bu esaslar 

geçerlidir. 

(Plan ve Bütçe 
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244 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Borçlanma 

MADDE 36. —- 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 yapılabilirlik çalışmalarının dış finansman 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere Dünya Bankası ile üzerinde anlaşıla
cak şartlarla (10.000.000) ABD Dolarına kadar olan borçlanmaların 
yapılmasına Hazine 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
ları gibi Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girer. Bu kararname
ler 31.5.1963 tarih ve 244 sayılı Kanun ve 23.5.1928 tarih ve 1322 
sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir. 

c) Türkiye Cumhuriyetinin, bu madde ile «Dış Borçların 
İkraz, Devir ve Garanti Edilmesi» başlığını taşıyan maddeleri ve 
bu madde hükümlerine dayanarak, sırasıyla borçlu veya garantör 

(Plan ve Bütçe 

maya yönelik anlaşmala 
mesine, kullandırılmasın 

Hazine Müsteşarlığ 
j) Daha önceki yı 

çerlidir. 

244 Sayılı Kanun 

MADDE 37. — Ta 
aynen kabul edilmiştir. 



— 45 

(Hükümetin Teklifi) 

sıfatı ile taraf olduğu kredi anlaşmalarından doğan borçlarının dün
ya sermaye piyasalarında. mevcut muhtelif finansman araçları vası
tasıyla Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. Söz 
konusu anlaşmalar imzalandıkları tarihte yürürlüğe girer. > •. 

d) Daha önceki bütçe yıllarında aktedilmiş benzeri anlaşmalar 
hakkında da bu hüküm uygulanır. 

Borç Verme ve Hibe Anlaşmaları 

MADDE 37. — 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 Müsteşarlığının bağlı olduğu Baltan yetkilidir. Söz konusu anlaş
malar 'imzalandıkları tarihte yürürlüğe girer. 

b) Yabancı ülke ve kuruluşlara borç ve hibe şeklinde 
finansman sağlamak amacıyla anlaşmalar yapmaya ve anlaşmaların 
esas ve şartlarını belirlemeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakan yetkilidir. Yabancı ülke ve kuruluşlara verilecek olan borç 
ve hibeler Hazine Müsteşarlığı bütçesine bu amaçla konulacak öde
nekten karşdamr. 

Söz konusu anlaşmalar Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe 
girer. 

(Plan ve Bütçe K 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Hazine İşlemleri 

Hazine Bonoları ve Avaııs İşlemleri 

MADDE 38. — 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 Müsteşarlığının bağlı 
olduğu* Bakan yetkilidir. 

(Plan ve Büt 
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Hazine bonolarının faizleri ve genel giderleri bu amaçla büt
çeye konulacak ödeneklerle karşılanır. 

Çeşitli Saymanhklardaki Değerlerin Hazineye Geçişi 

MADDE 39. — Maliye Bakanı, bütün saymanlıkların çeşitli 
nedenlerle hazine hesapları dışında kalan mal varlıkları 
ve emanetler de dahil olmak üzere her çeşit paralarını Hazine he
saplarına kaydettirmeye, bu hesaplara tasarruf etmeye ve bu amaçla 
gerekli önlemleri almaya yetkilidir. 

1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun tanımladığı bir 
saymanın yönetim ve sorumluluğunda olmayan kamu fonları hak
kında da bu hüküm uygulanır. 

Geri Verilecek Paralar 

MADDE 40. — 27.6.1963 tarih ve 261 sayılı Kanun uyarınca, 
geri verilecek paraların kesin olarak veya avans suretiyle ödenme
sinin şekil ve usulleri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan
lıkla Maliye Bakanlığı tarafından müştereken tespit olunur. 

• Yapılacak inceleme sonunda fazla ödendiği tespit olunan veya 
zamanında mahsup olunmayan tutarlar 6183 Sayılı Amme Alacak
larının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre geri ahnır. 

(Plan ve Bütçe K 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Kârları 

MADDE 41. —• 1. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 
tabi kuruluşların, 1995 yılı kârlarından Hazineye isabet eden tutarları; 

a) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen kısıt
lamalara tabi olmaksızın,. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine bütçeye gelir kaydetmeye, 

b) Kuruluşların ödenmemiş sermayelerine veya tahakkuk et
miş görev zararları alacaklarına mahsup edilmek üzere Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine 
bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye, 

2. Birinci fıkra kapsamına giren kuruluşlara 1994 ve önceki 
yulara ait kâr paylarından Hazineye isabet eden tutarları Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın talebi üzerine 
bütçenin gelir ve giderleri ile ilgilendirmeksizin kuruluşların görev 
zararları alacakları veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye 
ilişkin işlemleri yapmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
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Kamu Ortaklıkları ve İştiraklerinde Sermaye Değişikliği 

MADDE 42. — 1. Kamu ortaklıkları ve iştiraklerinin yemden 
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 katıhnması 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 borçlarını yıllık yatırım ve finansman prog
ramlarına uygun olarak Hazineden olan alacaklarına veya ödenme
miş sermayelerine mahsup etmeye veya teşebbüslerin borçlarının 
ödenme zamanı ve şartlarını belirlemeye, 

Hazine 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 Bakanı, 

. yetkilidir. 
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Kamu Ortaklıkları ve 

MADDE 43. — 1. K 
düzenlenmesi tedbirlerini 
mak, kamu iktisadî teşebb 
larının gereklerini yerine g 
Kararname hükümlerini uy 

a) Hazinece her türl 
türlü sermaye paylarının s 

b) Hazinenin ve kam 
larını diğer kamu iktisad 
veya katma bütçeli idare 
devraldırmaya, 

c) Kamu iktisadî teş 
veya çeşitli fonlara olan b 
ramlarına uygun olarak H 
miş sermayelerine mahsup 
ödenme zamanı ve şartlarım 

Hazîne Müsteşarlığının 
d) Bu işlemlerin ger 

teklifi üzerine, mahiyetine 
ve ödenek kaydetmeye Ma 

Yetkilidir. 



— 50 

(Hükümetin Teklifi) 

2. a) Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkların 1995 
yılı sonu itibariyle; • 

aa) Hazineye, fonlara, Sosyal Sigortalar Kurumuna olan va
desi geçmiş borçlarım, hazineden ve fonlardan olan alacaklarına 
veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye, 

ab) Türkiye İhracat Kredi Bankasına olan borçlarının ödeme 
zaman ve şartlarını tespite, gerektiğinde ödenmemiş sermayelerine 
mahsuben bu borçlarla, Bankanın Sosyal Sigortalar Kurumuna olan 
borçlarının Hazine tarafından devralınarak mahsup ve tasfiyesini sağ
lamaya, 

ac) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya diğer bankalara 
olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı. vadesi geçmiş 
reeskont kredisi anapara ve faiz. borçlarının ödeme zaman ve şart
larını tespite, gerektiğinde bu borçların Hazinece devralınarak Ha
zineden olan alacaklarına veya sermayeden mahsup etmeye, 

ad) Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabına (ÇTTH) olan 
borçlarının gerektiğinde Hazine tarafından görev zararı ve öden
memiş sermayelerine mahsup edilmek üzere devralmaya, 

b) Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Türkiye Cumhuriye
ti Ziraat Bankasına olan destekleme kredisi borçlarının Ödeme za
manı ve şartlarım belirlemeye, gerektiğinde söz konusu birlikierin 
görev zararı alacaklarına karşılık olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti 

(Plan ve Bü 
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Ziraat Bankasına olan bu borçlarının Hazinece devralınmasmı sağ
lamaya, 

Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, 
c) Bu işlemleri, Hazine Müsteşarlığının teklifi üzerine, gelir ve 

gider hesaplan ile ilgilendirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili devlet 
hesaplarına kaydettirmeye Maliye Bakanı, 

Yetkilidir. 

3. a) 1995 yılı sonu itibarıyla tahakkuk eden navlunla ilgili yü
kümlülükleri karşılamak amacıyla münhasıran Destekleme ve Fiyat 
• İstikrar Fonuna verilmek ve (40.000.000.000.000) 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 ilgih maddedeki limitin dışında olup, vade, faiz ve sair 
şartlar Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine 
Başbakan tarafından belirlenir. 

Hazine Kefaleti 

MADDE 43. — a) Kamu iktisadî teşebbüslerinin destekleme 
alımları ve diğer faaliyetleri ile ilgili finansman ihtiyaçları için ya
pacakları borçlanmalara Hazine kefaleti vermeye, 

(Plan ve Bütçe K 

3. a) BAĞ - KUR 
Müdürlüğüne (ÇAY - KU 
bariyle yürürlükten kald 
rak Destekleme ve Fiyat 
yapılacak olan ödemelerl 
toplam (90.000.000.000.00 
tarihli döviz kuru uygul 
belirlemeye Hazine Müs 

b) İkinci fıkra uyg 
kamu iktisadî teşebbüsler 
kredilerinin Türk Lirası 
lecek borçların miktarı 
dan özel tertip. Devlet ta 
lanma ile ilgili maddede 
şartlar Hazine Müsteşarl 
Başbakan tarafından beli 

Hazine Kefaleti 

MADDE 44. — Ta 
olarak aynen kabul edilm 



— 52 

(Hükümetin Teklifi) 

b) Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin kredi, sigorta ve 
- garanti faaliyetleri nedeni ile yüklendiği işlemlerden doğabilecek 
politik riskleri garanti etmeye ve bu risklerden doğabilecek zararları 
ödemeye, . 

• c) Özelleştirme İdaresincse, Özelleştirme programı çerçevesinde 
yapılacak borçlanmalara Hazine garantisi vermeye, 

Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Kama Personeline İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Özlük Hakları 

Katsayılar, Yurt Dışı Aylıklar, Ücret, Sözleşme Ücreti, Ek Taz
minat Tavanları 

. MADDE 44. 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 1.1.1996 - 30.6.1996 döneminde (1695), 
memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylığı katsa
yısı 1.1.1996 - 30.6.1996 döneminde (9230), olarak uygulanır. 
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b) Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında gö
rev alan Devlet memurlarının yurt dışı aylıkları, yeni kurlar ve yeni 
emsaller tespit edilinceye kadar, 12.3.1987 tarih ve 87/11595 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve değişikliklerinde yer alan hüküm
lere göre ödenir. 

c) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü madde
sinin (c). bendi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personelin sözleşme 
ücret tavanı 1.1.1996 - 30.6.1996 döneminde (62.500.000) 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 (15.000.000) lira olarak uygula
nır. 

Aynı maddenin (A) fıkrası uyarınca ödenecek ek tazminatın ay
lık tutarı da 1996 yılı için (14.000.000) lirayı geçemez. 

e) İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek asgarî ve azamî sınırlar 
dahilinde belediye başkanlarının aylık ödemeleri, belediye meclisle
rince kararlaştırılır. 
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İkramiye ödemeleri 

MADDE 45. .— 1918 sayılı Kaçakçılığın Men . ve Takibine 
Dair Kanun ile ek ve değişikliklerine göre verilen ve aynı Kanunla 
belirtilen oran ve tutarlar uygulanmak suretiyle bulunacak ikrami
yenin ödenmesine devam olunur. Anılan Kanunun 26.7.1983 tarih 
ve 2867 sayılı Kanunla değişik 60 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında 
bütçe kanunu ile belirleneceği ifade edilen ikramiye katsayısı olarak 
1996 yılında devlet memurları aylıkları için tespit olunan katsayı 
uygulanır. 

Tayın Bedeli 

MADDE 46. — Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi 
Hakkında 22.6.1978 tarih ve 2155 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası uyarınca ödenecek aylık tayın bedeli, günlük er is
tihkakının bir aylık tutarı esas alınarak hesaplanır. Ancak bu şekil
de ödenecek tayın bedelinin aylık tutarı (1.000) gösterge rakamının 
memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarı ge
çemez. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
istihdam Esasları 

Kadroların Kullanımı 
MADDE 47. — a) Genel bütçeye dahil dairelerle katma büt

çeli idarelere, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlara, kanunlarla 
îkurulan 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 boş olanların açıktan atama amacıyla kullanıl
ması ve bu kurumların boş memur kadrolarına 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 86 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre 
açıktan vekil atanması Maliye Bakanlığının iznine tabidir. Açıktan. 
atama izni, personel ödeneğinin yeterli olması şartıyla verilebilir. 
Ancak, hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlar ile bu meslek
ten sayılan görevlerde olanlar, yükseköğretim kurumları öğretim 
üyeleri, 24.5.1985 tarih ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Kanununun Ek 1 inci maddesi uyarınca yapıla
cak atamalar ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu 
maddesi uyarınca istisnaî memuriyetlere atanacak olanîar için izin 
aranmaz. 

İzne tabi olsun veya olmasın, yukarıdaki fıkraya göre her ay 
içinde yapılan atamaların unvan, hizmet sınıfı ve dereceler itibariy
le sayılan ilgili kurum tarafından Maliye Bakanlığına bildirilir. 

(Plan • ve' Bütç 
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b) Yukarıda -sayılan kuramların boş sürekli işçi kadrolarından 
Maliye Bakanınca uygun görülenler Başbakanın izniyle iptal edile
bilir. 

c) Kurumlarınca eleman yetiştirmek ve açıktan atama yapmak 
amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.ile diğer özel ka
nunlarda yer alan hükümlere göre okul ve kurslara 1.1.1996 tari
hinden itibaren burslu veya yatılı olarak alınacak yeni öğrencilere 
(Yurt dışında okutulanlar, subay ve astsubaylar ile Emniyet Genel 
Müdürlüğü tarafından okutulanlar hariç) mecburi hizmet yüküm
lülüğü getirilemez. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esas ve usul
leri belirlemeye ve 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 31.12.1995 tarihi itibariyle boş 
olanlar ile bu tarihten sonra boşalacak olanların açıktan atama ama
cıyla kullanılması İçişleri Bakanlığının iznine tabidir. 

e) Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla, mahallî idareler ve 
kamu iktisadî teşebbüsleri, özel kanuna veya özel kanunla verilmiş 
yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı 
işyerleri, sakat ve eski hükümlüler için; . *• . 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesin
de belirtilen genel ve özel şartları taşımak kaydıyla -anılan Kanuna 
göre çalıştırdıkları personele ait kadrolardan, 

(Plan ve Bütçe 
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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, 

1475 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinde belirlenen oran
larda kadro ve pozisyon ayırmaya ve yükümlü oldukları kadar ata
ma yapmaya mecburdurlar. 

f) 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun değişik 17 
nci maddesine göre hükümlü çalıştırmakla yükümlü kuruluşlar, bu 
amaçla, mevcut işçi kadro ve pozisyonlarının % 3'ünden az ve 
% 5'inden fazla olmamak üzere, işçi kadro ve pozisyonu ayırmak 
zorundadırlar. 

Sözleşmeli Personel 

MADDE 48. ;— 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
kında 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
ek ve değişikliklerinin uygulanmasına devam olunur. 

(Plan ve Bütç 
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Birinci fıkrada sayılan kuruluşlar, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu dışında diğer kanun hükümlerine göre çalıştırdıkları söz-

- leşmeli personelin unvan, sayı ve ücretlerini belirten cetvelleri ve tip 
sözleşme örnekleri* 1996 yılı Ocak ayı sonuna kadar Maliye Bakan
lığına vize ettirmek zorundadırlar. 

Özel kanunlar uyarınca kadro karşılık gösterilmek suretiyle ça
lıştırılan sözleşmeli personelin unvan, sayı ye ücretleri vizeye tabi 
değildir. Ancak.kuruluşlar bunlara ait tip sözleşme örneklerini 1996 
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 aym sonuna 
kadar Maliye Bakanlığına bilgi için göndermek zonadadırlar? 

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 özek kanunları uyarınca 
1995 malî yılında sözleşme ile çalıştırılanlardan 1996 malî yılında 
görevlerine devam etmeleri ilgili bakanlık veya kuruluşlarca uygun 
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•görülenlerin Ocak - Şubat ve Mart aylarına ait sözleşme ücretleri, 
sözleşme ile çalıştırılmaları konusundaki kanunî işlemleri tamam
lanıncaya kadar 1995 malî yılında vize edilmiş sözleşmelerine, göre 
yeni sözleşmeleri esas alınarak gerekli düzeltmeler daha sonra ya
pılmak üzere, Maliye Bakanlığı vizesi aranmaksızın ödenir. 

İşçilik Ödenekleri ve Geçici İş Pozisyonları 

MADDE 49. — 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 programlarında 
yer alan 100 - Personel giderleri harcama kalemin deki" ödenek
leri aşmayacak sayıda ve süre ile istihdam edebilirler. Sürekli ve ge
çici işçilere bütçede tertiplenen ödeneği aşacak şekilde fazla çalışma 
yaptmlamaz. 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 
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 sayılarım, bunların çalıştıracakları birimlere göre 
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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. Bu vize işlemi yapılmaksızın geçici işçi istihdam 
edilemez ve ödeme yapılamaz. Memurlar eliyle görülmesi gereken 
işlerde istihdam edilmek amacıyla işçi alınamaz. 

Yukarıdaki 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 1.1.1996 tarihinden itibaren 30 iş gününden fazla 
süre ile çalıştıracakları geçici işçilere ait geçici iş pozisyonları ilgili 
bakanlığın onayı alınmak^ suretiyle 31.1.1996 tarihine kadar Maliye 
Bakanlığına vize ettirilir. 

Bu kurumlarm, kanunla uluslararası antlaşmalarla veya 1996 
yılı programı ile kurulması veya genişletilmesiöngörülen birimler 
için yapılacak yeni vizeler dışında, 1995 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-
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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 1.1.1996 
tarihinden itibaren 30 iş gününden fazla süre ile çalıştıracakları 
geçici işçilere ait geçici iş pozisyonları ilgili Bakanlığın onayı alın
mak sureüiyle 31.1.1996 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 edilebilir. 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 birlik 
ve müesseselerde çalıştırılacak geçici işçilere ait geçici iş pozisyon
ları her yıl İçişleri Bakanlığına vize ettirilir. Vize edilmiş bulunan 
geçici iş pozisyonları İçişleri Bakanlığı tarafından başka unvanlı ge
çici iş pozisyonları ile değiştirilebilir veya iptal edilebilir. İçişleri 
Bakanlığı tarafından vize edilen geçici iş pozisyonlarına ait vize 
cetvellerinin bir örneği Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına 
gönderilir. Bu vize işlemi yapılmadan geçici işçi çalıştırılamaz ve 
herhangi bir ödeme yapılamaz. 
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İşçilik Ödeneklerinin Yatıran Projelerinde Kullandırılması 

MADDE 50. — Genel ve katma bütçeli kuruluşların bütçele
rinde yer alan işçilik ödeneklerinden yıl sonu itibariyle tasarruf ya
pılması halinde, tasarruf edilen miktarı, 'kuruluşun devam etmekte 
oîân 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. 

• DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Petrolden Devlet Hakkı ve Petrol Kanunu Gereğince Ödenecek 
Kur Farkları 

MADDE 51. — a) 5.4.1973 tarih ve 1702 sayılı Kanuna göre 
petrolden alınacak Devlet hakkı, bütçenin (B) işaretli cetvelindeki 
«Petrolden Devlet Hakkı» tertibine gelir kaydolunur. 

b) 6326 sayılı Petrol Kanununun 116/3 üncü maddesi uya
rınca yapılan transferler nedeniyle oluşacak kur farklan bütçeye 
konulacak ödeneklerle karşılanır. 

İşçilik Ödenekle 
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aynen kabul edilmişt 

Petrolden Devle 
Kur Farkları 
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Kişi Borçları 
MADDE 52. — Saymanlık hesaplarında kayıtlı olup, zarurî 

veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan, 1050 sa
yılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca 
silinmesi Malî Danışma Kurulu tarafından uygun görülen kişi 
borçlarından, tutarı (200.COO.000) liraya kadar olanların kayıt
lardan 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 
(200.000.000) lirayı aşanların terkin listesi bütçe uygulama sonuçlan 
ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine arz edilir. 

(Plan ve Bütçe K 

Kişi Borçları 
MADDE 53-. — Saym 

ya mücbir sebeplerle tak 
Muhasebe-i Umumiye Ka 
mesi Malı Danışma Kur 
rından; tutarı (200.000.00 
karılmasına Maliye Bakan 
nın terkini Türkiye Büyü 

178 sayılı Maliye Ba 
münde Kararnameye 543 
eklenen Ek Madde 7 uya 
gider memurlarının zimm 
Malı Danışma Kurulunc 
Bakanına sunulur. Bu 
nakit saymanları ile. ge 
(200.000.000) lirayı aşanla 
ile birlikte Türkiye Büyük 

1969 ve 1988 yılları 
için 1050 sayılı Muhaseb 
sine dayanılarak açılan k 
göre verilen ateşe avansl 
lileri adına kişi borçları 

http://200.COO.000
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Devleî_ Hesaplarında Yer Verilmeyecek ve Terkin Edilecek 
Tutarlar 

MADDE 53. — Devletin mahkemelerce hükme bağlanan para 
cezalan da dahil olmak üzere her türlü gelir ve giderlerinin tarh, 
tahakkuk, tahsil ve tediyesi ile emanetlerin alımp 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 farklan 
terkine yetkilidir. 

(Plan ve Bü 

Kişi borçlan h 
lunmadığı ilgili Bak 
1050 sayılı Muhaseb 
çevesinde .Malî Da 
kin edilmesine Maliy 

Devlet Hesapla 
tarlar 

MADDE 54. — 
rak aynen kabul ed 

Su ve Doğalga 

MADDE 55. — 
ları su ve doğalgaz 
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Uluslararası Kuruluşlara Üyelik 

MADDE 54. — a) Genel bütçeli daireler ve katma bütçeli 
idareler ile kamu iktisadî teşebbüsleri, sosyal güvenlik kuruluşları, 
fonlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları; uluslararası kuruluşlara 
üye olabilmek ve kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalar ge
reği halen üyesi bulunulan uluslararası kuruluşlar dışındaki kuruluş
lara her yıl katılma paylarını ödeyebilmek için, mevzuatın gerek
tirdiği diğer işlemlerin yamsıra ayrıca bağlı veya ilgili bulunulan 
Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Dışişleri 
Bakanlığından önceden izin alacaklardır. 

;b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıklarının uluslararası an
laşmalar, kanun ve kararnamelerle Türkiye Cumhuriyeti adına üye 
olduğu uluslararası kuruluşlara ilişkin işlemlerin (katılma payı öde
meleri dahil) bu maddte hükmü uygulanmaz. 

(Plan ve Bütçe K 

rife bedelleri, konutlar iç 
fazlasını aşamaz. 

Okul ve hastanelerde 
tespit edilmiş olan tarife 

Uluslararası Kuruluşl 

MADDE 56. — Tas 
rak aynen kabul edilmişti 
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Vatanî Hizmet Tertibi ile İlgili Aylık Göstergeler 

MADDE 55. — a) Vatanî Hizmet Tertibinden bağlanmış ay
lıkların gösterge rakamları; kendileri için (2.000), dul. ve eşleri için 
(1.600), diğer yakınları için (1.100) olarak uygulanır. 

Kamu Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesisler 

MADDE 56. — Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim 
ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal 
tesislerin giderlerine bütçeden katkıda bulunulmaz. 

Bu tür yerlerde, genel ve katma bütçeden, döner sermaye ve 
fonlardan ücret verilmek suretiyle yönetici personel dışında personel 
görevlendirilemez. 

(Plan ve Bü 

MADDE 57. — 
Uygulamalarının D 
münde Kararnamel 
çici 15 inci maddes 
Usulü Hakkında K 
alacakları hakkında 
Tahsil Usulü Hakk 
izin vermeye Maliy 
ruluşların başka ka 
da uygulanır. 

Vatanî Hizmet 

MADDE 58. — 
rak aynen kabul ed 

Kamu Kuruluş 

MADDE 59. — 
tim ve dinlenme te 
yal tesislerin giderl 

Bu tür yerlerd 
fonlardan ücret öde 
lecek yeril personel 



— 67 

(Hükümetin Teklifi) 

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, diğer gerekli düzenlemeleri yapmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

Kredi Borcunun Tespiti ve ödenmesi 
»MADDE 57. — Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumun

dan, 1996 Malî Yılı başından itibaren öğrenim kredisi alan öğ
rencilerin borcu; öğrenim kredilerinin verildiği tarihten, öğrenim 
süresi bitimine kadar geçen süre için veya herhangi bir sebeple 
kredisinin kesildiği tarihe kadar öğrenim kredisi olarak verilen 
miktarlara, Devlet İstatistik Enstitüsünün toptan eşya fiyat endek
sindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi 
suretiyle tespit edilir. 

Öğrenci, borcunu, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun nor
mal öğrenim süresinin, bitiminden itibaren bir yıl (öğrencinin li
sansüstü eğitim yapması halinde iki yıl) sonra başlamak üzere, 
kredi aldığı sürenin yarısı kadar zamanda üçer aylık dönemlerde 
kuruma ödemek zorundadır. 

Ancak; 
a) Sağlık sebepleri dışında kendi isteği. ile öğretim kurumunu 

bırakan veya herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan 
öğrenciler borçlarını, öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği, . 

(Plan ve Bütçe K 

Söz konusu tesislerde 
bedelleri belirlemeye vey 
yerlerin hesaplarının bir d 
ter ve belgeleri tespit etm 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

Kredi Borcunun Tes 
MADDE 60. •— Tas 

rak aynen kabul edilmişt 
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b) Kredi almaya başladıktan sonra burs aldıkları, parasız 
yatılıya geçtikleri, en az asgarî ücret düzeyinde bir gelirle sürekli 
çalıştıkları tespit edilenler ile Kurum yurtlarından süresiz çıkarma 
cezası alanlar, kredilerinin kesildiği, 

Tarihten itibaren bir yıl sonra başlamak üzere ve bir yıl içinde 
öder. 

Endeks uygulamasına, kredi •borçlarının geri ödenmesine ve 
taksitlendirilmesine ilişkin.' esas ve usulleri belirlemeye, öğrencilerin 
borçlarından birinci fıkraya göre hesaplanan endeks artışından ilâve 
edilen miktarın % 50'sine 'kadar iridirim yapmaya Kurum Yö
netim Kurulu yetkilidir. 

İndirim uygulandıktan sonra öğrencilerin ödeyecekleri bakiye 
kredi borcu; öğrencilerin eğitim süresince Kurumundan aldığı kre
di miktarının 3 katını geçemez. 

iBu hükümler 1995 Malî Yüında kredi almaya başlayan öğren
diler için de uygulanır. 

Öğrencilere kredi verilmesi ve gerektiğinde kredinin kesilmesi 
ile ilgili hususlar yönetmeliklerle düzenlenir. Düzenlenen kredi se
netlerinde krediyi alacak öğrencilerin, reşit olmaması halinde öğ
renci ile birlikte veli, veya vasisinin borçlu sıfatıyla imzası yeterli 
olup, ayrıca kefil aranmaz. 

(Plan ve Bü 
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Yurt Dışı Eğitimi ' 

MADDE 58. — 1996 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 sayıları, kurum ve kuruluş 
bütçelerine bu amaç için konulan ödenek miktarını aşmayacak şe
kilde tespit edilir. 

(Plan ve Bütç 

Yurt Dışı Eğitimi 

MADDE 61. — 
rak aynen kabul edilm 

Yurt Dışı Eğitim 

MADDE 62. — 
tiştirmek, eğitilmek, b 
bir nedenle geçici sür 
fazla süre ile yurt d 
bulundukları sürenin 
Bu şekilde yurt dışına 
kanlığı tarafından haz 
Müteselsil Kefalet Se 

Anılan personelin 
tirmeden veya tamam 
ması ya da bir ceza 
dileri için kurumların 
masraflar % 50 fazla 
döviz cinsinden borç 
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Geçici Hizmet Karşılığı Yapılacak Ödemeler 
MADDE 59. — Kurumlar; 
a) Arızi nitelikte işleriyle sınırlı kalmak, koşuluyla, yıl için

de bir ayı aşmayan sürelerle hizmet alımı yoluyla çalıştırılan kişi
lere yapılacak ödemeleri, 

!b) KıSmî zamanlı hizmet satınalınan kişilere yapılacak öde
meleri, 

(Plan ve Bütçe 

hizmetin tamamlanan k 
lanan borç miktarı, ilg 
te alınarak azami beş 
(ilgili tarafından döviz 
yapılması durumunda, 
efektif satış kuru üze 
belirtilen) şekilde hesap 

İlgilinin başarısızlığ 
ri çağrılması ya da ve 
mesi durumunda da, il 
türlü masrafların tama 
ödettirilir. 

Bu hükümler, ilgil 
İmzalı Müteselsil Kef 
gulanmasma ilişkin esa 
reddütleri gidermeye M 

Geçici Hizmet Kar 
MADDE 63. — 

olarak aynen kabul edil 
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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, propaganda, 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 aktarıla
maz; ödeneküstü harcama yapılamaz. 

Yukarıdaki hükümlere aykırı uygulamalardan ita emirleri, tahak
kuk memurları ve saymanlar ile bu kişileri çalıştıranlar sorumlu
durlar. 

t 

(Pian ve Bütç 

Vakıf ve Dernekle 

MADDE 64. — 
görevleri yerine getirm 
denetimi; mevcut m 
min yanısıra bağh ve 

Maliye Bakanlığı 
denetler, mali'tabloları 
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3065 Sayılı Kanun Uyarınca Çalıştırılan Sözleşmeli Personel 

MADDE 60. — 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Katma Değer 
Vergisi Kanununun geçici 5 inci maddesi uyarınca, sözleşmeli olarak 
çalıştırılan geçici personelin istihdamına, aynı esas ve usullerle 1996 
yılı sonuna kadar devam edilebilir. Bunların ücret ve yollukları Mali
ye Bakanlığı bütçesinin personel ödenekleri tertibinden ödenir. 

(Plan ve Bütçe 

3065 Sayılı Kanun 

M A D D E 65. — T 
rak aynen kabul edilmi 

MADDE 66. — Ö 
233 sayılı Kamu İktis 
de Kararname hüküml 
iktisadî kuruluşları, bu 
leri lile büyükşehir bel 
ra ait tüzelkişilerin vey 
zelkişiliğini haiz kurulu 
me Alacaklarının Tahs 
borçlarına karşılık olar 
rinde herhangi ibir tak 
liye Bakanlığınca ihtiy 
nununun 13 üncü ma 
fından takdir edilecek 
gun görüşü alınarak, b 
meksizin Maliye Bakanl 
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İl Özel İdarelerince Gerçekleştirilen Yatırımlar 

MADDE 61. —• İllerin ulaşım, sanayi, tarım, köy hizmetleri ve 
benzeri işlerinin mahallî düzeyde gerçekleştirilmesi amacıyla il özel 
idarelerinin programında olan proj'eler ile Yüksek Planlama Kurulu 
Kararı ile yıl içinde yatırım programına dahil edilen projelerin be
delleri münhasıran belirtilen projelerde valinin yetki ve sorumluluğun
da kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin (930.02.3.301.900) 
tertibinden il özel idarelerine ödenir. 

Belirtilen projelerin yürütülnıesi 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 valinin 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. 

(Plan ve Bütç 

Bu idarelerin sa 
esas olan ve yukarıda 
ki Devlete ait olan ve 
Hakkında Kanun kaps 

// Özel İdarelerin 

MADDE 67. — 
rak aynen kabul edilm 
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Uygulanmayacak Hükümler 

MADDE 62. — a) (1) 9.6.1958 tarihli ve 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, 

(3) 18.2.1963 tarih ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Ka
nununun 17 nci maddesinin Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonuna 
pay verilmesine ilişkin, 

Hükümleri, İ996 bütçe yilında, bu Kanuna bağlı (A) işaretli 
cetvelinin ilgili tertiplerine konulmuş ödenek tutarları düzeyinde uy
gulanır. 

b) (1) 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kim- -
sesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun uya
rınca aylık ödemelerine esas alman gösterge rakamı 1996 yılında (350) 
olarak uygulanır. 

c) (2) 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî 
Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun uyarın
ca aylık ödemelerine esas alınan gösterge rakamı 1996 yılında (2000) 
olarak uygulanır. 

(Plan ve Bütçe 

Uygulanmayacak H 

MADDE 68. — a 
Müdafaa Kanununun 2 
şik 37 nci maddecinin (a) 

(2) 6831 sayılı Or 
rilmesine ve Bu Kanun 
lenmesine Dair 20.6.197 
maddesinin (d) bendi, 

(3) 18.2.1963 tari 
Kanununun 17 nci mad 
pay verilmesine ilişkin, 

Hükümleri, 1996 B 
velinin /ilgili tertiplerine 
lanır. 

b) (1) 2022 sayıl 
Kimsesiz Türk Vatand 
uyarınca aylık ödemeler 
(350) olarak uygulanır. 

(2) 1005 sayılı İst 
Hizmet Tertibinden Şer 
rınca aylık ödemelerine 
(2000) olarak uygulanır. 
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(3) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanu
nun 60 mcı maddesinin (6) ncı bendinin (a/l) alt bendinde yer alan ik
ramiye oranları 1996 Malî Yılında sırasıyla (yüzde on) ve (yüzde dok
san) olarak uygulanır. 

c) .2.2.1981 Tarih ve 2380 sayılı Kanunun 4.12.1985 tarih ve 
3239 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesi uyarınca belediyelere ve 
il özel idarelerine genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden 
ayrılacak payların hesaplanmasında ve dağıtımında, aynı Kanunun 
3239 sayılı Kanunun 131 inci maddesi ile değişik geçici 3 üncü mad
desinde 1986 yılı için tespit edilen nispetlerin uygulanmasına 1996 
yılında da devam olunur. 

d), 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarele
rine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanu
nun «Payların Hesaplanması ve Dağıtımı» başlıklı değişik 1 inci mad-* 
desinin dağıtıma ilişkin esasları 1996 yılında uygulanmaz. Bunun ye
rine söz konusu- madde uyarınca 1996 yılında ayrılacak payların be
lediyelere dağıtımı, belediyelerin nüfusları, kalkınmışlık dereceleri, 
malî kaynakları ve turistik durumları gözönünde bulundurularak İç
işleri, Maliye ve Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarınca birlikte tespit 
edilecek ve Başbakanlıkça uygun görülecek esas ve usuller çerçeve
sinde yapılır. 

e) (1) 29.8.1977 tarih ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal 
Güvenlik Kanununun 2 nci maddesi, 

(Plan ve Uütçe 

(3) 1918 sayılı K 
nun 60 mcı maddesini 
ikramiye oranlan 199 
doksan) olarak uygula 

c) 2.2.1981 Tari 
3239 sayılı Kanunla d 
il özel idarelerine gen 
den ayrılacak payların 
nun 3239 sayılı Kanun 
maddesinde 1986 yılı 
1996 yılında da devam 

d) 2.2.1981 tarih 
lerine Genel Bütçe' Ve 
nunun «Payların Hesa 
maddesinin dağıtıma 
nun yerine söz konus 
ların belediyelere dağ 
receleri, malî kaynakl 
rularak İçişleri, Maliy 
likte tespit edilecek v 
ler çerçevesinde yapılı 

e) 24.3.1988 tari 
3558 sayılı Kanunla d 
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(2) 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 d a h i olmak üzere verilecek krediler 
ve bu kredilerin söz konusu kuruluşlara geri ödenmesi dolayısıyla 
düzenlenecek kâğıtlar için 1.7.1964 tarih ve 488 sayılı Damga Ver
gisi Kanunu, 

(3) 9.5.1985 tarih ve 3202 sayıl; Kanunun 45 inci maddesinin 
birinci bendi, 

(4) 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanunun 35 inci maddesinin son fıkrası, 

(5) 3.7.1968 tarih ve 1053 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 
2 nci fıkrası ile aynı Kanunun 3 üncü maddesi, 

(6) 10.2.1954 tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 27 nci 
maddesine bağlı (1) sayılı cetvelin «Açıklama» bölümünün.! inci 
bendi (kimlerin ve hangi hallerde uçakla seyahat edebileceği konu
sundaki esas ve usuller Maliye Bakanlığınca belirlenir.) 

(7) 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, 

f) 23.5.1928 tarih ve 1322 sayılı Kanunların ve Nizamname
lerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanunun 
7 nci maddesi, 

(Plan ve Bütçe 

lik ve Spor Genel Müd 
geme Kurumu Genel M 
ve ödenek kaydına ilişk 
lüğü ÜQ Sosyal Hizmetl 
dürlüğüne ayrılan % 
lar arasında paylaştırılır 
Kuruluşların. (B) işaret 
kuruluşların bütçelerind 
lere ödenek kaydedilir. 
miktarlar ertesi yıl bütç 
şeklinde uygulanır. 

f) (1) 29.S.1977 t 
yal Güvenlik Kanununu 

(2) Uluslararası k 
larınca ve diğer her tür 
rım bankalarına ve Tür 
tarafından garanti «dile 
ve bu kredilerin söz ko 
düzenlenecek kâğıtlar iç 
gisi Kanunu, 

(3) 9.5.1985 tarih 
birinci bendi, . 

(4) 3234 sayılı Or 
Hakkında Kanunun 35 i 
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g) 1996 Malî Yılı başından itibaren öğrenim kredisi almaya 
başlayacak öğrenciler için 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Kanununun 15 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile 
16 ncı maddesinin 1, 2 ve 3 üncü fıkraları ve 18 inci maddesi, 

h) 9.11.1983 tarihli" ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu 
nun 6 ncı maddesi, 

i) 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine 
Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü 
maddesi, 

1996 Malî yılında uygulanmaz. 

(Plan ve Bütçe K 

(5) 3.7.1968 Tarih v 
2 nci fıkrası ile aynı Kanu 

(6) 10.2.1954 tarih'v 
maddesine bağlı (1) sayı 
bendi (kimlerin ve hangi 
sundaki esas ve usuller M 

(7) Genel Bütçeye d 
çelerinden kamu ik'tiisadî 
ferler ve Yardımlar Hak 
nun hükümleri, 

g) 23.5.1928 Tarih v 
lerin Sureti Neşir ve İla 
7 nci maddesi, 

h) 1996 Malî Yılı 
başlayacak öğrenciler iç 
Yurtlar Kurumu Kanunu 
16 ncı maddesinin 1, 2 v 

i) 9.11.1983 tarihli 
nun 6 ncı maddesi, 

j) 3320 sayılı Mem 
Konut Edindirme Yardım 
maddesi, 

1996 Malî Yılında uy 
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Yürürlük 

MADDE 63. —. Bu Kanun 1.1.1996 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 64. — Bu Kanunun; 
a) Türkiye Büyük Mület Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanı, 
b) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhurbaşkanlığı 

Genel Sekreteri, 
c) . Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Sayıştay Birinci 

Başkanı, 

(Plan ve Büt 

Yürürlük' 

MADDE 69. — 
olarak aynen kabul e 

Yürütme 

MADDE 70. — 
olarak aynen kabul e 
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(Hükümetin Teklifi) 

d) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı, 
Yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 
Devlet Bakanı 
A. Gökdemir 
Devlet Bakanı 

A. B. Tuğ 
Adalet Bakanı 

B. S. Daçe 
Dışişleri Bakam 

A. C. Kırca 
Bay. ve İskân Bakam 

T. Bilget 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

N. Kurt 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

§. Altıner 

Plan ve Bütçe Kom 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
A. E. Kıratlıoğlu 

Devlet Bakam 
Ö. Barutçu 

Devlet Bakanı 
/. Saygın 

Mülî Savunma Bakanı 
,V. Tanır 

Maliye Bakanı 
/. Attila 

Sağlık Bakam 
D. Baran 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakam 
M. A. Amiklioğlu 

Kültür Bakam 
K. Toptan 

. 
A 

M 

' M 

U 

Sana 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

. Çevre Bakam 
A. H. Üçpınarlar 
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1996 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TA 
GENEL GEREKÇESİ 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma döneminde, kamu finansmanında ki iyileşmenin yapısal deği 
rülebilir hale getirilmesi, ekonominin rekabet gücünün ve arz yönünün geliştirilmesi için sa 
enflasyonun düşürülmesi, büyüme hızının istikrarlı olarak devam ettirilmesi, temel hedefler ola 

1996 yılı, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminin ilk yılını teşkil etmekte olup, Ta 
çevesinde hazırlanmıştır. 

Tasarının öncelikli hedefleri, personel harcamalarına daha fazla kaynak ayrılması, yatırımla 
mesi, vergi gelirlerinin Gayri Safi Millî Hâsıla içerisindeki payının artırılması ve bütçe denge 
ettirilmesidir. 

Bütçe büyüklükleri bu hedeflere göre belirlenmiş ve kuruluşların hizmet öncelikleri dîkka 
bulunulmuştur. 
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1996 MALÎ YILI BÜTÇE KANU 
TASARISININ MADDELERİN 

İLİŞKİN GEREKÇE 
BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Gider, Gelir, Denge ve Bütçe ve Bağlı Cetveller 

Gider Bütçesi 
MADDE 1. — Genel bütçeye dahil dairelerin 1996 malî yılında yapacakları hizmetlerin 

miktarını belirlemektedir, 

Gelir Bütçesi 
MADDE 2. — Genel bütçenin 1996 malî yılı gelir tahminlerinin yer aldığı (B) cetveli t 

Denge 
MADDE 3. — Cari yıl bütçesine konulan ödenekler toplamı ile tahmin edilen gelirler 

ile karşılanacağına 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 yürütül 

gelir ve giderlere ilişkin kanun, yönetmelik ve kararnamelerin uygulamalarım düzenlemek ü 
tespit etmek ve sınırlamalar koyma yetkisi verilmektedir. 
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Ayrıntılı Harcama Programları ve ödeneklerin Kullanımı 
MADDE 5. — Maddede bütçenin (A) işaretli cetvelinde yer alan ödenekleri 

ilkeler ve serbest bırakma oranları dahilinde kullamlacağı belirtilmekte ve idarelerin bütçe 
Programda öngöıülen hedef ve hizmet Önceliklerine göre, tasarruf anlayışı içinde kullanmal 

Kamu Kuruluşlarının Gelir ve Giderlerinin İzlenmesi ve •Bütçelerinin Onaylanması 
MADDE 6. — Genel bütçeli daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluşl 

alan kuruluşlar, belediyeler, belediyelere bağlı kuruluşlar, özel idareler, kamu iktisadî teşebb 
fonlara tasarruf eden kuruluşların, gelir ve gider tahminlerini, malî tablolarını ve birbirleriy 
mercilere vermeleri hususu hüküm altına alınmaktadır. 

Ayrıca, Maliye Bakanı adı geçen idarelerin her türlü malî işlemleri ile' ilgili b 
de inceleme yaptırmaya ve incelemeler, sonucu gerekli önlemleri almaya, bu maksatla gereğ 
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 Maliye 
yedek ödenek bulundurulabileceği ve bu ödeneklerden aktarma yapmaya adı geçen Bakanlığın 

Bu yasal dayanak çerçevesinde, malî yıl içinde ortaya çıkan âcil ihtiyaçların aksatılmad 
Maliye Bakanlığı bütçesine konulan «Personel Giderleri ödeneği», «Yatırımları Hı 
cihbar ve Kıdem Tazminatım Karşılama ödeneği» gibi gerektiğinde kullanılabilecek ödenekler 
masında uyulacak usul ve esaslara ilişkin hükümlere yer verilmektedir. 

DPT Etüt ve Proje Ödenekleri 
MADDE 8. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bütçesindeki «Araştırma, İnceleme 

ödeneğin kullanım esaslarına yer verilmektedir. 
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Yatırım Harcamaları 
MADDE 9. '<— Yıllık Programlara ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışında h 

yapılamayacağı, proje adı belirtilmeyerek' ödeneklerin bir proje numarası altında toplu olar 
ler konusunda yapılması gereken işlemler belirlenmektedir. Ayrıca, genel ve katma bütçeli 
projenin alt kalemleri ile ilgili değişiklikler konusunda uyulacak esaslar açıklığa kavuştur 
ve daha, önceki yıllarda başlanılan işlerle sınırlı olmak üzere Devlet Planlama Teşkilatı Müs 
nın onayı ile il özel idarelerince Valinin yetki. ve sorumluluğunda gerçekleştirilmesi uygun 
ilgili il özel idaresine ödenmesi hususu düzenlenmektedir. Maddede ayrıca, Yıllık Programa 
zorunlu değişikliklerin, «1996 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesin 
rak yapılacağına dair hükümlere yer verilmektedir. 

Katma Bütçeli İdarelere Hazine Yardımı 
MADDE 10. — Katma bütçeli idarelerin bütçelerini denkleştirmek amacıyla Maliye Ba 

öğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine yapılacak Devlet katkısı dahil) tertiplerine ö 
cetveline gelir yazılan miktarlardan, yıl sonunda fazla olduğu anlaşılan kısımların iptali ile V 
bütçeli idarelerin malî yıl sonundaki bütçe fazlalarının genel bütçeye gelir yazüacağına dair 

Ayrıca, Hazine Yardımı alan katma bütçeli idareler bütçelerine 1050 sayılı Kânunun 4 
59 uncu maddesine dayanılarak eklenen ödeneğin Hazine Yardımı ile ilişkilendirilmesi sağl 

Yatırım ve Transfer Tertiplerinden Yardım Alan Kuruluşlar 
MADDE 11. — Bütçelerin yatırım ve transfer tertiplerinden yardım alan bağımsız bü 

ları hizmetleri ile ilgili aylık harcama programları ve aylık uygulama sonuçlarının Maliye 
kin hükme yer verilmiştir. 

Resmî Taşıtlar 
MADDE 12. — Tasarruflu bir bütçe politikası izlenmesine yardımcı olmak üzere, genel 

şeli binek ve station-wagon cinsi taşıtların satışına ilişkin hususlar düzenlenmektedir. Böyle 
taşıtlara göre çok daha yüksek bulunan yabancı menşeli taşıtların elden çıkarılması sağlanm 
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Hastane Ücretleri 
MADDE 13. — Devlet Memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların emekli, dul ve y 

aile fertleri dahil) tasanda sayılan kurumlarda yapılan tedavilerine ilişkin ücretlerin, Sağlık 
kanlığınca tespit edilecek miktarlar ve esaslar çerçevesinde ödeneceği, bu hüküm Kamu 
mından uygulanmıyaeağı belirtilmektedir. 

Dernek ve Benzeri Kuruluşlara Tapılacak Yardımlar 
MADDE 14. — Dernek, birlik, kurum, kuruluş, vakıf ve benzeri teşekküllere Devlet b 

nünde bulundurulacak esaslar ile harcamaların bu esaslar doğrultusunda amacına uygun ol 
konuları ve yapılacak yardımların yönlendirilmesine ilişkin yeni ilkelerin tespiti konusunda a 

Gayrimenkul Satış ve Kira Bedelleri 
MADDE 15. — Millî Savunma Bakanlığı dışındaki Genel Bütçeli Dairelerin kendilerine 

menkullerinin satışı halinde satış bedelinin Maliye Bakanlığınca belirlenecek ve B 
ilgili oldukları kuruluş hizmetlerinde kullanılmak üzere bütçeleştirilmesine ilişkin hükme yer ve 

Maddenin (a) fıkrası ile genel bütçeli dairelere tahsis edilen gayrimenkuîîerin satışın a imkâ 
fıkrası ile katma bütçeli idarelerde gayrimenkullerinin satışına veya aynî hak tesisine imkân 
lundukları gayrimenkullerinin satışının yapılması veya aynî hak tesisi halinde, bedelin % 50' 
lığınca belirlenerek Başbakanca uygun görülecek kısmının ilgili idarenin Maliye Bakanlığı ile 
lanmak üzere özel gelir ve ödenek kaydedebileceklerdir. 

Bu fıkra hükmü ile katma bütçeli idarelerin maliki bulundukları gayrimenkuîîerin değerle 
zorunlu hizmetlerinin gördürülmesi için imkân sağlanmış olmaktadır^ 

Madde ile ayrıca, irtifat hakkı verilen özel iskelelerden alınan nisbi kira bedellerinin bir 
yarısının liman başkanlıklannın hizmetlerinde kuUamlmak üzere Denizcilik Müsteşarlığı Bak 
hizmetlerini geliştirmek amacıyla Maliye Bakanlığı bütçesine özel Ödenek kaydolunacağı ve 
yıla devredileceği hükme bağlanmaktadır. •• . •• :>. • • ' • .' 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Bütçe Uygulamasına İlişkin Hükümler 

Bölüm Düzeni ve Deyimler 
MADDE 16. — 1050 sayılı Muhasebe i 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 17. — 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 18. — Hizmetlerin gerektirdiği durumlarda, bütçe uygulamasının sağlanması iç 

için (2) ödenek, gerekli durumlarda (3) ödenek türü altında yeni tertipler veya (A) işaretl 
harcama kalemlerinin açılabilmesine, gerektiğinde (B) işaretli cetvelde yeni bölüm, kesim 
lamak üzere teklif olunmaktadır. 

Aktarma 
MADDE 19. — Personel giderlerinin malî yıl içinde program, alt program, faaliyet ve p 

genel ve katma bütçeli idareler bütçelerinde yer alan bazı ödeneklerin'hizmeti yürütecek k 
bütçelerinin «100 - Personel giderleri» tertiplerind'eki ihtiyaç fazlası ödeneklerin, Maliye Ba 
1996 Yılı Programında yapılacak değişikliklerle uyumlu olarak, değişiklik konusu projelere 
arasında aktarılması konularında ve Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığ 
lerine yapacakları hizmetlerin bedellerini karşılamak üzere, bu bütçeler arasında aktarma y 
yönetilmesi gereken ikmal ve tedariK hizmetleri ile bir programa ait hizmetin diğer bir progr 
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ğin ilgili tertipler arasında aktarılması, genel ye katma büfçeli kuruluşların yeniden teşkilatl 
kanunlarının düzenlenmesi ye kesinhesaplann hazırlanması ile ilgili olarak gerekli görülen İşle 
Bakanına yetki verilmektedir. 

// Özel İdarelerine Aktarılacak Yatırını ve İşçilik ödenekleri 
MADDE 20. — Genel ye katma bütçeli kuruluşlarca yürütülen hizmetlerin il özel ida 

ödeneklerinin il özel idarelerince ödenmesi için kuruluş bütçelerinden mevcut veya yeniden 
meler tertibine aktarmaya kuruluşların teklifi üzerine Maliye Bakanlığına yetki verilmekte 

Geçen Yıllar Borçları 
MADDE 21. — Kuruluşların çeşitli nedenlerle malî yıl sonuna kadar ödeyemedikleri 

Muhasebei Umumiye Kânununa göre zamanaşımına uğramamış bulunan personel giderler 
itibariyle diğer tertiplerden doğan geçen yıllar borçlarının tasfiye edilebilmesine ilişkin hükü 

Teminat Olarak Kabul Edikcek Değerler 
- MADDE 22. — 2983 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan anapara iadeli gelir ortaklığı 

mu kurumlarının yapacakları ihale ve sözleşmelerde. ve 6183 sayılı Kanunun 10 uncu madde 
ve'Hazinece satılacak millî emlak bedellerinin Ödenmesine nominal değerleri üzerinden kabul 

Savunma Sanayii Destekleme Fonu 
MADDE 23.— Türk Silahlı Kuvvetlerine Stratejik Hedef Planı uyarınca temini gerekli m 

ve NATO altyapı yatırımları için bütçe ödeneklerine ilaveten Savunma Sanayii Destekleme Fo 
imkânların birlikte değerlendirilmek suretiyle Savunma Sanayii İcra Komitesince tespit edilec 
ması, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinde mevcut ödeneklerden Savunma Sa 
çen Fon'dan Hazineye yatırılacak paraların bütçeye gelir ve ödenek kayıtları ile geçen yıllar ö 
lere yer verilmektedir. 
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Transferi Mümkün Olmayan Konsolosluk Gelirleri 
MADDE 24.'— Konvertibl olmayan konsolosluk gelirlerinden transferi mümkün olmayan 

mayan miktarları, Dışişleri Bakanlığı Bütçesinde açılacak özel bir tertibe bu Bakanlıkça gerek 
kullanılmak üzere ödenek ve gerektiğinde gelir kaydetmeye ve yılı içinde kullanılmayan mikt 
liye Bakanını yetkili kılan^ hükme yer verilmektedir. Madde ile ayrıca, yapılacak harcamaların 
Bakanınca birlikte tespit olunacağı belirlenmektedir. 

Yabancı Ülkelere Yapılacak Hizmet Karşılıkları 
MADDE 25. — Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güve 

alınacak kiralar, yabancı ülkelere yapılacak hizmetler karşılığı alınacak paralar ile yedek ha 
sağlanacak paraların, aynı amaçlarla kullanılmak üzere, bütçelerine özel ödenek kaydedilmesi 
devredilmesine dair hükümleri kapsamaktadır. 

Bağış Hibe ve Yardımlar, 
MADDE 26. — Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan sağlanacak imkânların Türk Lirası k 

naklardan bağış ve yardım yoluyla gelen malzemelerin tertibinde mevcut ödeneklerin yetmem 
vergileri karşılığının bütçelere ödenek kaydı, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komu 
nın ihtiyaçları için yabancı devletlerden askerî yardım yolu ile sağlanacak malzeme bedellerin 
re yer verilmektedir. 

Eğitim ve Öğretim Ödenekleri 
MADDE 27. — 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 28. — 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 artıkları mn iptal edilmesi konusund 
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Döner Sermaye Gelirleri 
MADDE 29, — Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idarelere bağlı döner s 

kuruluşlar dahil) aylık gayrisâfi hâsılatının % 10'unun genel bütçeye irat kaydedileceği ve b 
bariyle % 30'una kadar yükseltmeye, geçmiş yıl ve cari yıl kârlarını Hazineye yatırtmaya M 
rilmektedir. Ayrıca söz konusu döner sermayelerin zarar eden veya faaliyeti bulunmayan 
tespit edilen işletmelerin kapatılmasına* bunların mevcutları, hakları, alacakları ve borçl 
lemeye ve bu konuda doğacak tereddütleri gidermeye Maliye Bakamna yetki verilmekted 

Fonlarjn Ödenek ve Gelirleri 
MADDE 30. — Kanun, kanun hükmünde kararname, bakanlar Kurulu kararı yönetm 

bütçeleştirilmesine ilişkin hususlar düzenlenmektedir. 
Maddede belirtilen 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 ve Başbakanın onayı çerçevesinde bütçeye gel 
kısmı belirtilen hesaptan fonun gideı hesaplarına aktarılacaktır. 

Kapsam içine alman fonların ihtiyaç duyduğu giderler ise kuruluş bütçelerinin (A) c 
lacak ödenekten fonun gider hesabına aktarılarak kaynaktan karşılanacaktır. 

IBütçeleştirilen fonların kredi anapara geri dönüşleri, kredi faizleri (fon kaynaklı kredil 
lanma ve satış hâsilatı genel bütçenin (B) işaretli gelir cetveliyle ilişkilendiriimeyerek hizme 
sabına aktarılacaktır. . 

. Gerekli görülmesi halinde, fonun borçlanma yoluyla elde ettiği kaynaklar bütçeye bir 
cektir. " • -

Maliye Bakanı ile Hazine Müsteşarının' bağlı olduğu Bakanın müşterek teklifi ve Baş 
yönetmelik ve diğer meyzuatla kurulmuş fonları birleştirme veya tasfiye .etme imkânı get 

Yapılan düzenleme ile fon gelirlerinin tahsili ve harcamalarının yapılması konusunda k 
rine yeni esas ve usuller tespit edilebilecektir. 
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Maddede ayrıca, fon' hizmetlerinin aksamaması için kuruluş bütçelerinde yer alan fon öd 
sorunları çözmek, süreleri tespit etmek ve gerekli denetimleri yaptırmak konularındaki yetkiler 

Belli kurallara bağlı olmak şartıyla yetmeyen fon ödeneklerini artırma imkânı getirilmekted 
Yine bu maddede bütçeleştirilmeyen fonların gelirlerinden bütçeye yapılacak kesintinin esa 

İKİNCİ KISIM 
Hazine Kamu Kuruluşlarına İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM' 
Devlet Borçları 

Devlet Borçlarının Yönetimi 
MADDE 31. — a) Devlet borçlarının yönetiminin Hazine Müsteşarlığınca yürütüleceği. 
b) Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın bütçe kanunu tasarısında belir 

iç borçlanma aktine, aynı sürede iç ve dış borç anapara geri ödemelerini bütçe ile ilgilendirm 
larda izletmeye yetkili olduğu, 

c) Devlet iç ve dış borçları faiz ve genel giderlerinin bütçeye konulan ödeneklerle karşılan 
d) Katma bütçeli idarelerin dış borçlarını bu Kanunun Devlet borçlarının yönetimi ile ilg 

vesinde ödeneceği, 
e) Devlet borçlarının uygulama sonuçlarının ilgili yıl kesinhesap cetveli ile birlikte Türki 
f) Devlet borçlarının yönetim ve muhasebesi ile ilgili usul ve esasların ne şekilde düzenlen 
Hususları açıklığa kavuşturulmaktadır. 

İç Borçlanma 
MADDE 32. — Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın malî yıl içinde bu 

sinde belirtilen, tutarın bir katma kadar bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanma aktine yetkili o 
nunu Tasarısı ile belirlenen yetki sınırları içerisinde çıkarılacak Devlet Tahvillerinin özelliklerine 
Hazine Bonolarıyla ilgili hükümlere yer verilmektedir. 
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2974, .3836 ve 1211 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması 
MADDE 33. — 2974 ve 3836 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucu Hazin 

yapılacak anapara ve faiz ödemelerinin gerektirdiği tutarda alacaklı kuruluşlara özel terti 
lacak faiz ödemelerini «Bütçeden Mahsup Edilecek Ödemeler Hesaoı» ndan yaptırmaya, 
rını ertesi yıla devretmeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkili kılınmaktad 

Dış Borçlanma. 
MADDE 34. — Yabancı, ülkeler, bankalar ve kurumlarla" veya uluslararası kurum 

göre, program ve proje kredisi olarak malî yıl içinde elde edilecek imkânlardan, bunların 
met bedellerinin ne şekilde bütçeleştirileceğine dair hükme ve uyulacak hususlara yer v 

Dış Borçların İkraz, Devir ve Garanti Edilmesi 
MADDE 35. — Yabancı ülkeler, uluslararası kurumlar veya yabancı ülkelerde yerle 

sağlanan finansman imkânlarını, ekonominin çeşitli sektörlerinde gelişmeyi sağlamak ama 
devir ve kullandırmaya ve kredilerden yapılması gereken geri ödemeleri sağlamaya, 
verilecek kredileri garanti etmeye, yabancı ülkelerde teminat mektubu vermeye' ilişkin husu 

Madde ile ayrıca, Yap-İşlet-Devret modeli ve benzeri özel finansman modellerine 
çevesinde; bu projeleri gerçekleştirecek özel hukuk hükümlerine tabi şirket statüsüne sa 
Türk Şirketlerinden kamu, kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklıklarının ve mahallî idar 
için ödeme garantisi vermeye, gerektiğinde, proje ile ilgili anlaşmalardaki koşullar çerçev 
lanacak bu krediler için geri ödeme garantisi vermeye ve Yap-İşlet Devret modeline daya 
malardaki koşullar muvacehesinde satınahnması halinde de dış kredi borçlarını yüklenece 
lıklarının ve mahallî idarelerin lehine, finansör kuruluşlara garanti vermeye ilişkin hüküm 

244 Sayılı Kanun Kapsamı Dışı Borçlanma 
MADDE 36. — Madde ile; 
a) Dış finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 31.5.1963 tarih ve 244 saydı K 

laşmaları ve Dünya Bankası ile 10 milyon ABD. Dolarına kadar borçlanmaların yapılm 
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b) Tüfkiye Cumhuriyetinin borçlu ve garantör sıfatıyla taraf olduğu kredi anlaşmalarınd 
piyasalarında mevcut muhtelif finansman araçları vasıtasiylle yönetimi amacıyla anlaşmaların yap 

Hafine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakana yetki verilmektedir. 

Borç Verme ve Hibe Anlaşmaları 
MADDE ¥1. — Maddede yabancı piyasa, ülke ve kuruluşlara borç ve hibe şeklinde fina 

yapmak ve bu anlaşmalara ilişkin esas ve şartları belirlemek konusunda. Hazine Müsteşarlığını 
tedir. Ayrıca, söz konusu kuruluş ve ülkelere verilecek borç veya hibenin Hazine Müsteşarlığı 
nacağı hüküm altına alınmaktadır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Hazîne İşlemleri 
Hazine Bonoları ve Avans İşlemleri 
MADDE 38. — ödemelerin zamanında yapılabilmesini sağlamak ve tahsilatın göster 

önlemek üzere malî yıl içinde gerçek ve tüzelkişilere, Hazine yardımı alan kamu kurumla 
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 
bakanı yetkili kılmaktadır. . -

Çeşitli Saymanlıklardaki Değerlerin Hazineye Geçişi 
MADDE 39. — Saymanlıkların Hazine hesapları dışında kalan mal varlıkları, emanetler ve 

kaydettirilmesi, bu hesaplara tasarruf edilmesi ve konuya ilişkin gerekli önlemlerin alınması 
rilmektedir. 

Geri Verilecek Paralar 
MADDE 40. — 261 sayılı Kanun uyarınca, geri verilecek paraların ödeme şekli ve usulleri 

kında açıklamalara yer verilmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kama İktisadî Teşebbüsleri 

Kamu iktisadî Teşebbüslerinin Kârları 

MADDE 41. —: 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince yapıla 
mına dahil edilen kuruluşların, 1995 yılı kârlarından Hazineye isabet eden tutarların, anıl 
len kısıtlamalara bağlı olmaksızın, bütçeleştirilmesine. ilişkin hükümlere yer verilmektedir. 

Madde ile ayrıca, bu kuruluşların önceki yıllara ait kâr paylarından Hazineye isabet 
ile ilgilendirmeksizin kuruluşların görev zararları alacakları veya ödenmemiş sermayelerin 
yer verilmektedir. 

Kamu Ortaklıkları ve İştiraklerinde Sermaye Değişikliği 

MADDE 42. — Kamu ortaklıklarının ve iştiraklerinin yeniden düzenlenmesini gerçekl 
yatırım ve finansman programlarının gereklerini yerine getirmek, 2974 sayılı Kanun ile 2 
kümlerini uygulamak amacıyla yapılacak işlemler konusunda hükümlere yer verilmektedir. 

Hazine Kefaleti 

MADDE 43. — Kamu iktisadî teşebbüslerinin Hükümet tarafından destekleme alımları 
yaçlarım karşılamak için yapacakları borçlanmalara Hazine kefaleti verilmesine dair hü 

Madde ile Türkiye İhracat Kredi Bankasının kredi ve sigorta faaliyetleri nedeniyle. y 
garanti edilmesi ve zararların ödenmesi konusunda Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu B 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
Kamu Personeline İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
özlük Haklan 

Katsayılar, Yurt Dışı Aylıklar, Ücret, Sözelşme Ücreti, Ek Tazminat Tavanları 

MADDE 44. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 154 üncü maddesine i 
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 malî yılın ikinci yansı için yeniden belirleriebilme 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 tutan tavanı ile aynı maddenin (a) fıkrası uyarınca ödenecek ek ta 
tarı belirtilmektedir. 

Ayrıca, Belediye Başkanlarına yapılacak aylık ödemelerin asgarî ve azamî sınırlarının İçişle 
sunda yetki verilmektedir. 

İkramiye Ödemeleri 

'MADDE 45, — Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun gereği hak sahiplerine öden 
lacak yöntem belirlenmektedir. 
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Tayın Bedeli 
MADDE 46. —. Bazı kamu personeline Tayın Bedeli Verilmesine Dair 2155 Sayılı 

günlük er istihkakının bir aylık tutarının esas alınarak hesaplanacağı, ancak, bu şekilde öde 
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarı geçmey 

İKİNCÎ BÖLÜM 
İstihdam Esasları 

Kadroların Kullanımı -
MADDE 47. — Kurumların memur ve sürekli işçi kadrolarından boş olanlar ile yı 

cıyla kullanılması ve boş memur kadrolarına açıktan vekil atanması Maliye Bakanlığının 
boşalacak sürekli işçi kadroları ise iptal edilmektedir, ' 

Kurumların, mecburî hizmetle yükümlü olarak okuttukları öğrenciler (yurt dışında o 
Genel Müdürlüğü tarafından okutulanlar hariç) mecburî hizmet yükümlülükleri getirileme 
lemeye, ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye Maliye Bakam yetkili kılınacağı hükme ba 

Ayrıca il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik ve müesseselerin boş 
atama amacıyla kullanılmasında İçişleri Bakanlığının iznine bağlanmaktadır. 

Madde ile ayrıca kurumların sakat ve eski hükümlerin atanabilmesi için kadro ve 

Sözleşmeli Personel 
MADDE 48. — 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 o 
rılamayacağı hükme bağlanmaktadır. Aynı madde de, sözleşme ücretlerinin taban ve tav 
Bakanlar'Kurulu tarafından belirlenmesi nedeniyle özel kanunları uyarınca kadroları ka 
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çalıştırılan personel vize kapsamı dışında tutulmakta, uygulama .birliği sağlamak amacıyla sa 
maktadır. 

İşçilik Ödenekleri ve Geçici İş Pozisyonları 

MADDE 49. — Madde ile kurumların sürekli ve geçici işçilik ödenekleri bütçelerinde 
rada yer alan ödeneklerle sınırlı olarak çalışması amaçlanmıştır. 

Kurumların.yıl içinde çalıştıracakları geçici işçilerin sayıîsrı, çalışma süreleri ise merk 
kanlığının vizesine bağlanmıştır. 

Diğer taraftan mahallî idarelerin çalıştıracakları geçici işçiler İçişleri Bakanlığının viz 
tıracakları geçici işçiler ise Devlet Personel Başkanlığının vizesine tabi tutulmaktadır. 

Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar dışında kalan kurumlarla, KİT'lerde, önceki yıllard 
Personel Başkanlığının geçici iş pozisyonları vizesine devam olunacaktır. 

Maddeye eklenen (d) bendi ile; il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları 
labilmesi İçişleri Bakanlığının vizesine bağlanmıştır. 

İşçilik Ödeneklerinin Yatırım Projelerinde Kullandırılması 
MADDE 50. — Genel ve katma bütçeli kuruluşların bütçelerinde yeralan işçilik öde 

len miktarı yatırım tertiplerine aktarmaya Maliye Bakanlığı yetkili kılınmaktadır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Petrolden Devlet Hakkı ve Petrol Kanunu Gereğince Ödenecek Kur Farkları 
MADDE 51. — 1702 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde, petrol hakkı sahiplerinin öd 

Müdürlüğü geliri olarak gösterilmiştir. Madde ile söz konusu gelirler genel bütçe geliri ha 
sayılı Petrol Kanununa tabi olarak faaliyet göstermekte olan yabancı petrol -şirketlerinin söz k 
tıkları sermaye transferleri dolayısıyla ortaya çıkan kur farklarının ödenmesine imkân sağlan 
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Kişi Borçları 
MADDE 52. — Saymanlık hesaplarında kayıtlı olduğu halde müchir sebeplerle takip v 

ma Kurulunca silinmesi uygun görülen kişi borçlarının kayıtlardan çıkarılmasına ve terkinine 
dair hükme yer verilmektedir. • 

Madde ile ayrıca, 1050 sayılı Kanunun 131 inci maddesi ile terkin yetkisi Maliye Bakanın 
lanyla gelir ve ödemelerle ilgili memurların zimmetlerinden maddede belirtilen limitleri aşanları 
Meclisinin foilgisine arz edileceği hususu belirtilmektedir. 

Devlet Hesaplarında Yer Verilmeyecek ve Terkin Edilecek Tutarlar 
MADDE 53. — Madde hükmü, Devletin alacak ve borç hesaplarında 1000 liranın altındaki 

nuda doğacak aksaklıkların Maliye Bakanınca giderilmesini sağlamak amacıyla konulmuştur 

Uluslararası Kuruluşlara Üyelik : _• -. 
MADDE 54. — Genel bütçeli daireler ve katma bütçeli idareler ile kamu iktisadî teşebb 

ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının; kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalar gereği 
dışındaki kuruluşlara üyeliklerini disiplin altına almak ve aynı uluslararası kuruluşa değişik ka 
zenlemek ve halen üyesi bulunulan uluslararası kuruluşların yeniden değerlendirilmelerini sağlam 
ğer işlemlerin yanısıra ayrıca bağlı veya ilgili bulunulan Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığ 
dan önceden izin almaları Mkmüne yer verimıek^ 

Vatanî Hizmet Tertibi ile îlgili Aylık Göstergeler 
MADDE 55. — Bu maddede vatanî hizmet tertibinden bağlanmış aylıkların gösterge rak 

için (1.600), diğer yakınları için.ise (1.100) olarak uygulanacağı hüküm altına alınmaktadır. 

Kamu Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesisler 
MADDE 56. —Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, mi 

yaî tesislerin giderlerine bütçeden katkıda bulunulamayacağı, bu tür yerlerde genel ve ka 
dan ücret vermek suretiyle yönetici personel dişında personel görevlendirilemeyeceği ve söz 
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4an alınacak asgarî bedelleri belirlemeye veya belirlenen tarifeleri tasdik etmeye ve bu y 
.rt?ası için kullanılacak defter ve belgeleri tespit etmeye Maliye Bakanı yetkili kılınmaktadır 

Kredi Borcunun Tespiti ve ödenmesi 
MADDE 57. — Yükseköğrenim öğrencilerine verilen öğrenim kredileri son yıllarda 

kredi geri dönüşleri küçük miktarlarda olmaktadır. 

Madde hükmü ile yükseköğrenim öğrencilerine verilen öğrenim kredilerinin yıllar itibar 
dan değeri korunarak geri dönüşleri sağlanması ve bu suretle kredi alacak yeni Öğre 
amaçlanmaktadır. 

Yurt Dışı Eğitimi 
MADDE 58. — Kamu kurum ve kuruluşları, mevzuatları gereğince herbiri ayrı ayrı o 

sadıyla lisansüstü (master, doktora) eğitimi için gönderilecek öğrenci, araştırma görevlisi ile 
ruluş bütçelerine bü amaçla konuları ödenek miktarım aşmayacağı hükmü yer almaktadır. 

Geçici Hizmet Karşılığı Yapılacak Ödemeler 
MADDE 59. — Kurumların arızî nitelikteki hizmetleri için yapacakları hizmet alımlar 

İçin kullanacakları ödenekleri bütçelerinin ayrı bir faaliyetinde tertiplenerek bu ödeneğin 

3065 Sayılı Kanun Uyarınca Çalıştırılan Sözleşmeli Personel 
MADDE 60. — Madde hükmü ile Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca sözleşmel 

nen ücret ve yolluklarının Maliye Bakanlığı Bütçesinden ödenmesine imkân sağlanmaktadır 

İl Özel İdarelerince Gerçekleştirilen Yatırımlar 
MADDE 61. — Madde hükmü ile illerin mahallî düzeyde gerçekleştirecekleri işlere 

lerinin ilgili Bakanlık ve Genel Müdürlük il teşkilatlarınca ihale edilerek gerçekleştirilmes 
ve sorumluluğunda ve valinin onayı ile yapılması hususu düzenlenmektedir. 



Uygulanmayacak Hükümler 

MADDE 62. — Malî yıl içinde imkânların elvermemesi nedeniyle uygulanmayacak veya 
uygulanacak hükümlere yer verilmektedir* 

Yürürlük 

MADDE 63. — Genel Bütçe Kanununun 1.1.1996 tarihinde yürürlüğe gireceğini belirtm 

Yürütme 

MADDE 64. — Genel Bütçe Kanununun yürütme esaslarım belirtmektedir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1996 YBLI BÜTÇESİNE DAHİL EDİLEN FONLAR 
{Milyon TL.) 

Fonun Adı Ödenek Miktarı 

1.--Toplu Konut Fonu 500.000 
2. Geliştirme ve Destekleme Fonu 4.546.977 
3. Tütün Fonu 400.000 
4. Yatırım Malları imalatı Teşvik Fonu 1 
5. Yatırım ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri 

Teşvik Fonu ; 21.000.000 
6. Kaynak Kullanımı Destek Fonu 1 
7. Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri 

Düzenleme Fonu 4.700.000 
8. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu 15.500.000 
9. Kamu Ortaklığı Fonu 19.000.000 

10. Sellektif Kredi Fonu 1 
11. Menkul Kıymetler Tanzim Fonu 1! 
12. Bitkisel Yağlar Fiyat İstikrar Fonu 1; 
13. Karayolları Trafik Garanti Fonu 3.000 
14. Sermaye Piyasası Kurulu Fonu .1.100.000 

15. Tarım Ürünlerinin İhracatının Geliştirilmesi 
ve Tarımsal Yapının Bu Amaçla 
Düzenlenmesi Fonu 1 

PLAN 

1995 YILI. BÜ 

1. Toplu Konut Fo 
2. Geliştirme ve De 
3. Tütün Fonu 
4. Yatırım Malları 
5. Yatırım ve Döviz 

Teşvik Fonu 
6. Kaynak Kullanım 

.7. Petrol Arama ve 
Düzenleme Fonu 

8. Destekleme ve F 
. 9. Kamu Ortaklığı 
10. Sellektif Kredi F 
11. Menkul Kıymetle 
12. Bitkisel Yağlar F 
13. Karayolları Traf 
14. Tarım Ürünlerin 

ve Tarımsal Yapı 
Düzenlenmesi Fo 

15. İhracatı Geliştirm 



(Hükümetin Teklifi) 
(1996 Yıh Bütçesine Dahil Edilen Fonlar) 

(Milyon T.L.) 
Fonun Adı Ödenek Miktarı 

16. İhracatı Geliştirme Fonu 130.000 
17. Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu 200.000 
18. Camilerini Yaptıracak Köylere Yardım Fonu £ 
19. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonu 10.000 
20. İl Özel İdareleri Fonu 520.000 
21. Mahallî İdareler Fonu 780.000 
22. : Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Fonu ' 10.000 
23. Sivil Savunma Fonu 50.000 
24. Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu. 20.000 
25. Gelir İdaresini Geliştirme Fonu 7.000.000 
26. Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitim Geliştir

me ve Yaygınlaştırma Fonu 600.000 
27. Afetler Fonu . , " . . • • 600.000 
28. Deprem Fonu 1 
29. Belediyeler Fonu 8;50O.Ö00 
30. Yeni Yerleşmeler Kredi Fonu I 

.31. Devlet Lojmanları Yapım Fonu 1 
32. Geri Kalmış Yöreler Halk Konutu Fonu 1 
33. Yurt Dışında Hizmet Veren Kuruluşlar ile 

Malî Sıkıntıya Düşen İşçileri Destekleme 
Fonu 1; 

(Plan ve Bütçe K 

Fo 

16. Serbest Bölgeleri T 
17. Camilerini Yaptıra 
18. Adalet Teşkilatını G 
19. 11 Özel İdareler Fo 
20. Mahallî İdareler F 
21. Muhtaç Asker Aile 
22. Sivil Savunma Fon 
23. Trafik Hizmetlerin 
24. Gelir İdaresini Ge 
25. Çıraklık, Meslekî v 

Yaygınlaştırma Fo 
26. Afetler Fonu 
27. Deprem Fonu 
28. Belediyeler Fonu 
29. Yeni Yerleşmeler K 
30. Devlet Lojmanları 
31. Geri Kalmış Yörel 
32. Yurt Dışında Hizm 

Malî Sıkıntıya Düş 
Fonu 
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(Hükümetin Teklifi) 
(1996 Yılı Bütçesine Dahil Edüen Fonlar) 

(Milyon T.L.) 
Fonun Adı <• Ödenek Miktarı 

34. Gecekondu (Bakanlık) Fonu 1 

35. Sağhk Hizmetlerini Destekleme ve Geliştir
me Fonu 1! 

36. Gemi İnşa, Gemi Satınalma ve Tersane 
Kurma ve Geliştirme Fonu 1; 

37. Tarımsal Kooperatiflerin Yatırım Faaliyet
lerine Yapılacak Devlet Yardım Fonu 1 

38. Köylerde El Sanatlarını Geliştirme Fonu 1 
39. Çiftçi ve Kooperatifçilik Tanıtma ve Eğitim 

ve ödüllendirme Fonu 3.000 
40. Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere 

Yardım Fonu 25.000 
41. Özel İskân Fonu 1 
42. Orman Köylülerini Kalkındırma Fonu 100.000 
43. Millî Parklar Fonu 80.000 

44. Ağaçlandırma Fonu 80.000 
45. Tarım Reformu Fonu 78.000 

(Plan ve Bütçe Kom 

Fonu 

33. Gecekondu (Bakanlık 
34. Sağlık Hizmetlerini D 

35. Gemi İnşa, Gemi Sat 
Kurma ve Geliştirme 

36. Tarımsal Kooperatifl 
rine Yapılacak Devle 

37. Köylerde E! Sanatlar 
38. Çiftçi ve Kooperatifç 

ve Ödüllendirme Fon 
39. Tabiî Afetlerden Zar 

Yardım Fonu 

40. Özel İskân Fonu 
41. Orman Köylülerini K 

42. Millî Parklar Fonu 
43. Ağaçlandırma Fonu 
44: Tarım Reformu Fon 
A5. Sanayi Kredisi Fonu 
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(Hükümetin Teklifi) 
(1996 Yılı Bütçesine BaMi Edilen Fonlar) 

(Milyon TX.) 
Fonun Adı ödenek Miktarı 

46. Sanayi Kredisi Fonu 1: 
47. Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanat 

Siteleri inşaatı ve İşletme Kredisi Fonu 1 
48. Küçük Sanat Siteleri Tesis ve İşletme 

Kredisi Fonu 1! 
49. Küçük Sanat Kooperatifleri Geliştirme Fonu 1! 
50. Halk Girişimlerini Destekleme Fonu 1 
51. Kooperatifleri Tanıtma Eğitim Fonu 3.000 
52. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme 

ve Destekleme Fonu 380.000 
53. ölçü ve Ayar Hizmetleri Fonu 40,000 
54. Madencilik Fonu 120.000 
55. Elektrik Enerjisi Fonu • .. 2.250.000 
56. Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu . 500.000 
57. Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının 

Onarımına Katkı Fonu 20.000 
58. Sinema ve Müzik Sanatını Destekleme Fonu 50.000 
59. Turizmi Geliştirme Fonu 30.000 

(Pian ve Bütçe 

46. Organize Sanayi 
Siteleri İnşaatı 

47. Küçük Sanat Si 
48. Küçük Sanat K 
49. Halk Girişimler 
50. Kooperatifleri T 
51. Küçük ve Orta ö 

Destekleme Fon 
52. Ölçü-ve Ayar H 
53. Madencilik Fon 
54. Elektrik Enerjis 
55. Akaryakıt Fiyat 
56. Korunması Ger 

Onarımına Katk 
57. Sinema ve Müz 
58. Turizmi Geliştir 
59. Çevre Kirliliğin 
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{Hükümetin Teklifi) 
(1996 Yılı Bütçesine Dahil Edilen Fonlar) 

(Milyon TL.) 
Fonun Adı Ödenek Miktarı 

60. Çevre Kirliliğini önleme Fonu 400.000 
61.. Özel Çevre Koruma Fonu 60.000 
62. Türk Sporunu Teşvik Fonu . 10.000 
63. Federasyonlar Fonu 1.000 
64. 001 Üniversite Araştırma Fonuna Ait Hiz

metler (53 tane) 600.000 

90.000.000 

Not : Mahalli İdareler Fonunu İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı müştereken kullanıyorlar. 

(Pian ve Bütçe Kom 

Fonun 

60. Özel Çevre Koruma 
6!. Türk Sporunu Teşvi 
62. Federasyonlar Fonu 
63. 001 Üniversite Araşt 

Hizmetler (53 tane) 

Not : Mahalli İdare 
ve İskân Bakanlığı müş 





(Genel Bütçeye Giren Dairelerin Harcamaları) 
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A — CETVELİ 

1996 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASAR 

D A İ R E L E R 

1. Türk iye Büyük Millet Meclisi 
2. Cumhurbaşkanlığı 
3. Sayıştay Başkanlığı 
4. Anayasa Mahkemesi 
5." Başbakanlık 
6. Devlet P lan lama Teşkilâtı 
7. Dı=ş Ticaret Müsteşarlığı 
8. Hazine Müsteşarlığı 
9. Danış tay . • .' 

10. Yargı tay 
11. Devlet istatistik Ensti tüsü 
12. Diyanet İşleri Başkanlığı -
13. T a p u ve Kadas t ro Genel Müdür lüğü 
14. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müd . 
15. Adalet Bakanlığı 
16. Millî Savunma Bakanlığı 
17. İçişleri Bakanlığı 
18 4 Emniye t Genel Müdür lüğü 
19. Jandarma Oenel Komutanlığı 
20. Sahil Güvenlik Komutanl ığı 
21 . Dışişleri Bakanlığı 

Personel 

4.154.663 
208.435 
682.501 
64.000 

1.646.000 
550.000 

1.232.000 
1.184.000 
342.000 
510.000 
761.000 

20.428.000 
.4.499.000 
1.068.000 

22.159.000 
98.531.000 
13.606.000 
59.360.000 

"' 27.603.000 
518.000 

9.302,000 

Diğer 

2.57 
39 
30 
4 

1.59 
9 
20 
43 
5 
8 
36 
26 
22 
13 

. 4.62 
215.00 

91 
9.00 

29.94 
68 

3.67 



>t i n »-« o r -m ro <N O t~-
ON vo oo <N r-; 

' d ^ H i n 
en r-s vo o 8 

O rj- r j O O 
O t-- r- o o 
i n i n i n o 
r>' r i vo ON 
O h 0\ CM ı S p j M v ı ' i f j ' f t i n <t (b c ı 

T« H « T}-' ^ -H' <̂ i • • ^ 

d 
fi" 

o o 
q p 
ö rn 

o S' o 
ö 

S 8. 
o p 
ö © 
in «s 

•3 
4> </* 

• • W-
O «—ı . O O O o o o S o 
o i n o o »n 
co r i N - t ^ 
r-1 vo r-< i n 

' oö 

II o o o 

§ 6 
<—ı »-< <̂ ı es «n n 

P H ö r i <̂ i 
oo m r- <-< 

O P; t^ W M 
»-< »n m' »-! 

D Ö ^ Ö 
' t S rr] © Ö ON t^ 
»-t oo i n ' co «—i i n oo 

ö oö i n ö 
Tt ON •--> M-
t o M m M 

O 
*-i (N ö <N en 
r~ oo m oo <-H 
p r- r~; i n es 
«-< in ro M 



D A İ R E L E R 

22. Maliye Bakanlığı 
23. 'Millî Eğitim Bakanlığı 
24. Bayındırlık ve îskân Bakanlığı 
25. Sağlık Bakanlığı 
26. Ulaştırma Bakanlığı 
27. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
28. Orman Bakanlığı 
29. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
30. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
31. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
32. Kültür Bakanlığı 
33. Turizm Bakanlığı 
34. Çevre Bakanlığı 
35. Denizcilik Müsteşarlığı 
36. Gümrük -Müsteşarlığı 

Genel Bütçe Toplamı 

Katma Bütçe Toplamı 

Toplam 

Hazine Yardımı 

Konsolide Bütçe Toplamı 

A/4 — 

Personel Diğer 

25.174.231 
205.000.000 

8.292.000 
71.669.000 
1.586.000 

16.740.000 
3.520.000 
1.226.000 
927.000 
161.000 

4.362.000 
1.007.000 
303.250 
297.000 

2.927.000 

3.5 
9.60 
13 

5.30 
23 
64 
3 
32 
8 
4 
82 

2.02 
40 
6 
53 

611.600.080 

131.413.000 

743.013.080 

294.71 

13.23 

307.94 

743.013.080 307.94 
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(Genel Bütçenin Gelirleri) 
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P3 

T5 
tJ 

A Ç I K L A M A 
G 

Madde 

VERGİ GELİRLERİ 

GELİRDEN ALINAN VERGİLER 
1 
2 

2 
3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Gelir Vergisi 
Kurumlar Vergisi 
SERVETTEN ALINAN VERGİLER 
Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Veraset ve İntikal Vergisi 

MAL VE HİZMETLERDEN ALINAN VERGİLER 
Dahilde Alman Katma Değer Vergisi 
Ek Vergi 
Taşıt Alım Vergisi 
Akaryakıt Tüketim Vergisi 
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 
Damga Vergisi 
Harçlar 

1 Tapu Harçları 
2 Yargı Harçları 
3 Noter Harçları 

. 

24.300 
7.000 
5.500 
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A Ç I K L A M A 

Pasaport ve Konsolosluk Harçları 
Trafik Harçları 
Diğer Harçlar 

DIŞ TİCARETTEN ALİNAN VERGİLER 

Gümrük Vergisi 
Akaryakıt Dışındaki Maddelerden Alman Gümrük 

- Vergisi 
Akaryakıttan Alınan Gümrük Vergisi . 
Tek ve Maktu Vergi 
İthalde Alman Katma Değer Vergisi 
Diğer Dış Ticaret Gelirieri 

KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI 

Kaldırılan Vergiler Artıkları 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
DEVLETÇE YÖNETİLEN KURUMLAR 
HÂSILATI VE DEVLET PAYLARI 
Devletçe Yönetilen Kurumlar Hâsılatı 

G 
Madde 

4.400.00 
3.000.00 

10.800.00 

35.000.00 
10.000.00 

150.00 
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A Ç I K L A M A 

1 Resmî Basımevlen, Okullar ve Diğer Kurumlar 
Hâsılatı 

2 Katma Bütçeli İdarelerin Gelir Fazlaları 
Devlet Payları . 

1 Mükerrer Sigorta Şirketlerinden Alınan 
2 Petrolden Devlet Hakkı 
3 Petrolden Devlet Hissesi 
4 Madenlerden Devlet. Hakkı 
5 Oyun Kâğıdı Gelirleri 

Belli Giderler Karşılığı Gelirler 
1 Kambiyo Murakabesi Mukabilinde Cumhuriyet 

Merkez Bankasından Alman 
2 Teftiş Mukabili Şirketlerden Alınan 

T. C. Merkez Bankası Safi Hâsılatı 
DEVLET PATRÎMUVANIN GELİRLERİ 
Taşınmaz Mallar Satış Gelirleri 
Taşınmaz Mallar İdare Gelirleri 

1 Lojman Kira Gelirleri 
2 Ecrimisil Gelirleri 

G 
Madde 

10.0 
5.0 

••- ıo .o 
15.0 

3.900.0 
915.0 
140. 

1.0 
1.0 

2.950. 
1.000. 
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A Ç 1 K L A M A 

Diğer Taşınmaz Mallar idare Gelirleri 
Taşınır Mallar "Gelirleri % 
Taşınır Mallar Satış Gelirleri 
Taşınır Mallar Kira Gelirleri 
Değerli Kâğıtlar Satış Gelirleri 
Hazine Portföyü ve İştirakleri Gelirleri 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinden Elde Edilen Gelirler 
İştirak Gelirleri 
Telekom Özelleştirme Geliri 

Döner Sermayelerden Elde Edilen Gelirler ; 
Döner Sermayelerin Ayhk Gayri Safî Hâsılatından 
Aktarmalar 
Döner Sermayelerin Yıl Sonu Kârlarından Aktar
malar 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve İktisadî Devlet Teşek
küllerinden Sağlanacak Gelirler 
Türk Telekominikasyon A.Ş.'den 
Türk Elektrik Dağıtım A.Ş.'den 

G 
Madde 

2.000.00 

400.00 
100.00 

2.500.00 

38.200.00 
1.550.00 

37.000.00 

13.300.00 

1500.00 

17.000.00 
20.000.00 
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A Ç I K L A M A 

3 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlü
ğünden 

4 Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri 
Genel Müdürlüğünden 

5 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden 
FAİZLER, İKRAZ VE TAVİZLERDEN GERİ 
ALINANLAR 
Faizler 

1 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 
2 İadeli Borç Faizleri 
3 Devlet Tahvilleri Geçmiş Gün Faizleri 
4 Diğer Faizler 

İkrazlardan Geri Alınanlar 
Tavizlerden Geri Alınanlar. 
CEZALAR 
Para Cezalan 

1 Mahkeme Para Cezaları 
2 İdarî Para Cezaları 

Vergi Cezalan ve Gecikme Zamlan 

G E L 
Madde 

5.000.000 

13.200.000 
800.000 

14.000.000 
14.500.000 
7.000.000 
1.000.000 

900.000 
700.000 
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1 Vergi Cezaları -5.85 
. 2 Vergi ve Sair Amme Alacakları Gecikme Zamlan 23.85 

Trafik Para Cezalan 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli Gelirler 

-=• ÖZEL GELİRLER ve FONLAR 
ÖZEL GELİRLER 
Hibe ve Yardımlar.. 
FONLAR 
Merkez Bankasındaki 34. No. lu NATO Hesabından 
Hazineye Devrolunacak Miktar 
Bütçeleştirilen Fon Gelirleri 
Fonlardan Aktarmalar 
VERGİ GELİRLERİ ' 

- VERGİ-'DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE FONLAR 

i 
A Ç I K L A M A 

GENEL TOPLAM 
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1995 YILI GELİR BÜTÇESİ GEREKÇESİ 
Gelirin Çeşidi : GELİR VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1995 yılında Gelir Vergisi tahsilatının 336 trilyon 500 milyar lira olarak gerçekleşmesi bekl 

artış seyri, yıllık programda öngörülen büyüme, vergi gelirlerinin artırılması konusunda alın 
üzerindeki müspet etkileri, 1994 ve 1995 yıllarında yapılan yasal değişiklikler dikkate alınarak 
Gelir Vergisi tahsilatının 567 trilyon liraya ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değişm 

Yâ Bütçe tarımini Miktar F a r k O 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

15.550.000.0 
31.920.000,0 
58.000.000.0 
1O7.30O.O0O.O 
i 85.000.000.0 
299.000.000.0 

18.608.989.3 
33.355.354.0 
60.056.090.4 
106.661.073.8 
181.883.976.0 
336.500.000.0 (*) 

+ 
.+ 
+ 
+ 
+ 
.+ 

8.738.294,3 
14.746.364.7 
26.700.736.4 
46.604.983.4 
75.222.902.2 
154.616.024.0 

. 

: 
H 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : KURUMLAR VERGİSİ 
Kesim : 2 Madde : O . 

. 

TAHMİN GEREKÇESİ : -
1995 yılında Kurumlar Vergisinden 100 trilyon liralık tahsilat tahmin edilmektedir. Ülkem 

maya bağlı "olarak Kurumlar Vergisinden 1996 yılında 170 trilyon lira gelir elde edilmesi be 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1990 
1991, 
1992 
1993 
1994 
1995 

Bütçe tahmini 

7.000.000.0 
7.000.000.0 

11.100.000.0 
17.000.000.0 
40,500.000.0 : 

'47.2Ö0.000.Ö' 

G 

Miktar 

4.636.953.2 
7.063.163.2 

10.077.597.1 
19.131.775.7 
43.975.854.7 

100.000.000.0 

E R 

Bir 

Ç E K L E 

önceki yıla göre değ 

F a r k 

+ 1.039.138!9 
+ 2.426.210.0 
+ 3.014.433.9 
+ 9.054.178.6 
+ 24.844.079.0 
+ 56.024.145.3 

(*) S ayhk gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelirin Çeşidi : MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 
Kesini : 2 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ :' 
Ülke içinde üretilen ve yurt dışından ithal edilecek motorlu taşıtların artmasının yam sır 

1996 yılında bu kaynaktan 15 trilyon lira gelir sağlanabileceği tahmin olunmaktadır. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E § 

Bir önceki yıla göre değişm 

Yıl Bütçe tahmini 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

300.000.0. 
550.000.0 
900.000.0 

1.700.000.0 
3.300.000.0 
6.500.000.0 

Miktar 

328.515.7 
538.529.0 

1.019.669.4 
2.077.655.1 ' 
3.877.626.6 
7,500.000.0 (*) 

F a r k 

+ 194.803.4 
+ 210.013.3 
+•< 481.140.4 
+••1.057.985.7 
+ 1.799.97L5 
+ 3.622.373.4 

O 

+ 
+ 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 
Kesim : 3 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Veraset ve intikal Vergisinden 1995 yılında sağlanacağı tahmin edilen 1 trilyon 500 m 

Bütçe yılında 2 trilyon 200 milyar liraya ulaşacağı tahmin edilmektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E 

Bir öncöki yıla göre de 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

60.000.0 
150.000.0 
•230.000.0 
300.000.0 
900.000.0 

-1.400.000.0 

82.332.1 
136.631.2 
238.782.1 
453.675.2 
1.123.651.4 
1.500.000.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
•+. 

39.592.8 
54.299.1 
102.1-50.9 
214.893.1 
669.976.2 
376.348.6 

(*') 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelirin Çeşidi Î DAHİLDE ALINAN EATMA DEĞER VERGİSÎ 
Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
,1995 yılında bu vergiden 220 trilyon liralık gelir elde edilmesi beklenmektedir. Ekonomide 

ve belge düzeni ile ilgili olarak alınmış bulunan ve alınacak idarî tedbirlerin etkilerinin yanıs 
olması da dikkate alınarak, 1996 yılında bu kaynaktan 363 trilyon lira elde edileceği tarımın edi 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değişm 

Yıi 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Bütçe tahmini 

7.250.000.0 
13.000.000.0 
23.500.000.0 
50.500.000.0 
108.000.000.0 
170.000.000.0 

Miktar 

7.649.664.8 
14.540.957.0 
27.053.076.2 
50.892.194.1 
110.9,17,980.4 
220.000.000.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
• + 

+: 

•+ 

F a r k 

3.473.906.6 
6.891.292.2 

12.512.119J2 
23.839.117.9 
60.025.786.3 

109.082.019.6 

O 

: + 
' İ+ 
;+ 
:+ 
:+ 
:+ 

.(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelirin Çeşidi : EK VERGİ 
Kesim : 2 Madde : O 

, 
TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu verginin kapsamına giren mallarin üretim, tüketim hacimleri ile Tekel'in destekleme a 

alnıarak, 1996 yıhnda bu kaynaktan 50 trilyon lira gelir elde edileceği tahmin olunmaktadır. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E § 

Bir önceki yıla göre değ 

Yıl 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Bütçe tahmini 

900.000.0 
1.600.000.0 

. 3.300.000.0 
6.500.000.0 
10.600.000.0 
16.400XXX).0 

Miktar 

372.513.3 
604.596.4 

" 187.169.9 
388.203.1 

. 8.028.744.9 
22,000.000.0 (*) 

F a r k 

— 88.419.7 
+: 232.083.1 
—' 417.426.5 
.+ 201.033.2 
.+ 7.640.541.8 
+ 13.971.255.1 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelirin Çeşidi : TAŞIT ALÎM VERGİSİ 
Kesim : 3 'Msdde : O 

m ı n > ^ . T ^ ™ ^ ~ ~ ~ „ * TAHMİN GEREKÇESİ : 
Ülkemizde üretilen ve ithalat yoluyla gelen taşıt sayısının, el değiştirmelerin son yıllardaki 

dikkate alınarak 1996 yılında bu kaynaktan bir önceki yıla göre '%' 100 oranında bir artışla 2 
edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER {Milyon TL,) 

Yıl 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Bütçe tahmini 

350.000.0 
1.10O.O0O.O 
1.850.000.0 
4.500.000.0 
8.500.000.0 

15.000.000.0 

G 

. Miktar 

584.469.9 
986.523.0 

2.377.830.8 
5.321.781.1 
6.985.558.2 

13.000.000.0 ( 

E R Ç E K L E § 

Bir önceki yıla göre değişm 

F a r k 

+ 370.O02.2 
+ 402.053.1 
+ 1 391.307.8 
+ 2.943.950.3 
+ 1.663.777.1! 

;*) i+ 6.014.44LS 

O 

+ 
+ 

• + 
a 

+ 
•+ 

C*) 5 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin* 



— 10 — 

Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ 
Kesim : 4 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Akaryakıt tüketim tahminleri ile 1996 yılı kur değişiklikleri ve alınacak idarî tedbirler 
185 trilyon lira gelir elde edileceği tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Miryon TL.) 

Gr E R Ç E K L E § 

Bjr öncdki yıla göre değ 

Yû 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Bütçe tahmini 

1.280.000.0 
2.750.000.0 
7.450.000.0 

13.550,000.0 
44.300.000.0 -
95.000.000.0 -

Miktar 

1.223.578.8 
2.370.303.7 
6.768.921.6 

12:790.995.5 
46.624.625.8 

105.000.000.0 (*) 

F a r k 

+ 567.094.6 
+ 1.146.724.9 
+ 4.398.617.9 
+ 6.022.073.9 
+33.833.630.3 
+58.375.374.2 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelirin Çeşidi : BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ 
VERGİSİ 

Kesim : 5 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Vergiye konu banka ve sigorta işlemlerinde meydana gelecek gelişmeler ile alınacak idar 

tan 1996 yılında 37 trilyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1990 
1991 . 
1992 
1993 
(1994 
1995 

Bütçe tahinini 

1.250.000.0 
2.000.000.0 
3.300.000.0 
7.000.000.0 
14.600.000.0 
28.000.000.0 

G 

Miktar 

1.164.237.4 
2.118.661.7 
3.922.245.9 
7.128.691.2 
16.467.021.5 

E 

24.000.000X) (*) 

R Ç E K L E § 

Bir önceki yıla göre değişm 

F a r k 

+ 520.895.8 
+ 954.424.3 
+ 1.803.584.2 
+ 3.206.445.3 
!+ 9.338.330.3 

• i+ 7,532.978.5 

O 

+ 
.+ 
• + 

+ 
- ı+ 

+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : DAMGA VERGİSİ Kesim : 6 Madde : O 

• . • . _ V 

-<-'TAHMİN GEREKÇESİ : . 
jDamga Vergisine konu işlemlerin yıllık artış gelişimi ve alınan yasal tedbirler de dikka 

trilyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESASBİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değ 

Yıl Bütçe talimini Miktar F a r k 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

1.600.000.0 
2.300.000.0 
4.100.000.0 
7.300.000.0 

. 12.500.000.0 
20.500.000.0 

1.496.571.2 
2.457.443.9 ' 
4.153.056.3 
7.971:407.4 
13.676.928.8 
27.000.000.0 (*) 

+ 620.232.3 
'+• 960.872.7 
+ 1.695.612.4 
-f 3.818.351.1 
i+ 5.705.521.4 
1+13.323.071.2 

• 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin, 



Gelirin Çeşidi : TAPU HARÇLARI 
Kesim : 7 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Tapu harcına konu işlemlerde meydana gelebilecek artışlar ve alman yasal tedbirler dikk 

yılında sağlanacağı tahmin edilen 12 trilyon liralık tahsilatın, 1996 yılında 23 trilyon 200 mil 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E § 

Bir önceki yıla göre değişm 

Yll : 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Bütçe tahmini 

57O.00O.O 
1.050.000.0 
1.400.000.0 
2.400.000.0 
4.200.000.0 

10.850,000.0 ' 

Miktar 

657.725.3 
847,408.7 

1.407.020.1 
2.558.931.9 

. 6.240.484.3 
12.000,000.0 (*). 

F a r k 

+ 343,442.9 . 
+ 189.683.4 
+ 559.611.4 

•+ 1.151.911.8 
+ 3.681.552.4 
"'+'' 5.759.515.7 

O 

+ 
+ 
+ 
_ 
+ 
+ 

(*) 5 ayhk gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



14 — 
Gelirin Çeşidi : YARGI HARÇLARI 

Kesim : 7 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Geçmiş yıllardaki artış oranlan ve alınan yasal tedbirler dikkate alınarak, 1995 yılında 

cağı hesaplanmıştır.. Bu gelir kaleminden 1996 yılında 6 trilyon 700 milyar lira tahsilat elde e 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Bütçe tahmini 

110.000.0 
175.000.0 
400.000.0 
600.000.0 
800.000.0 

;1.700.000.0 

G E R 

Bir 

Miktar 

118.100.8 
197.446.4 
324.678.7 
563.286.1 

1.447.491.6 
3.500.000.0 (*) 

Ç E K L E § 

öncöki yıla göre deği 

F a r k 

+ 52.267.4 
.+! 79.345.6 
+ 127.232.3 
+ 238.607.4 
+ 884.205.5 
+ 2,052.508.4 

• 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Ge&ia Çeşidi : NOTER HARÇLARI 
Kesim:? Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : _ . 
Bu gelir kaleminin geçmiş yıllardaki gelişimi dikkate alınarak, 1996 yılında bu kaynaktan 

ceği tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değişm 

Yıl Bütçe talimini Miktar F a r k O 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

75.000.0 
140.000.0 
270.000.0 
400.000.0 
640.000.0 

1.150.000.0 

86.641.3 
116.246.6 
225.358.1 
352.556.0 
797.529.7 

2.500.000.0 (*) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

41.502.9 
29.605.3 
109.111.5 
127.197.9 
444.973.7. 

1.702.470.3 -

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
H 

(*.) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI 
Kesim : 7 Madde : 4 

•'.TAHMİN GEREKÇESİ : 
Geçmiş yıllardaki tahsilat gelişimi gözönünde bulundurularak, 1996 yılında bu '"kaynak 

bileceği tehınin olunmaktadır* 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Bütçe tahmini 

110.000.0 
120.000,0 
280.000.0 
550.000.0 
800.000.0 

1,350,000.0 

Q E 

Miktar 

87.311.9 
104.461.2 
329.596.5 
375.918.4 
773.869.9 

L50O.OO0.O (*) 

R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre de 

F a r k 

' + . ' 28.214,6 
+i. 17.149.3 
+'• 225.135.3 
+ 46.321.9 
.+ 397.951.5 

.+••' -726.130.1! 

' 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : TRAFİK HARÇLARI 
' Kesim : 7 Madde : 5 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Trafik Harçlarına konu işlemlerdeki artış ile geçmiş yıllar tahsilat gelişimi gözönüne alın 

yon 900 milyar lira gelir, elde edilebileceği tahmin edilmektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Bütçe tahmini 

35.000.0 
75.000.0 

100.000.0 
250.000.0 
400.000.0 
950.000,0 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değişm 

Miktar F a r k 

47.423.7 + 
67.710.5 + 

130.650.6 + 
244.336.3 . + 
550.192.5 + 

1.500.000.0 {*) + 

24.389.2 
20.286.8 
62.940.1 

113.685.7 
3Q5.856.2 
949.807,5 

O 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : DİĞER HARÇLAR 
Kesim : 7 Madde : 6 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1995 yılında 5 trilyon lira tahsilat beklenen ibu gruptaki harçlardan, .1996 yılında 9 tr 

tahmin olunmaktadır. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yâ 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Bütçe tahminî 

200.000.0 
270.000.0 
450.000.0 
800.000.0 

1.360.000.0 
3.000.000.0 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değ 

Miktar " F a r k 

178.859 jl + 72.723.6 
266.232.4 + 87.373.3 
461.942.2 + 195.709.8 
858.510.0 + 396.568.1 

1.842.698.9 + 984.188.6 
5.000.000.0 (*) +3.157.301.1 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelirin Çeşidi : AKARYAKIT DIŞINDAKİ MADDELERDEN 
ALINAN GÜMRÜK VERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 1 
-

• ' . . > . . • • ' . 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1996 yılı için programlanan ithalat miktarı, 1995 ve 1996 yılları içindeki kur değişiklikleri 

ithalat miktarı ile Avrupa Birliği ülkeleri ile yürürlüğe konulacak Gümrük Birliği ile diğer ulusl 
lundurularak, bu kaynaktan 1996 yılında 25 trilyon 500 milyar lira gelir elde edilebileceği hesap 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Yıl 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Bütçe tahmini 

1.350.000.0 
1.650.000.0 
1.900.000.0 
9.650.C00.0 

600.000.0 
19.000.000.0 

Bir 

Miktar 

. 1.055.023.2 
1.031.576.5 
1.714.856.9 
8.679.756.3 

563.286.-1 
29.000.000.0 (*) 

önceki yıla göre 

F a r k 

+ 344.732.0 
— 23.446.7 
+ 683.280.4 

.+ 6.964.899.4 
•+' 4.164.550.7 
+ 16.155.693.0 

değişm 

O 

— 

. • 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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Gelirin Çeşidi : AKARYAKITTAN ALINAN GÜMRÜK 
YERGİSİ 

Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ :: . 
Akaryakıt tüketim tahminleri ile 1996 yılı kur değişiklikleri dikkate alınarak 1996 yılın 

edilmektedir. " : .. . ; • 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değ 

Yıl Bütçe tahmini Miktar 

1990 30.000.0 8.291.7 
1991 15.000.0 4.263.7 
1992 • 25.000.0 9.482.7 
1993 ,5.500.000.0 4.343.430.7 
1994 10.000.000.0 8.998.011.0 
1995 15.500.C00.Ö 18.000.000,0 {*) 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

F a r k 

— 5.809.5 
— 4.028.0 
•+ 5.219.0 
+ 4.333.948.0 
+ 4.654.580.3 
+ 9.001.989.0 
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Gelirin Çeşidi : TEK VE MAKTU VERGİ 

. • Kesim : 1 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Gümrük Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca, posta yolu ile veya yolcu beraberinde gelen 

eşyadan alınacak Gümrük Vergilerini göstermek üzere; Kanunlardaki had ve nispetlere bağlı 
memek şartıyla Tek ve Maktu bir tarife- uygulamaya Bakanlar Kurulu, yetkilidir. Geçmiş yılla 
gelir çeşidinden 1996 yılında 150 milyar lira tahsilat sağlanabileceği tahmin edilmektedir.' 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir öncdîd yıla göre değişin 

Yıl 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Bütçe tahmini 

15.000.0 
65.000.0 

115.000.0 
180.000.0 
270.000.0 
400.000.0 

Miktar 

33.726.1 
66.027.0 

105.197.7 
148.115.0 
•53.488.2 
100.000.0 (*) 

F 

+ 
+' 
-r 

, _ j _ 

—• 
+ 

a r k 

17.403.8 
32.300.9 
39.170.7 
42.917.3 
94.626.8 
46.511.8 

O 

+ 
..+ 
:+ 
:+ 
— 
:+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelirin Çeşidi : İTHALDE ALINAN KATMA DEĞER VERGİSİ 
Kesim : 2 Madde 

. . 
TAHMİN GEREKÇESİ : 
1996 yılı için programlanan ithalat miktarı, yıl içinde meydana gelebilecek ekonomik 

liği oluşturulması gözönünde bulundurularak, bu kaynaktan 230 trilyon lira hâsılat sağlanalb 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yû 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Bütçe tahmini 

3.670.000.0 
8.75O.00O.O 

15.000.000.0 
29.200.000.0 
57.200.000.0 

108.000.000.0 

G 

Miktar 

4.721.471.6 
8.290.720.7 

15.034.963.4 
30.984.629.2 
65.824.171.9 

140.000.000.0 ( 

E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre de 

*) 

F a r k 

+ 2.436.742.4 
+ 3.569.249.1 
+ 6.744.242.7 
+ 15.949.665.8 
+34.839.542.7 
+74,175.828,1 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmiru 
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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 

Ticaret Geliri olarak 1 trilyon 150 milyar lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon T 

G E R Ç E K L E Ş M 
Bir önceki yıla göre değişm 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k O ı 

1993 . — 2.057.256.2 _ . - • 
1994 3.000.000.0 1.929.701.6 — 127.554.6 — 
1995 4.000.000,0 2.900.000.0(*) . + 970.298.4 + 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 
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GeMrin Çeşidi : KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI 

Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : ' 
Bu kaynaktan 1996 Bütçe yılında 5 trilyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyos TL) 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre de 

Yıl 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Bütçe tahmini 

25.000.0 
30.000.0 
30.000.0 
20.000.0" 
30.000.0 

15.100.000.0 

Miktar 

18.288.3 
6.845,0 

19.843.6 
288.757.8 

24.467.6 
17.500.000,0 (*) 

— 
— 
+ 
+ 
— 

F a r k 

126.8 
11.443.3 
12.998.6 

268.914.2 
264.590.2 

+ 17.475.832.4 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 25 — 

Geilria Çeşidi : RESMÎ 3ASEVÎEVLERÎ, OKULLAR VE 
DİĞER KURUMLAR HÂSILATI 

K e s i m : l Madde : 1 

• • * 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Geçmiş yıllar tahsilat sonuçları ve 1995 yılı tahsilat tahmini gözönünde bulundurularak, 

lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Bütçe tahmini 

95.000.0 
880.0 
950.0 

1.100.0 
4.700.0 

12.000.0 

G 

Miktar 

447.5 
374.3 
934.1 

5.869.9 
3.173.0 

E 

6.000.0 (*) 

R Ç E- K L E § 

Bir önceki yıla göre değişm 

F a 

'+ 
— 
+ 
+•. 
— • 
,+ 

r k 

206.2 
73.2 

559.8 
4.935.8 
2.696.9 
2.827.0 

O 

+ 
— 
+ 
+ 
— 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 26 — 

Gelirin Çeşidi : KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN GELİR 
FAZLALARI 

K e s i m ı l Madde : 2 

-
TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bazı Katma Bütçeli Kuruluşların 1996 yılı Bütçe Gelirlerinde fazlalık olacağı tahmin 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyos TL.) 

Yıl 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Bütçe tahmini 

5.0 
20.0 
5.0 

10.0 
10.0 

8.000.0 

G E 

Miktar 

1.4 
• — 

6.3 
2.863.4 

4.2 
2.000.0 (*) 

R Ç E 

Bir önceki 

F a 

— 
— 
+ 
+ 
— 
+ 

K L E § 

yıla göre değ 

r k 

11.6": 
1.4 
6.3 

2.857.1 
2.859.2 
1.995.8 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 27 — 

Gelirin Çeşidi : MÜKERRER SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN 
ALINAN ' ' . 

Kesim : 2 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Millî Reasürans T.AjŞ.'den alınan bilgiye göre, bu kaynaktan 1996 yılında 10 milyar lira 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M 

Bir önceki yıla göre değişm 

Yıl 

1990 
1991 
1992 
1993 

Bütçe tahmini 

900.0 
550.0 
725.0 

1.500.0 

Miktar 

559.7 
510.4 
336.4 

. 433.9 

— 
— 
— • 

+ 

F a r k 

33.9 
49.3 

174.0 
97.5 

O 

— 
— 
— 
+ 

1994 2.000.0 1.678.1 +: 1.244.2 + 
1995 7.000.0 6.000.0 (*) 4- 4.321.9 + 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelirin Çeşidi : PETROLDEN DEVLET HAKKI 
Kesim : 2 

28 

Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilerle, 1995 yılı tahsilat tahmin 

için, 1996 yılında 15 milyar lira gelir' öngörülmektedir^ 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MifyonTL.) 

Yıl 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

BütçetMımmi 

950.0 
400.0 
550.0 

3.000.0 
8.000.0 

17.000XJ 

Q 

Miktar 

291.1 
436.8 

1.793.2 
6.930.2 
6.818.1 

E 

10.000.0 {*)' 

R Ç-': E K L E 

Sir önceki yıla göre de 

F 

__ 
.+ 
+ 
+' 
— 
.,+' 

a r k 

1.499.7 
145.7 

1.356.4 
5.137.0 
112.1! 

3.181.9 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 29 — 

Gelirin Çeşidi : PETROLDEN DEVLET HİSSESt 
Kesim Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilerle geçmiş yılların tahsilat gerçek 

1996 yılında 3 trilyon 900 milyar lira gelir elde edileceği tahmin edümektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1990 
1991 
1992 
1993 
a 994 
1995 

Bütçe talimini 

200.000.0 
265.000.0 
650.000.0 
650.000.0 

1.084.000.0 
4.570.000.0 

G 

Miktar 

175.431.1 
285.105.0 
491.828.2 
448.598.5 

1.192.041.9 

E 

2.500.000,0 (*) 

R Ç E K L E § 

Bir önceki yıla göre değişm 

F a r k 

+ 82.745.3 
+ 109.673.9 
+ 206.723.2 
— 43.229.7 
..+ 743.443.4 
+ 1.307.958.1 

O 

' . ' + 
.+ 

— 
' 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelirin Çeşidi : MADENLERDEN DEVLET HAKKI 
Kesim : 2 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1995 yılında 500 milyar lira tahsilat ibeklenen bu gelirin, 1996 yılında 915 milyar lira olac 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Bütçe tahmini 

65.000.0 
55.000.0 
60.000.0 
50.0C0.0 
100.000.0 
180.000.0 

G 

Miktar 

28.764.2 
31.133.4 
40.517.6 
61.011.7 
162.442.7 

E 

500.000.0 (.*) 

R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre deği 

F a r k 

+ • 13.495.4 
+• 2.369.2 

•+ 9.384.2 
+ 20.494.1 
+; 101.431.0 
+ 337.557.3 

• • 

(*)• 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 31 — 

Gelirin Çeşidi : OYUN BAĞIDI GELİRLERİ 
Kesim ; 2 Madde : 5 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1995 yılı tahsilat tahmini gözönünde bulundurularak, 1996 yılında bu kaynaktan 140 m 

mektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

Yıl 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Bütçe talimini 

5.000.0 
15.0 
65.0 

1.200.0 
1.000.0 
3.500,0 

G 

Miktar 

20.2 
54.2 

206.8 
649.0 

L757.7 

E R Ç E K L E § 

Bir önceki yıla göre değiş 

• 

+ 
+. 
+• 
+ 
+ 

74.500.0 (*) + 

F a r k 

-.- 19.2 
34,0 

152.6 
. 442.2 

1,108.7 
'•' 72.742.3 

O 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 32 — 

Gelirin Çeşidi : -KAMBİYO MURAKABESİ MUKABİLİNDE 
CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN 

. ALİNAN 
Kesini : 3 Madde : 1 

TAHMİN_ GEREKÇESİ : . 
Bu kaynaktan, 1996 yılında 1 milyar lira gelir sağlanacağı öngörülmektedir.. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre deği 

Yıl Bütçe talimini Miktar F a r k 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

100.0 
130.0 
200.0 
50.0 
270.0 
300.0 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

134.3 
20.9 
76.5 

144.8. 
372.5 
400.0 (*) 

+ 
. • _ _ • . 

+ 
+ 
-r 
:+' 

56.7 
113.4 
55.6 
68.3 

227.7 
27.5 

• • 



— 33 — 

Gelirin Çeşidi : TEFTİŞ MUKABlLt ŞİRKETLERDEN 
ALINAN • 

Kesim : 3 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1996 Bütçe yılında bu kaynaktan, 1 milyar lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Sır önceki yıla. göre değişm 

Yıl Bütçe talimini Miktar F a r k O 

1990 45.0 — 
1991 5.0 — 
1992 5.0 
1993 10.0 — 
1994 10.0 — 
1995 200.0 100,0 (*) 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelirin Çeşidi : T. C. MERKEZ BANKASI SAFİ HÂSILATI 
Kesim : 4 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
14.L1970 gün ve 1211 sayılı T.C. Merkez Bankası Kanununun 60 mcı maddesine göre 

temettü hisseleri düşüldükten sonra kalan kısmı Hazineye devredilmektedir. 1996 yılında fr 
tahmin edilmektedir. -

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E § 

Bir önceki yıla göre değ 

Yıl Bütçe tahminî Miktar F a r k 
• • m ' ' m . , — — — — •• — • — ..-i- . - ı • .ı.-. 

1990 13.000.0 — —. 
1991 5.000.0 — — 
1992 500.0 — — 
1993 130.0 — — 
1994 10.0 1.589.536.7 — 
1995 2.000.0 1.000.0 (*) —1.588.536.7 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 35 — 

Gelirin Çeşidi : TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ BEDELİ 
Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Geçmiş yıllardaki tahsilat seyri ile alınacak idarî tedbirler dikkate alınarak bu kaynakta 

gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyoa TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değişm 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k O 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

2.000.000.0 
880.000.0 
300.000.0 

1.300.000.0 
3.000.000.0 
3.000.000.0 

987.0O1.7 
98.171.7 
151.805.0 
468.362.7 

2.725.870.4 
3.000.000.0 (*) 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 

956.341.2 
888.830.0 
53.633.3 

316.557.7 
2.257.507.7 
2741129,6 

+ 
— 

• ! 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 36 

Geîirîn Cesidi : LOJMAN KİRA GELİRLERİ 

Kesim : 2 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
1996 yılında bu gelir kaleminden 2 trilyon 950 milyar lira gelir elde edileceği tahmin ed 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre değ 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 37 — 

Gelirin Çeşidi : ECRİMİSİL GELİRLERİ 

Kesim : 2 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu gelir kaleminden 1996 yılında 1 trilyon lira gelir elde edilmesi beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E § 

Yıl Bütçe talimini Miktar 

Bir önceki yıla göre değişm 

F a r k O 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



38 — 

Gelirin Çeşidi : DİĞER TAŞINMAZ MALLAR 
İDARE GELİRLERİ 

Kesim : 2 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1996 yılında bu gelir kaleminden 2 trilyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre de 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 39 — 

Gelirin Çeşidi : TAŞINIR MALLARSATIŞ GELİRLERİ 
Kesim : 3 M a d d e : ! 

TAHMİN GEREKÇESİ : . 
Bu kaynaktan 1996 Bütçe yılında 400 milyar lira gelir sağlanacağı tahmin olunmaktadır. 

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 

1990 
1991ı 
1992 
1993 
1994 
1995 

10.000.0 
17.000.0 
28.000.0 
25.000.0 
120.000.0 
'250.000.0 

6.635.0 
11.991.3 
16.336.1 
58.916.2 
230.870.0 
250.000.0 (*) 

+ 
+ 
+' 

• + • 

. + 
+" 

1.278.0 
5.356.3 
4.344.8 

42.580.1 
171.953.8 
19.130.0 

+ 
+ 
+ 
+ 
:+ 
'+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 40 — 

Gelirin Çeşidi : TAŞINIR MALLAR KİRA 
GELİRLERİ 

Kesim : 3 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1996 yılında iki kaynaktan 100 milyar lira gelir sağlanması beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre değ 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmîru 



— 41 — 

Gelirin Çeşidi : DEĞERLİ KÂĞITLAR SATIŞ GELİRLERİ 
Kesim : 3 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1996 yılında bu kaynaktan, 2 trilyon 500 milyar lira hâsılat beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL,) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceSd yıla göre değişm 

Yıl Bütçe tahmini Miktar 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

90.000.0 
140.000.0 
250.000.0 
360.000.0 
700.000.0 

1.200.000.0 

89.231.0 
132.472.0 
233.067.0 
433.426.3 
731.281.5 

1,400.000.0 {*) 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 

F a r k 

+ 27.292.7 
4 43.241.0 
+ 100.595.0 
+ 200.359.3 
-f 297.855.2 
:+ 668.718.5 

O 



— 42 — 

GeHrin Çeş^i : KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİNDEN 
ELDE EDİLEN GELİRLER 

Kesim : 4 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bu kaynaktan yürürlüğe konulması düşünülen karaıların getireceği hâsılat da dikkate 

edileceği tahmin edilmektedir. 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre değ 

Yıl 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Bütçe talimini 

300.000.0 
3.515.000.0 
5.350.000.0 
8.900.000.0 

30.700.000.0 
700.000.0 

Miktar 

356.437.3 
20.000,0 

4.5 
1.807.951.7 
2.682.007.8 
1.700,000.0 (*) 

F a r k 

-r 229.215.2 
— 336.437.3 
— 19.995.5 
+ 1.807.947.2 
,+ 874.056JİL. 
— 982.007..8 

'.' 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelirin Çeşidi: İŞTİRAK GELİRLERİ 
Kesim : 4 Madde : 2 " 

TAHMİN GEREKÇESİ î 
Devletin iştiraki bulunan kurumlardan Hazineye düşecek hisse dikkate alınarak, 1996 yıl 

lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mflyon TL.) 

Yıl 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Bütçe tahmin? 

95.000.0 
35.000.0 
80.000.0 

160.000.0 
400.000.0 
445.000.0 

G E 

Miktar 

32.337.0 • 
59.992.8 

212.765.2 
131.845.7 
332.143.7 
430.000.0 (*) 

R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değişm 

F a r k 

+ 13.685.3 
+ 27.655.8 
+• ' 152.772.4 
— 80.919.5 
+ 200.298Ü 
+ 97.856.3 

O 

+ 
+ 
+ 

' — 
+ 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



. . . . — 44 — , . 

Gelirin Çeşidi : TELEKOM ÖZELLEŞTİRME GELİRİ 
Kesim : 4 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1996 yılında bu kaynaktan 120 trilyon lira gelir sağlanması beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mifyoıı TL.) 

G E R Ç E K L E § 

Bir önceki yıla göre değ 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k 

40.000.000 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 45 — 

Gelirin Çeşidi : DÖNER SERMAYELERİN AYLtK 
GAYRÎSAFÎ HÂSILATINDAN 
AKTARMALAR 

Kesim : 5 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1996 yılında bu kaynaktan 13 trilyon 300 milyar lira gelir sağlanması, beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER.(Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş; M 

Bir önceki yıla göre değişm 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k O r a 

{*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 46 — 

Gelirin Çeşidi : DÖNER SERMAYELERİN YIL SONU 
KÂRLARINDAN AKTARMALAR 

Kesim : 5 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

'Bu gelir kaleminden 1996 yılında 1 trilyon 500 milyar lira gelir elde edilmesi beklenmek 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

0 E R Ç E K L E Ş M 

Bir önceki yıla göre değ 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k O 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 47 — 

Gelirin Çeşidi : VERGİ, RESİM VE HARÇ 
GECİKME FAİZLERİ 

Kesim : 1 M a d d e : ! 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaiktan 1996 yılında 14 fcrilyon lira gelir sağlanması beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R. Ç E K L E Ş M 

Bir önceki yıla göre değişm 

Yıl ;Bütçe talimini Miktar F a r k O r a 

.(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



48 — 

Gelirin ÇeşMi : İADELİ BORÇ FAİZLERİ 

Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİN.GEREKÇESİ : . ' -

.1996 yılında bu kaynaktan 14 trilyon 500 milyar lira gelir sağlanması beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER -(Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M 
Bir önceki 30la göre değ 

Yü Bütçe tahmini Miktar F a r k O 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



49 

Gelirin Çeşidi : DEVLET TAHVİLLERİ 
GEÇMİŞ GÜN FAİZLERİ 

Kesim : 1 Madde : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktan 1996 yılında 7 trilyon lira gelir sağlanması beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R'-Ç E K L E Ş M 

Bir önceki yıla göre değişm 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k O r a 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 50 

Gelirin Çeşidi : DİĞER FAİZLER 
Kesini : 1 Madde : 4 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1996 yılında tou gelir kaleminden 1 trilyon lira gelir elde edileceği talhmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M 

Bir önceki yıla göre değ 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k O 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



- 5X — 

Gelirin Çeşidi : İKRAZLARDAN GERt ALINANLAR 
Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Kanunî imkânlara dayanılarak muhtelif kuruluşlara geçmiş yıllarda verilen ve verilecek 

kuruluşların ödeyecekleri taksitlerden 450 milyar lira tutarında gelir sağlanacağı öngörülmekted 
TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceîd yıla göre değişm 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k O 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

18.500.0 
23.000.0 
25.500.0 

6.516.500.0 
38.00O.O 

1.980.000.0 

3.002.4 
20.980.2 
32.412.5 
15.674.0 

1.646.049.0 
380.000.0 (*) 

— 678.7 
+' 17.977.7 
+ 11.432.3 
— 16.738.5 
— 1.630.421.0 
— 1.266.095.0 

— 
• + 

+ 
— 
+ 
— 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 52 — 

Gelirin Çeşidi : TAVİZLERDEN GERt ALINANLAR 

Kesim : 2 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : -
1996.yılında föu -kaynaktan, 50 milyar lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Mifyon TL.) 

G E R Ç E K L E 

Yıl Bütçe tahmini 

1990 L5O0.0 
1991 2.000.0 
1992 1.500.0 
1993 - 1.500.0 
1994 2.000.0 
1995 20.000.0 

Bir önceki yıla göre değ 

Miktar F a r k 

993.8 + 263.2 
706.5 — 287.3 
706.2 — 0.3 

3.630.1 + 2.923.9 
10.484.3 + ' 6 . 8 5 4 . 2 
20.000.0 (*) + 9.515.7 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelirin Çeşidi : MAHKEME PARA CEZALARI 

Kesim : 1 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1996 yılında !bu kaynaktan 900 milyar lira gelir sağlanması beklenmektedir. -

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E . K L1 E Ş M 

Bir önceki yıla göre değişm 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k ; O r a 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 54 —" 

Gelirin Çeşidi : İDARÎ PARA CEZALARI 

Kesim : 1 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1996 yılında tnı kaynaktan 700 milyar lira gelir sağlanması beklenmektedir,; 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E § 
Bir önceki yıla göre de 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k O 

(?) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 55 

Gelirin Çeşidi : VERGİ CEZALARI 

Kesim : 2 Madde : 1 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Bu kaynaktan 1996 yılında 5 trilyon 850 milyar lira hâsılat sağlanacağı beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş M 
Bir önceki yıla göre değişm 

Yû Bütçe tahmini Miktar F a r k O 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelirin Çeşidi : VERGİ VE SAİR AMME ALACAKLARI 
- GECİKME ZAMLARI 

. Kesim : 2 Madde : 2 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1996 yılında fcu kaynaktan, 23 trilyon 85Ö milyar lira gelir sağlanacağı tahmin edilmek 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K Li E Ş M 

Bir önceki yıla göre değ 

- Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k O 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelirin Çeşidi : TRAFİK CEZALARI 
Kesim : 3 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

Geçen yıllar tahsilat seyri gözönünde bulundurularak, 1996 yılında 700 milyar lira gelir elde 

TAHMİNEESAS 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 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

50.000.0 
90.000.0 
100.000.0 
100.000.0 
280.000.0 
450,000.0 

47.758.9 
59.305.9 
76.053.2 
138.203.2 
'264.243.5 
450.000.0 (*) 

+ 
+ 
+ • 

= +: 
+ 
+ 

20.155.6 
11.547.0 
16.747.3 
62.150.0 
126.040.3 
185.756.5 

+ 
+ 
+ 
+ 
'.+ 

. :+ 

57 — 

Madde : 0 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



— 58 — 

Gelirin Çeşidi : ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Kesim : 1 Madde : O 

_ :' i A 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Çeşitli kaynaklardan sağlanan gelirlerin toplandığı bu kalemin, geçmiş yıllardaki tahsil 

alınarak, bu kaynaktan 1996 yılında 44 trilyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (MOyon TL.) 

G E R Ç E K L E 

Bir önceki yıla göre de 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

1.920.000.0 
2.683.000.0 
4.150.000.0 
3.770.000.0 
8.100.000.0 

32.700,000.0 

1.289.003.4 
1.619.271.2 
2.808.800.7 
7.942.441.5 
16.581.073.0 
27.700.000.0 (*) 

+ 284.784.3 
+' 330.267.8 
+ 1.189.529.5 
+ 5.133.640.8 
+ 8.638.631.5 
+11.118.927.0 

{*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



59 

Gelirin Çeşidi : HİBE VE YARDIMLAR 

Kesim : 1 Madde : O 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

1996 yılında Hibe ve Dış Yardımlardan 7 trilyon lira hâsılat beklenmektedir. 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R Ç E K X E § 

Bir önceki yıla göre değişm 

Yâ 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Bütçe tahmini 

160.000.0 
5.941.000.0 
1.650.000.0 

900.000.0 
1.500.000.0 
3.000.000.0 

Miktar 

1.635.528.7 
8.434.315.5 
1.699.653.3 
1.597.230.5 

942.287.9 
5.000.000.0 (*) 

F a r k 

+.' 1520.818.4 
•+ 6.798.786.8 
— 6.734.662.2 
— 102.422.8 
— 654.942.6 
,+ 4.057.712.1 

O 

.+ 
+ 
— 
— 
— 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelirin Çeşidi : MERKEZ BANKASINDAKİ 34 NO. LU 
NATO HESABINDAN HAZİNEYE DEVRO-
LUNACAK MİKTAR 

Kesim : 3 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
•1996 yılında înı kalemden Hazine'ye 20 milyar lira devrolunacağı tahmin edilmektedir 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Müyon TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değ 

Yil 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Bütçe tahmini 

12.400,0 
19.900.0 
14.950.0 
10.000.0 
50.000.0 
20.000.0 

Miktar 

33.247.1 
23.525,9 
89.186.3 
82.355.3 

— 
15.000.0 (*) 

F a r k 

+ 23.790.5 
— 9.721.2 
+ 65.660.4 
— 6.831.0 
• — '. ' 
— 

. 

(*/. 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelirin Çeşidi : BÜTCELEŞTİRİLEN FON GELİRLERİ 

Kesim : 5 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 

"Bütceleştirilen fonların tüm gelirlerinden 1996 yılında 239 trilyon 400 milyar lira sağlanac 

TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milycp TL.) 

G E R Ç E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre değişm 

Yıl Bütçe tahmini Miktar F a r k 

1993 68.790.000.0 56.553.205.1 — 
1994 89,000.000.0 86.511.059.7 ,+29.957.854.6 
1995 ,153.000.000,0 170.000.000.0 (*) +83.488.940.3 

O 

+ 
+ 

(*) 8 aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



Gelirin Çeşidi : FONLARDAN AKTARMALAR 

Kesim : 6 Madde : 0 

TAHMİN GEREKÇESİ : 
Bütçe Kanunlarında yeralan hüküm gereğince, Kanunlarla veya Kanunların verdiği ye 

1996 yılında Bütçeye aktarılacak miktarın 40 trilyon 580 milyar lira olacağı tahmin edilmekt 

• TAHMİNE ESAS BİLGİLER (Milyon TL.) 

G E R C E K L E Ş 

Bir önceki yıla göre deg 

Yıi Bütçe tahmini Miktar F a r k 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

2.212.000.0 
10.760.000.0 
17.035.000.0 
3.000.000.0 
2.950.000.0 
16.980.000.0 

2.670.176.9 
4.450.030.8 

20.969.243.9 
6.857.607.2 

13.865.306.3 
24.985.000.0 (*) 

+ 1.252.894.8 
.+ 1.779.853.9 
:+16.519.213.1 
—14.111.636.7 . 
.-+ 7.007.699,1 
+ 11.119.693.7 

(*) & aylık gerçekleşmeye göre geçici tahmin. 



i n 

(Devlet Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler) 



C/2 

Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 

Çeşidi 

Kanun 
>> 
» 
» 

> 
» 

> 

» 
» 

• • » ' • : 

» 

Kanun 

» 
• » : ' • 

Dayanakları 
Tarihi 

27.11.1336 
14. 4.1341 
17. 2.1926 
22. 2.1926 

1 . ?.1926 
20. 4.1926 

20, 5.1926 

7. 6.1926 
10. 6.1926 

27. 1.1927 
26 , 5.1927 

21.. 6.1927 

21 , 6.1927 
25 . :€.1927 

Numarası 

" 66 
618 
743 
748 

765 
815 

867 

904 
. 927 

968 
1050 

1111 

1117 
1160 

Ö 2 

22. 2.1930 1567 

İstiklal Madalyası Kanunu. 
Limanlar Kanunu. 
Türk Kanunu Medenisi. • 
Envali Milliye ve Metrukeden veya M 

lediyelere Satılabilecek Arazi ve Arsalar Hak 
Türk Ceza Kanunu. 
Türkiye Sahillerinde Nakliyat, Bahriye 

hilinde İcrayı Sanat ve Ticaret Hakkında Ka 
Ziraat Vekâletine Merbut Bazı Mektep 

Kanun. 
Islahı Hayvanat Kanunu. 
Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstis 

nun.' 
Millî Matbaa Tahsisatının Mütedavil 
Muhasebei Umumiye Kanunu. 

Askerlik Kanunu. 
3031; 1.12.1984 - 3081; 28.4.1987 - 3358; 

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma 
Mükerrer Sigorta Hakkında Kanun. ' 

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hak 
(Değişiklikler: 15.2.1954-6258; 8.3.1966-



C/3 

Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

2> 

> 
» 

» 
Kanun 

» 

» 

» 
» 
» 

Nizamname 
Kanun 

» 

7 . 

9 . 
12. 

•-14. 
5 . 

22 . 

20 . 

11 
10. 
5 

2 . 
24 . 
20 

1 .1932 

6.1932. 

6.1933 

. 6 . 1 9 3 4 
7.1934 

12.1934 

4.1936 

VI. 1936 
2.1937 
5.1937 

6.1937 
12.1937 
6.1938 

1918 

2004 
2308 

2510 
2582 

2644 

2950 

3078 
3122 
3167 

2/6738 
3290 
3468 

Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun 
17.1.1940 - 3777; 29.8.1956-6829; 1.9.1956 - 68 
11.6.1985-3217) 

îcra ve İflas Kanunu. 
Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kup 

nin Hazineye İntikali Hakkında Kanun. 

İskân Kanunu. 
Merinos Koyunları Yetiştirilmesi ve İsla 

Hakkında Kanun. 
Tapu Kanunu. 

Vakıf Mallarının Taksitle Satılması ve Ki 
lanılması ve Emanetten İdare Edilen Mülhak 
Alınması Hakkında Kanun. . 

Tuz Kanunu. 
Öğretici ve Teknik Filmler Hakkında Kanu 
Kara Avcılığı Kanunu. 
Orman Nizamnamesi. 
Devlet Hesaplarında Liranın Esas İttihaz E 
Pul ve Kıymetli Kâğıtların Bayiler ve M 

lara Satış Aidatı Verilmesine Dair Kanun. 



— C/4 — 

Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

» ' " - . - • • . . . ' 

Kanun 
» 

Kanun 
» 

26. 1.1939 
10. 7.1940 
30.12 .1940 
8. 6.1942 

10. 6.1946 

3573 
3894 
3959 
4250 
4922 

19. 2.1947 5016 

^ 

» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 

Kanun 

» 

» 
» 

25, 

8. 
3-

10. 
18. 
2 . 

15. 
15. 
23. 

2 . 

10. 
21 . 

5 .1948 

7.1948 
6.1949 
.6.1949 
1.1950 
3.1950 
7.1950 
7.1950 
5.1951 

7.1953 

7.1953 
7.1953 

5202 

5254 
5422 
5441 
5516 
5584 
5680 
5682 
5775 

6095 

6136 
6183 

Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin A r 
Denizde Zapt ve Müsadere Kanunu. 
T. C. Refik Saydam Merkez Hıfzıssıh 
İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanu 
Denizde Can ve Mal Korunma Hakkınd 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletler 
mak için Hükümete Yetki Verilmesine Dair K 

Deniz ve Kıyılarda Görülecek Başıboş 
lerin Yok Edilmeleri Hakkında Kanun. 

Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Ver 
Kurumlar Vergisi Kanunu. 
Devlet Tiyatrosu Kuruluşu; Hakkında K 
Bataklıkların Kurutulması ve Bundan 
Posta Kanunu. 
Basın Kanunu. 
Pasaport Kanunu. 
Limanların İnşa, Tevsi, Islah ve Teçhizin 

Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı 
ce Türkiye'de Yapılacak İnşa ve Tesis işlerin 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile DiğerAlet 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakk 



— C/5 — 

Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

2> 

» 
2> 

^ 
» 
» 
> 
» 

Kanun 
» 

» 
Kanun" 

» 
» 

» 
•> 

» 

> 

18 .12 .1953 
21 .12 ,1953 
1 1 . 1.1954 
27 . 1.1954 
10. 2.1954 
7 . 3 .1954 

18 . 5.1955 
22 . 6 .1956 
1 3 . 7.1956 
3 1 . 8.1956 

9 . 6 1958 
1 1 . 2.1959 
29 . 4.1959 
15. 5.1959 

8 . 6.1959 
21 .12,1959 

6 . 5.1960 

10 . 9.1960 

' 6200 
6207 
6219 
6237 
6245 
6326 
6570 
6747 
6802 
68314 

7126 
7201 
7258 
7269 

7338 
7397 

7471 

79 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşk 
Avukatlar Yardımlaşma Kanunu. 
Türkiye Vakıflar Bankası TAO. Kanunu. 
Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun. 
Harcırah Kanunu, 
Petrol Kanunu. 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun. 
Şeker Kanunu. 
Gider Vergileri Kanunu. 
Orman Kanunu. 

Sivil Müdafaa Kanunu. 
Tebligat Kanunu. 
Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahi 
Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayı 

dımlara Dair Kanun. 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu. 
Sigorta Murakabe Kanunu. 

T. C. Ordusu, Subay, Askerî Memur v 
Dair Kanun. 

Millî Koruma Suçlarının Affına, Millî K 
larının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına 



— C/6 

Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

Kanun ! 
> 

» 
» 
» 

Kararname 

Kanun 
2» 

Kanun 

» 

» 
» . 
» 

» 
» - . • . 

»' 

18. H . 1960 
2 . İ .1961 

6 1. 1961 
10. 1.1961 
12. 1 .1961 
• 6 . 8.1962 

23 2.1963 
2 8 . 2.1963 

5 . 7.1963 

1 1 . 7.1963 

1 . 7.1964 
2 . 7 . 1964 
14. 7.1964 

17. 7.1964 
8 . 6.1965 

14. 7.1965 

132 
189 

193 
213 
224 

6/763 

197 
210 
261 

269 

488 
492 
500 

506 
625 

. . 657 

Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Ka 
Milli Savunma Bakanlığı İskân ihtiya 

Kullanılan Gayrimenkullerin Lüzumu Kal 
Hakkında Kanun. 

Gelir Vergisi Kanunu. 
Vergi Usul Kanunu. 
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi H 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkın 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu. . 
Değerli Kâğıtlar Kanunu. 
İhracatı Geliştirmek Amacıyla Vergile 

birlere Dair Kanun. . 
Tahsis Edildikleri Gayelerde Kullanı 

Harp Sefinelerinin Satılmasına Yetki Verilm 
Damga Vergisi Kanunu. 
Harçlar Kanunu. 
Kıbrıs'a Gönderilecek, Türk Askerî B 

Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderle 

Sosyal Sigortalar Kanunu. 
Özel öğretim Kurumları Kanunu. 
Devlet Memurları Kanunu. 



Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

Kanun 
2-

» 
J> 

Kararname 
Kanun 

» 
» 
» 
» 

• 20. 
20. 
29. 
10. 
20. 
27 
2 3 . 
3 1 . 
2 9 , 
30 
14. 
29 . 
29 . 
29 . 
10, 
22 . 
13. 
25 . 

5 . 
9 . 

1.1966 
7.1966 

12.1966 
4.1967 
4.1967 
7.1967 
1 .1968 
3.1969 
4.1969 
5.1969 
1 .1970 
1 .1970 
7.1970 
7.1970 
8.1970 
3.1971 
5.1971 
8.1971 
2.1972 
3 .1972 

717 
" 775 

818 
'852 

- 854 
926 
992 

1137 
1164 
1177 
1-211 
1216 
1318 
1319 

7/1101 
1380 
1402 
1475 
1512 
1571 

19. 7.1972 1615 

— C/7 — 

Ö Z E 

1965 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun 
Gecekondu Kanunu.. 
1966 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun 
Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşl 
Deniz İş Kanunu. 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu. 
1967 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun 
Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklik Yap 
Arsa Ofisi Kanunu. 
Tütün ve"Tütün Tekeli Kanunu. 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kan 
1969 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun 
Finansman Kanunu (Taşıt.. Ahmi Vergisi) 
Emlak Vergisi Kanunu. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 
Su Ürünleri Kanunu. 
Sıkıyönetim Kanunu. 
İş Kanunu. 
Noterlik Kanunu. 
Bazı Tekel Maddeleri Fiyatlarına Yapıl 

Merkez Bankasında Açılacak Bir Deprem Fo 
Gümrük Kanunu. 



— C/8 — 

Vergi, Resim ye Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z 

Kararname 
» 

2> 

» 
» 

Kamın 

Kararname 
Kanun 

2> 

» 
2> 

» 
» 
> 
2> 

> 

1 
19. 

1 . 

29. 
10. 

7. 

21 
23 . 

5 , 

20. 
1 

26. 
30 
21 
11.. 

4 . 

10 .1973 
1.1974 

-3.1974 

8.1974 
9.1977 ' 

11.1979 

' 1.1980 
9.1980 

2.1981. 

3.1981 
4.1981 
5.1981 
7.1981 
8.1981 
9.1981 

11.1981 

7/7202 
7/7699 

7/7877-

7/8810 
2108 
2253 

8/167 
"2302 

2380 

2431 
2443 
2464 
2499 
2514 
2521 

.2547 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkm 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hak 

Petrolle İlgili Faaliyetleri Düzenleme Fonu K 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakk 

Destekleme Fonu Kurulması) 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkın 
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Ya 
Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Gö 

Kanun. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkm 
Atatürk'ün Doğumunun 100 üncü Yılı 

Kurulması» Hakkında Kanun. 
Belediyelere ve il özel idarelerine Ge 

Hakkında Kânun. 
Tahsilatın Hızlandınlması Hakkında K 
Devlet Denetleme Kurulu Kurulması H 
Belediye Gelirleri Kanunu. 
Sermaye Piyasası Kanunu. 
Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizm 
Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, 

pımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Da 
Yükseköğretim Kanunu. . 
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Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö Z H 

Kanun 
K.H.K. 
Kanun 

» 
Kanun 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

K.H.K. 
» 
> 
» 

6 .11 .1981 
14 . 1.1982 
14, 1 1982 

16. 3.1982 
20 . 5.1982 
1 1 . 8.1982 
2 2 . 2.1983 

5 . 4.1983 
22 . 4.1983; 
18 . 6.1983 

2 1 . 7.1983 
' 9 . 8.1983 

9 . 8 . 1 9 8 3 
1 1 . 8.1983 

8 . 9 . 1 9 8 3 
6 .10 ,1983 
6 .10 .1983 

6 .10 .1983 
6 .10 .1983 

2548 
35 

2581 

2634 
2674 
2698 
2801 
2813 
2820 
2845 

2863 
2872 
2873 
2876 
2886 

90 
91 

2908 
2911 

Gemi Sağlık Resmi Kanunu. 
Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Banker 
Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi v 

kında Kanun. 
Turizmi Teşvik Kanunu. 
Karasuları Kanunu. 
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları K 
Bazı Kamu Alacaklarının Özel Uzlaşma 
Telsiz Kanunu. 
Siyasî Partiler Kanunu. 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kurulu 

Kanun. 
Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Ka 
Çevre Kanunu. 
Millî Parklar Kanunu. ' 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuru 
Devlet İhale Kanunu: 
Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun 
Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Ka 
Dernekler Kanunu. 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu. 



— C/10 — 

Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

Kanun 
s-
» 
> 
» 
» 
» 
2> 

» 
Kanun 

» 
7> 

» 
K.H.K. 

» 
» 
» 
» 

3> 

13.10.1983 
14.10.1983 
17.10.1983 
17.10.1983 
17'. 10.1983 
22 .10 .1983 

•27 , 10.1983 
3 .11 .1983 
8 .11 .1983 
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 

1 3.1984 

2918 
2920 
2924 
2925 
2926 
2432 
2935 
2937 
2941 
2942 
2946 
2957 
2960 

178 

2974 
2976 
2978 
2981 

2982 

Karayolları Trafik Kanunu. 
Türk Sivil Havacılık Kanunu. 
Orman Köylülerinin Kalkınmalarının 
Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu 
Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Ça 
Türkçeden Başka Dillerde Yapılacak Ya 
Olağanüstü Hal Kanunu. 
Devlet İstihbarat Hikmetleri ve Millî İsti 
Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu. 
Kamulaştırma Kanunu. 
Kamu Konutları Kanunu. 
Bazı Askerî Hastanelere Döner Sermaye 
Boğaziçi Kanunu. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teş 

münde Kararname. 
Bazı Kamu Kurum ve Kurulularının 
Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında K 
Ücretlilere Vergi İadesi Hakkında Kanu 
İmar ve Gecekondu Mevzuatına Ayk 

6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddes 
Konut İnşaatında ve Kalkınmada Ön 

Vergi. Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları T 
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Vergi, Resim ye Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

Kanun 
» 
» 
T> 

» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

17. 3.1984 
17. 3.1984 
24 5.1984 
9. 7.1984 

9.10.1984 
16.10.1984 

16.10.1984 

2.11.1984 
20.11.1984 
1.12.1984 

1.12.1984 
15 .12 .1984 
19.12.1984 
15.12.1984 
19.12.1984 
19.12=1984 

2983 
2985 
3007 
3030 

3046 
3054 

3055; 

3065 
3074 
3082 

3083 
3091 
3092 
3093 
3095 
3096 

Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımla 
Toplu Konut Kanunu. 

Gümrük Mevzuatına Göre Tasfiye Edilecek 
Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Ha 

nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun. 
Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları H 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesapları 
netçi Üyenin Ödeneği Hakkında Kanun. 

Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenekle 
nek ve Yollukları Hakkında Kanun, 

Katma Değer Vergisi Kanunu. 
Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu. 
Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Haller 

Teşebbüslerin Devletleştirilmesi Usul ve Esasla 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesi 
Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tec 
Çay Kanunu. 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gel 
Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin K 
Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Ku 

Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakk 



— C/12 — 

Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z 

Kanun 15.12.1984 3100 Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin 
Mecburiyeti Hakkında Kanun. 

> ' 27. 3.1985 3172 Uluslararası Demiryolu Taşımalarına 
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun. 

Kanun - 25, 4.1985 3182 Baökaiar Kanunu, 
s> 8 , 5.1985 3186 Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikler 

de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne D 
» 9 . 5.1985 3194 İmar Kanunu. 

» 22. 5.1985 3202 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka 

'• » . . . 7 . 6 . 1 9 8 5 3212 Silahlı Kuvvetler ihtiyaç Fazlası Mal 
Çıkarılması- Diğer Devletler Adına Yurtdı 
tim Görecek Yabancı Personel Hakkında Ka 

Maden Kanunu. 
Serbest Bölgeler Kanunu. 
Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, D 

Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili 

Finansal Kiralama Kanunu. 
Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 T 

ne Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Be 

:» 
s> 
s-

» 
2> 

15. 6.1985 
15. 6.1985 
25. 6.1985 

28. 6.1985 
28. 6.19S5 

3213 
3218 
3225 

3226 
3230 
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Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

Kanun 13.11.1985 3238 Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekle 
11 Temmuz 1939 Tarih ve 3670 Sayılı Mill 
Maddesi ile 25.Ekim 1984 Tarih ve 3065 Say 
Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 

» 7. 2.1986 3257 Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu. 
» 23. 2.1986 3259 İslam Kalkınma Bankasına Vergi Muafiy 

3269 Uzman Erbaş Kanunu. 
3283 Bazı Kanunlarla Tanınmış Olan Gümrük 

Kanun. 
3285 Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu. 
3292 Vatanî Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlan 
3294 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşv 
3298 Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun. 

3303 Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malla 
j> 19. 6.1986 3308 Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu. 

Kanun 31 . 3.1987 3332 Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayenin 
yi Düzenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 
Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3182 Sayılı Ba 
Hakkında Kanun. 

9 . 4.1987 3346 Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların 
lenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 

7. 
23. 
25. 
13. 

16. 
3. 
14. 
19 
19. 
19. 
31. 

2. 
2. 
3. 
5. 

5. 
6. 
6, 
e. 
6, 
6 
3, 

1986 
1986 
1986 
1986 

,1986 
,1986 
,1986 
,1986 

. 1986 

.1986 

. 1987 
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Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidj Tarihi Numarası Ö Z E 

Kanun 
» 

» 
» 

'» 

2> 

» 
2> 

K J L K . 
K.HJC. 

Kanun 
» 

15 . 
18 . 

2 8 . 

17-

2 4 . 

2 5 . 

• 2 5 . 
9 < 
14. 

- 23 

3 
18 < 

5,1987 
5.1987 

5.1987 
6.1987 

6.1987 

6.1987 

6.1987 
7.1987 
7 1987 
101987 

2.1988 
3.1988 

3359 
3361 

3376 
3378 

3380 

3385 

3388 
3402 
285 
293 

3406 
3417 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu. 
7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Türkiye 

Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici 4 ü 
Hakkında Kanun. 

Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Su 
Doğalgazm Kullanımı Hakkında Bazı 

Kanun. 
Tarımın Teşviki ve Çiftçinin Desteklen 

5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda 
Küçük Sanayi Bölgeleri İçinde Devlet 

lerinin Mülkiyetinin Devredilmesi Hakkında 
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme V 
Kadastro Kanunu. 
Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası 
29.3.1984 Tarihli ve 2992 Sayılı, 13.5. 

rihli ve 2247 Sayılı Kanunların Bazı Ma 
Hümünde Kararname. 

Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının 
Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilme 



C/15 — 

Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kamıc 31-, 1988 3418 

» 
K.H.K. 

Kanun 
Kanun 

» 
» 

Kanun 

» 

» 
>> 

4 . 
6 . 

7 . 
16. 

21 . 
2 1 . 

27 . 

13 . 

1 . 
17 

6.1988 
6.1988 

6.1988 
10.1988 

1 .1989 
1 .1989 

5.1989 

6.1989 

7.1989 
. 4 . 1 9 9 0 

3454 
320 

3461 
3480 

3516 
3517 

3561 

3568 

3577 
3621 

Ö Z E 

Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetle 
yakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 197 Sayılı Mo 
yılı Finansman Kanunu, 193 Sayılı Gelir Ver 
nunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarımn Tahsi 
Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması ve 
sine Dair Kanun 

Adalet Teşkilatım Güçlendirme Fonu Kuru 
Millî Piyango îdafesi Genel Müdürlüğü 

Hükmünde Kararname. 
Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş 
Maluller ile Şehit Dul ve Yetimlerine T 

lerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun. 
Ölçüler ve Ayar Kanunu. 
Radyo ve Televizyon Verici İstasyonları 

Genel Müdürlüğü Tarafından Kurulması ve 
lik Yapılması Hakkında Kanun. 

Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmes 

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebe 
şavirlik Kanunu. 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hak 
Kıyı Kanunu. 
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Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
DayanakJan , 

ÇeşKÜ Tarifti Numara» Ö Z E 

Kanun 

» 
' 3 f • •'• -

» 

31 

Kanun 

20. 4.1990 

4 . 5.1990 
13.10.1990 
28.10.1990 

12. 4 .1991 

3 .4 .1992 

3624 

3628 
3669 
3671 

3713 

3787 

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştir 
rulması Hakkında Kanun. 

Mal. Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet 
Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerin 

Kanun. 
Terörle Mücadele Kanunu. (Değişiklik ; 

Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının 
kında Kanun. 

11 .7 .-1992 3824 Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Ya 
Usul Kanunu, 193 Sayıh Gelir Vergisi Kanu 
492 Sayılı Harçlar Kanunu ile 474 Sayıh 
velinde Değişiklik Yapılması; Gelir ve Kuru 
Birleştirilmesi;. Gümrük Vergisi Hâsılatı ile 
Tarihli ve 827 Sayıh Kanun ile 31.10.1990 
tarihli ve 193 Sayıh, 2.2.1981 Tarihli ve 23 
29.5.1986 Tarihli ve 3294 Sayıh Kanunların 
ması Hakkında Kanun) 

11 .7 .1992 3833 Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hed 
Gelecek Yıllara Sari Taahhüdlere Girişme 



— CA7 — 

Vergi,.Resan ve Diğer Gelirlerin 
Dayanaülan 

Çeşidi Tarfiri Numarası Ö Z E 

Kanun 11 .7 AW2 3835 Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve 
» 11 .7 .1992 3836 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirler 

Kanun. 
> 5.9.1992 3838 Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde 

Çukurca'da Meydana Gelen Hasar ve Tahrib 
kında Kanun. 

Kanun 1.12.1992 3842 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile D 
ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun B 
Dair Kanun. 

K.H.K. 9.9.1993 504 Yedi İlde Büyükşehir-Belediyesi Kurulm 
name. 

» 30.12.1993 \ 3959 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen K 
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar H 

" Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun B 
Kanun 

' »; 7.5.1994. 3986 Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İh 
2.7.1964 Tarihli ve 492 Sayılı,'7.11.1984 Tari 

• . 3065 Sayılı, 31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı, 
Tarihli ve 2380 Sayılı 15.7.1963 Tarihli ve 2 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
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Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

13.6.199* )996 

24 

7. 
16 
16 

16. 

23 
28 

3 

23 

29.9.1994 
11.1994 

12 .1994 
2.1995 
2.1995 

2 . 1995 

2. 1995 
2.1995 

5.1995 

7.1995 . 

4033 
4046 

. 4054 
4070 
4071 

4072 

4077 
4083 

4107 

4122 

Ö Z 

Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşl 
Hakkında Kanun 

1996 Türkiye Europalia Festivaline ilişk 
Özelleştirme Uygulamalarının. Düzen 

münde Kararnamelerde Değişildik Yap ikna 
Rekabetin Korunması Hakkında Kantin 
Hazineye Ait Tarım. Arazilerinin Satışı 
3 Mart 1340 (1924) Tarihli, ve 431 Say 

ların Zilliy etlerine Devri Hakkında Kanun.. 

Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla 
larının İlgililerine Devrine Dair Kanun. 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kan 
Seferberlik ve Savaş Haline ilişkin H 

kında Kanun. 

Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı E 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değiş 

Millî Ağaçlandırma ve Erozyon Kontro 
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İKİLt ANLAŞMALARIN UYGUN BULUNDUĞUN 
DAİR KANUNLAR 

Türkiye. Cumhuriyeti Hükümeti ile aşağıda belirtilen devletler arasında imzalanmış buluna 
gilendirmenin önlenmesine, Türk mal, hak ve menfaatlerinin tazminine, hampetrol boru hattı 
ların uygun bulunduğuna dair kanunlar. 

Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E 

Kanun 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» -
» 
» 
» 
» 

18. 
7. 
16. 
22. 
25. 
25. 
26. 
4. 
8. 
26. 
1 . 
1 . 
1 . 
1 

5.1973 
7.1975 
3.1982 
10.1983 
6.1985 
6.1985 
2.1986 
3.1986 
3.1986 
5.1987 
6.1988 
6.1988 
6.1988 
6.1988 

1719 
1917 
2637 
2930 
3228 
3229 
3263 
3264 
3265 
3364 
3456 
3457 
3458 
3459 

Avusturya Cumhuriyeti. 
Norveç Krallığı. 
Mısır Arap Cumhuriyeti. 
Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi. 
İtalya Cumhuriyeti. 
Kore Cumhuriyeti. 
Haşimi Ürdün Krallığı. 
Federal. Almanyar Cumhuriyeti. 
İrak Cumhuriyeti Hükümeti. 
Tunus Cumhuriyeti. 
Romanya Sosyalist Cumhuriyeti. 
Pakistan İslam Cumhuriyeti. 
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik 
Hollanda Krallığı. 
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Resim ve Diğer Gelirlerin 
Dayanıklan 

Tarihi Numarası - Ö Z 

17 
17. 
17. 
14. 

1 . 
8 

21 
21 
22 
29 

1 
24 

11 
11 
11 
12 
5 
5 
5 
n 
D 

9 
9 

10 
1 

1988 
1988 
1988 
1988 
1990 
1990 
1991 
1993 
1994 
1994 , 
1994 
1994 

3498 
3499 
3500 
3509 
3627 
3633 
3740 . 
3884, 
4012 . 
4031 
4040 
4052 

Finlandiya Cumhuriyeti. 
Belçika Krallığı. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. 
Fransa Cumhuriyeti. 
Suudi Arabistan; Krallığı. 
îsveç Krallığı. 
İtalya Cumhuriyeti. 
Danimarka Krallığı. 
Japonya. 
Macaristan^ Ojmhuriyeti. 
Birleşik Arap Emirlikleri. 
Rusya Federasyonu Hükümeti. 

DİĞER M 

a) Dağıtılmış Meblağların Geri Alınm 
Ziraat kanunları ve diğer özel kanun 

alınmasına dair hükümler ile irade ve ka 
kiye dayanılarak akdolunan her tür imtiya 
lire ilişkin hükümleri. 

b) Kaldırılmış Vergiler Artıkları : 



Vergi, Reskn ve Diğer Gelirlerin 
Dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

— C/21 — 

Ö Z 

Çeşitli tarihlerde yürürlükten kaldırılm 
tüzüklerin, yürürlükte oldukları tarihlerde 
uyarınca tahakkuk edecek bütün vergi, res 
ların zam, ceza, vesair kalıntıları. 

c) Para Cezalan : 
Kanun, tüzük, kararname ve yönetme 

masını öngören hükümleri. 
. d) . Tazminatlar : 

Kanunlarla tüzük ve kararnamelerin z 
kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince 
(mecburî hizmet) talep, etmeyenlerin ödeye 

e) Faizler . : . . • • 
Hazine portföyü geliri ile bankalar n 

hine tahakkuk eden faiz ve gelir farkları 
elde ettiği gelirler. 

f) Bu cetvellerde herhangi bir şekild 
rarname, kararname, tüzük, yönetmelik, te 
raflı her türlü anlaşmanın gelir, tarh, taha 





(Vatanî Hizmet Aylıklan) 



- Ç / 2 - . 
Ç — CETVELİ 

(Vatanî Hizmet Aylıkları) 
A) 15.12.1948 tarihli ve 5269 sayılı, 18.7.1951 tarihli ve 5814 

sayılı Kanunlar Gereğince Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağla
nan Sivas Kongresince Seçilen Temsil Heyeti Üyeleriyle T. B. M. 
Meclisi Birinci Dönem Milletvekilleri. 

Aylık saMplerinin isimleri Gösterge 

Kastamonu Milletvekili Sabri Dura Kızı Reyhan Oko " 1100 
Kastamonu Milletvekili Satiri Duraı Kızı F. Enise Çam
lıca 1100 
Ankara Milletvekili Hilmi Çayırlıoğlu Kızı E. Fahriye 
Özaka 1100 
Burdur Milletvekili Veli Saltıkgil Kızı İnci Saltıkgil 
Gaziantep Milletvekili Mehmet Yasin Kutluğ Kızı S. Mu
zaffer Gökçe 1100 
Gaziantep Milletvekili Mehmet Yasin Kutluğ Kızı Ülker 
Kutluğ 1100 
Lazistan Milletvekili Osman Nuri Özgen Kızı Saadet 
Tonak 1100 
Adana Milletvekili Eşref Akman Kızı Enise Roynuk (Kaynak) 950 
Erzincan Milletvekili Hüseyin Aksu Eşi Zehra Aksu 1600 
Erzincan Milletvekili Hüseyin Aksu Kızı Saime Aksu 1100 
Siverek Milletvekili Abdulgani Ensari (Yardımcı) Kızı 
B. Saadet Ensari 1100 
Kayseri Milletvekili Osman Uçaklı Kızı Sabihâ Çmgıllıoğlu 1100 

Aylık sahipler 

Osman Nurr Özpay 
Elazığ Milletvekili H 
Menteşe Milletvekili 
Arslanlı 
Menteşe Milletvekili 
Arslanlı 
Sinop Milletvekili H 
Ulukan 
Kayseri Milletvekili 
kimseli 
Adana Milletvekili D 
Adana Milletvekili D 
Şarkikarahisar Millet 
Şarkikarahisar Mille 
Mersin Milletvekili 
ceoğlu 
Muş Milletvekili İly 
Aydın Milletvekili Sa 
Aydın Milletvekili S 
Kütahya Milletvekili 
Bingöl (Genç) Mille 
Erdemli 



Aylık sahiplerinin isimleri Gösterge 

Bingöl (Genç) Milletvekili Hamdi Yılmaz Kızı Azize Boz-
gen (Yılmaz) . 1100 
Bingöl (Genç) Milletvekili Hamdi Yılmaz Kızı Fikriye 
Akay 
Ankara Milletvekili Şakir Kinci Kızı Nadiye Çubukçu 1100 
Sivas Milletvekili Emir Paşa Eşi Fatma Maraşan 1100 
Sinop Milletvekili Abdullah Karabina Kızı Ziynet Kula 1100 
Cebelibereket Milletvekili Faik Öztrak Kızı Handan İnan 1100 
Siirt Milletvekili Necmettin Bilgin Kızı İsmet Bedük 1100 
İzmit Milletvekili Hafız Ahmet Tezemir Eşi Makbule 
Tezemir 1100 
Saruhan Milletvekili İbrahim Süreyya Yiğit Kızı Candan 
Yiğit 1600 
Diyarbakır Milletvekili Âbdülkadîr Kürkçü Kızı Sevim 
Kürkçü _ 1100 
Diyarbakır Milletvekili Abdülkadir Kürkçü Kızı Adalet 
Tüçtüre - 1100 
Mersin Milletvekili Fahrettin Altay Kızı Fatma Hayrün-
nisa İnsel 1100 
Erzurum Milletvekili M. Salih Yeşiloğlu Kızı A. Nimet 
Yeşiloğlu 1100 
Antalya Milletvekili Hasan Tahsin Sürenkök Kızı Rukiye 
Sürenkök 1100 

Aylık sahiplerinin 

İsparta Milletvekili İ. Re 
Gümüşhane Milletvekili M 
lahat Üçüncü 
Ergani Milletvekili İbrah 
Akgün 
Niğde Milletvekili Hakk 
Niğde Milletvekili Hakk 
ragülle 
Niğde Milletvekili Musta 
Niğde Milletvekili Must 
henk 
Balıkesir Milletvekili Me 
be Alpan 
Siirt Milletvekili Kadri O 
Siirt Milletvekili Kadri O 
Siirt Milletvekili Kadri O 
Amasya Milletvekili Meh 
Gün 
İsparta Milletvekili İbrah 
Aydemir s 

Lazistan Milletvekili Me 
Mesure Memişoğlu 
Siirt Milletvekili Nuri B 



Aylık sahiplerinin isimleri Gösterge 

Kayseri Milletvekili Mehmet Alim Çınar Kazı Nadire 
Bıçakçı 1100 
Muş Milletvekili Rıza Kotan Kızı Türkân Kotan 1100 
Râif Dinç Kızı Nebile Dinç ~ 1100 
Raif Dinç Kızı H. İffet Dinç 1100 
Burdur Milletvekili Şevket Cananer Kızı Nezihe Tanyolac 1100 
Bolu Milletvekili Cevat Abbas Gürer Kızı Mualla Gürer 1100 
Bolu Milletvekili Cevat Abbas Gürer Kızı Sevda Gürer 1100 
Siirt Milletvekili Mustafa Sahri Baysan Kızı İstiklal Baysan 1100 
Cebelibereket Milletvekili Asım Celalettin Öztekin Kızı 
F. Azize Öztekin 1100 
İsparta Milletvekili Tabir Kucur Kızı Tuna Kucur 1100 
İsparta Milletvekili Tabir Kucur Kızı F. Türkân Kaya 1100 
İsparta Milletvekili Tahir Kucur Kızı H. Gülten Şaklar 1100 
Yozgat Milletvekili Yusuf Bahri Tatlıoğlu Kızı Fatma 
Tatlıoğlu 1100 
Karesi Milletvekili ibrahim Cevdet Kızı Zarife Sanbeyler 1100 
Sinop Milletvekili Mehmet Şerif Kızı Nimet Nefise Kay
han 1100 
Gaziantep Milletvekili Ragıp Yoğun Kızı Fethiye Yoğun 1100 
Şarkikarahisar Milletvekili Memduh Necdet Erberk Eşi 
Hatice Erberk 1600 
Şarkikarahisar Milletvekili Memduh Necdet Erberk Kızı 
Ülker Kılıç 1100 

Aylık sahipleri 

Şarkikarahisar Millet 
Suna Kor 
Kozan Milletvekili H 
Bursa Milletvekili N 
Bursa Milletvekili Se 
İzmir Milletvekili Tah 
Sivas Milletvekili Yu 
fiye Basara 
Kırşehir Milletvekili 
tekin 
Kastamonu Milletvek 
Erdemir 
Diyarbakır Milletvek 
Gümüşhane Milletve 
İçel Milletvekili Hay 
Niğde Milletvekili M 
İstanbul Milletvekili 
Kuyaş 
İstanbul Milletvekili 
Davran 
İzmir Milletvekili Ra 
Gümüşhane Milletve 
Safiye Murathan 



Aylık sahiplerinin isimleri Gösterge 

Gümüşhane Milletvekili İbrahim Ruşen Murathan Kızı 
Saadet Mısırlıoğlu 1100 
Bolu Milletvekili Fuat Umay Kızı Esin Umay 1100 
Mardin Milletvekili Mehmet Necip Güven Kızı Mükrime 
Beşkardeş 1100 
Mardin Milletvekili Mehmet Necip Güven Kızı Makbule 
Mutlu 1100 
Burdur Milletvekili Halil Kızı Naile Arus 1100 
Bitlis Milletvekili Şaban Vehbi Öztekin Kızı Saime Ge-
beloğlu ." 1100 
Adana Milletvekili Zekâi Apaydın Kızı Leyla Yerdel 1100 
Erzincan Milletvekili Mehmet Emin Lekili Kızı S. Me-
laike Özkutlu 1100 
Erzincan Milletvekili Mehmet Emin Lekili Kızı M. Tül-
mülk Lekili 1100 
Van Milletvekili Hakkı Ungan Kızı Ayten Ungan 1100 
Van Milletvekili Hakkı Ungan Kızı Zühtüye Ungan 1100 
Van Milletvekili Hakkı Ungan Kızı Selçuk Karaduman 1100 
Bitlis Milletvekili Arif Hikmet Özdemir Kızı Saliha Öz-
demir 1100 
Saruhan Milletvekili Reşat Aybar Kızı Samime Kalkan 1100 
istanbul Milletvekili Ali Fethi Okyar Kızı F, Nermin Ok-
yar "1100 

Aylık salıiplerinin 

Muş Milletvekili Osman 
Sivas Milletvekili Mehm 
Sivas Milletvekili Mehm 
Kayseri Milletvekili Ah 
Nebile Canka 
İhsan Hamıt Tiğrel (Diy 
Afyon Milletvekili Şükrü 
Burdur Milletvekili İsma 
nül Soysallıoğlu 
Yozgat Milletvekili Süley 
Aydın Milletvekili Mazh 
cioğlu 
Mardin Milletvekili İbra 
Mardin Milletvekili İbra 
Karesi Milletvekili Hüse 
Çorum Milletvekili A. D 
Çorum Milletvekili A. D 
Oltu Milletvekili Rüstem 
aslan 
İstanbul Milletvekili Ahm 
lem Âkifoğlu 
Batum Milletvekili Ali R 
Mersin Milletvekili Mus 



Aylık sahiplerinin isimleri Gösterge 

Birinci Dönem Milletvekili Kızı Hayrünisa Besen 1100 
Malatya Milletvekili Hüseyin Sıtkı Gür Kızı Nuriye idil 1100 
Amasya Milletvekili Asım Sirel Kızı Z. Zübeyde-Elli 1100 
Burdur Milletvekili Mehmet Akif Ersoy Kızı Suat Ersoy 1100 
Bursa Milletvekili Mustafa Fehmi Gerçeker Kızı Esma 
Yalvaç : 1100 
Bursa Milletvekili Mustafa Fehmi Gerçeker Kızı A. 
Hesna Akman 1100 
Bursa Milletvekili Mustafa Fehmi Gerçeker Kızı Meliha 
Çetinkaya 1100 
Bursa Milletvekili Mustafa Fehmi Gerçeker Kızı Seniha 
Yazgan 1100 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Cemalettin Kızı Cemile Ulusoy 1100 
İzmir Milletvekili Hasan Tahsin Üzer Kızı H. Nimet Ta-
rakçıoğlu • 1100 
Ergani Milletvekili Mahmut Sığınak Kızı Saadet Öztürk 1100 
Gümüşane Milletvekili Ziya Tuğlu Kızı Yadigâr Savaşeri 1100 
Rüştü, Bulduk Kızı Kadriye Kulualp 1100 
Çankırı Milletvekili Mehmet Tevfik Durlanık Kızı Ha
tice Çivitçioğlu 1100 
Çankırı Milletvekili Mehmet Tevfik Durlanık Kızı K. 
Emine Sipahi 1İ00 
Ömer Mümtaz îmamoğlu Kızı İnayet îmamoğlu . 1100 

Aylık sahipler 

Canik Milletvekili §ü 
Sivas Milletvekili Ra 
Ankara Valisi Mehm 
Şahingiray 
Şanlıurfa Milletvekili 
Şemsettin Bayramoğl 
Sıddık Mumcu Kızı 
Çanakkale Milletveki 
ha Sarıkaya 
Mustafa Kızı Periha 
Siverek Milletvekili M 
Siverek Milletvekili M 
Ergani Milletvekili M 
I. Dönem Milletvekil 
I. Dönem Milletveki 
I. Dönem Milletvekil 
I< Dönem Milletvekil 
Kars Milletvekili M. 
Konya Milletvekili K 
Refik Şevket İnci Kı 
I. Dönem Milletvekil 
I. Dönem Milletvekil 
Atakol 
I. Dönem Milletvekil 



Aylık sahiplerinin isimleri Gösterge 

B) 15.10.1338 tarihli ve 271 saydı, 13.4.1340 tarihli ve 480, 
481 sayılı, 11.11.1340 tarihli ve 518'- sayılı, 19.10.1938 tarihli ve 
275 sayılı, 20.5.1955 tarihli 6576 sayılı, 5.12.1956 tarihli ve 6855, 
6856, 6857 sayılı, 15.7.1960 tarihli ve 22 sayılı, 29.7.1960 tarihli ve 
41 sayılı, 7.9.1961 tarihli ve 371 sayılı, 6.3.1962 tarihli ve 41 sayılı, 
15.7.1965 tarihli ve 675 sayılı, 22.5.1967 tarihli ve 870 sayılı, 5.7.1968 
tarihli ve 1062 sayılı, 13.4.1972 tarihli ve 1580 sayılı, 24.2.1976 ta
rihli ve 1936 sayılı, 11.8.1977 tarihli ve 2096, 2097 saydı, 23.U981 
tarihli ve 2378 sayılı, 3.6.1983 tarihli ve 2837 sayılı, 8.9.1983 tarihli 
ve 2883, 2884 sayılı, 24.4.1984 tarihli ve 2998 sayılı, 1.5.1985 tarihli 
ve 3187 saydı, 11.2.1986 tarihli ve 3258 saydı, 16.4.1986 tarüdi ve 

. 3275 saydı özel kanunlara göre vatanî hizmet tertibinden aylık bağ
lananlar. 
Yahya Kaptan Kızı Muzaffer Örencik 1100 
Yunus Karlıova Eşi Zehra Karlıova 1600 
Harun Atay Kızı Fatma Atay 1100 
Hald İbrahim Kızı Necibe livan 1100 
Adil Kızı İffet Meral 1100 
Şevket Kurt ; 2000 
Hüseyin Onur 2000 
Hali t Akmansu Kızı Nermin Akmansu 1100 
Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Kızı Müşerref Güren 1100 
Yakup Örgü Eşi Hanife Örgü 1600 

Ayhk sahiplerinin 

Yusuf Çelik Eşi Katıma 
Rezak Altun Eşi Esma A 
İsa Güneş Eşi Gülçiçek 
Hacı Altıner 
Mehmet Akman Eşi Satı 
Nurettin Yeniay Kızı Fet 
Mevlüt Meriç Eşi Fatma 
Mevlüt Meriç Kızı Mery 
Kemal Bahadır Demir E 
Mehmet Şamlı Baydar E 
Mehmet Şamlı Baydar K 
Mehmet Şamlı Baydar K 
Talip Yener Babası Sabr 
Talip Yener Eşi Saniye 
Talip Yener Kızı Nuriye 
Oktay Cirit Eşi F. Gülen 
Oktay Cirit Kızı M. Ece 
ismail Şevket Erez Eşi F 
Hüseyin Daniş Tunaligü 
Hüseyin Daniş Tunaligü 
Methi Kurşun 
Gülali Gül 
Mirza Gürler Eşi Zülfiy 



Aylık sahiplerinin isimleri Gösterge 

Mehmet Kıran Kızı Telli Kıran 
Mülazım Deniz 
Cemal Kaçar Eşi Şehri Kaçar 
Kaşir Kaşar Kızı Çeşmi Çadırcı 
Ali Tabak Eşi Zülfiya Tabak 
Ali Tabak Kızı Melek Tabak 
Remzi Gürkan Eşi Saffet Gürkan 
Hakkı Şenhür 
Embiye Çavuş 

1100 
2000 
1600 
1100 
1600 
1100 
1600 
2000 
2000 

C) 11.10.1983 tarihli ve 2913 sayılı Kanun gereğince Vatanî 
Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanan Dünya, Olimpiyat ve Avrupa 
şampiyonluğu kazanan sporcular. 
Rıza Doğan 
Nasuh Akar Eşi Ayşe 
Muharrem Candaş 
Mehmet Esenceli 
Hasan Sevinç 
Hasan Gemici 
A. Nihat Kabanlı 
Mustafa Dağıstanlı 

Akar 

Ahmet Bilek Kızı Sevil Bilek 
Sefer Baygın 

2000 
1600 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
1100 
2000 

Ç / 8 -

Aylık sahipler 

Adil Atan 
Ömer Topuz 
Nurettin Zafer Eşi K 
Müzahir Sille 
Hasan Güngör 
Tevfik Kış 
Ahmet Ayık 
Mahmut Atalay 
Haydar Zafer 
S. Sırrı Acar 
Servet Meriç Eşi Bed 
Servet Meriç Kızı Ay 
îsmet Atlı 
Gazanfer Bilge 
Cemal Yenilmez 
îsmail Oğan 
M. Cavit Oktav 
Celâl Atik Eşi Nadiy 
Bayram Şit 
Yaşar Yılmaz 
D. Ali Erbaş 
İbrahim Zengin 
Mehmet Kartal 



Aylık sahiplerinin isimleri Gösterge 

Kâzım Ayvaz 2000 
Ahmet Mersinli Eşi Şadiye Mersinli 1600 
EL İlyas Alakoç 2000 
A. Rıza Alan 2000 -
Ahmet Enünlü 2000 
M. Tsvfİk Ulusoğlu 2000 
Mithat Bayrak 2000 
Reşit Karabacak 2000 

D) 28.5.1986 tarihli ve 3292 sayılı Kanun gereğince Bakanlar 
Kurulu kararıyla Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlananlar. 
Abdülkerim Zırhlı Eşi Gülistan Zırhlı 
Abdülkerim Zırhlı Kızı Kadriye Zırhlı 
Mehmet Nuri Ateşoğlu Kızı Mübeccel Ateşoğlu 
Sezai Sanver Eşi Safiye Sanver 
Veysel Şatıroğlu Kızı Zehra Başer 
Ali Rıza Alıcı Eşi Ayşe Alıcı 
Sadri Alçay 
Mümin Vatansever Eşi Zehra Vatansever 
Selahattin Galip 
Abdullah Deliormanlı 
Hasan Ayyıldız 
Halil Arkaym Eşi Piruz Arkayın 

1600 
1100 
1100 
1100 
1100 
1600 
2000 
1600 
2000 
2000. 
2000 
1600 

Aylık sahiplerinin 

AH Rıza Atmaca Kızı T 
Salih Sıtkı Fıstıker Kızı 
Cevdet Gündüzlü 
Hüsnü Kahveci 
Yakup Yıldınmtürkan 
Hüseyin Gazi 
Arif Şentürk 
M. Fuat Giray 
Nuri Turgut Adalı 
Ramadan Tunalı 
Eşref Özgür 
Mehmet Karasulu Eşi A 
Mehmet Karasulu Oğlu 
Selim Savaş 
Mehmet Karaali 
AH Mutlutürk 
îsmail Şimşek 
Remzi Doğru 
Sabit Hafızoğlu Eşi Hu 
Sabit Hafızoğlu Kızı H 
Sabit Hafızoğlu Kızı D 
Orhan Pandur 



Aylık sahiplerinin isimleri Gösterge 

Hanifi Ak'taş 

Necdet Güçyener 

Ali Şengüler -

Nazım Başaran 
Mümin Kaşmeroğlu 
Meliha Engin 

Ahmet Kızılkaya 

Mahmut Önal 

Şaban Güler 

Hüsniye Atasoy 

Sütçü tmam Kızı Duran Çiftdemir 

2000 

2000 

200Q 
• . " 2000 

2000 

1100 

2000 

2000 

2000 

2000 

1100 

Aylık sahiplerin 

Saffet Recep Eşi Zeh 
Saffet Recep Oğlu Ru 
Saffet Recep Kızı Sev 

Şa'ban Ergül 
Halil Şükrüev Eşi Fe 

Remzi Uçan 

Saadettin Bilen 

Nazmi Ömer Eşi Hac 

Yusuf Engin 

Mümin Akkaş 

Zeynel Bayar 



• 

(Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişmeye îzin Veren K 
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G — C E T V E L İ 
(Gelecek Yıllara Geçici Y7ükîenmeîere Girişmeye İzin Veren 

Kanun 
No. 

222 
297 

351 

527 
1050 

1219 

2082 

2510 

3202 

3212 

ilköğretim 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 noi maddeyi değiştiren Kanun. 

Tababet ye Şuabatı Sanatlarının Tarz ve İcrasına Dair Ka
nun ve bu Kanuna ek kanunlar. 
İstanbul, Kayseri, Bursa Kapalıçarşüaeımn Onarımı ve 
İmarı Hakkında Kanun. 
İskân Kanununun 40 ncı 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 

jvanun 
No. 

Görecek Ya 
desi. 

3402 Kadastro Ka 
3833 Türk Silahlı 

leştirilmesi 

Girişme Yet 
5368 Verem savaş 
5539 Karayolları 

kında Kanun 

5977 Seyhan Bar 
Kalkınma B 
Onanması H 

6200 Devlet Su İş 
kında Kanun 

6237 Limanlar İn 

Diğer kanu 
rişmeye izin 



ı n l — iU@ö,W(güö . 
(6245 Sayıb Harcırah Kanununım 33 ve 50 nci Maddeleri Uyarınca 

Gündelik ve Tazminatları Gösterir Cetvel) 
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H — Ç E T y E L t 
(6245 Sayılı Harcırah Kanununun 33 ve 50 nci Maddeleri U 

Gündelik ve Tazminattan Gösterir Cetvel) 
I — yort İçinde Verilecek G>üîdelikler 

(Madde : 33) 

A — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan 
— Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, 

Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, 
Jandarma Genel Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekre
teri, - Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mankemesi ve 

,••' Sayıştay Başkanları, Cumhuriyet ve Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yük
seköğretim Kurulu Başkanları 

B —• Memur ve hizmetlilerden; 
—• Ek göstergesi 8.000 ve daha yüksek plan kadrolarda bulunanlar (1) 
— Ek göstergesi 5.800 - 7.950 olan kadrolarda bulunanlar (2) 
—- Ek göstergesi 4.000 - 5.750 olan kadrolarda bulunanlar. 
— Aylık/kadro-derecesi İ - 4 olanlar. -
— Aylık/kadro derecesi 5 - 15 olanlar. 

(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü 'maddesinin (b) bendine göre gün
deliklerin hesabında bu tutar esas alınır. 

(2) 3717 sayılı Kanuna göre &dlî personel ile Devlet davalarını takip edenlere ve
rilecek yol tazminatının hesabında bu tutar esas alınır. 



— H/3 — 

11 — Arazî Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar 
(Madde : 50) 

A) 50 nci Maddenin 1, 2, 4, ve 5 inci Bentlerde Yer Alan Personel; 
Kadro derecesi 

• — -

1 - 4 olanlar . " ' ' . ' • 
5 - 1 5 olanlar 

B — 50 nci maddenin 3 üncü bendinde yer alan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Personeli -

Görev Unvanı 

a) Bölge Müdürü, Kadastro Müdürü, Kontrol Mühendisi, 
b) Bölge Müdür Yardımcısı, Kadastro Müdür Yardımcısı, Kadastro Şefi, Mühen

dis, Kadastro Üyesi, Kontrol Memuru 



— H/4 — 

' •' - (H SAYILI CETVEL 

(50 nci maddenin 3 üncü fıkrasında yer alan Tapu ve Ka 
Müdürlüğü Personeli) 

c) Fen Memuru, Kadastro Teknisyeni, Teknisyen, Sicil Memuru, Sicil Kâtibi, Dak
tilograf, Şoför, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli ve diğer hizmetliler " • ' . ' • 

Bu tazminattan yararlananlardan;:: 
1. Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 8.3.1984 

gün ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yansı ek olarak ödenir. 

2. Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu 
suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir. «6831 sayılı Orman 
Kanunu uyarınca Orman Kadastro ve Orman Amenajman hizmetlerinde çalı
şanlara bu suretle bulunacak miktar esas alınmak suretiyle bulunan miktarın 
bir katı ilaveten ayrıca öden'ir.» 



(2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 5.11.1988 Gün ve 3484 Sayılı Kanuna G 
Bütçe Kanununda Gösterilmesi Gereken Limitlerin Sımrlannı Gös 
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î — C E T V E L İ 
(Çeşitli Kanunlara Göre Bütçe Kanununda Gösterilin 

Kanun ^ Ait Cetvel) 
No. Kanunun Adı Madde - Fıkra 
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Kanun 
No. Kanunun Adı , Madde • Fıkra 

83 A - a 

b) 2886 Devlet İhale Kanunu 17 2 
17 3 

• 45 . — 
51 a) 

55 — 
76 — 
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Paras 

• İllerde, kuruluş merkezlerin 
sınırları içindeki ilçeler ve nüf 

- Diğer ilçelerde 
-. Yabancı konuk ve heyetlerin 

görevlendirilecek mihmandarl 
- Mahkeme harç ve giderleri i 

• İllerde, kuruluş merkezlerind 
kuruluşlarda, büyükşehir bele 
lerde ye nüfusu 50 OOO'i geçen 

- Diğer ilçelerde 
(Maliye Bakanlığınca tespit edil 
kadar olan alımlar için ihale ko 
fatura ve benzeri belgeler kom 

- Ankara, İstanbul ve İzmir il m 
• İllerde, kuruluş merkezlerind 

sınırları içindeki ilçeler ve nüfu 
- Diğer ilçelerde 



Kanun ^ 
No. Kanunun Acîı Madde Fıkra. Para 

81 a) 

c) 4353 Maliye Bakanlığı Başhukuk 
Müşavirliği ve Muhakemat Ge
nel Müdürlüğünün Vazifeleri
ne, Devlet Davalarının Takibi 
Usullerine Dair Kanun. 27 

28 
29 
30 
311 

34 

— İllerde, kuruluş merkezleri 
sınırları içindeki ilçeler ve nü 

— Diğer ilçelerde 

i . ; (Taşınmazın aynına yöneli 
5 (Taşınmazın aynına yönelik 

{Taşınmazın aynına yönelik 
davalarda 27 inci madde ile 
sınırlı olmak üzere) 



Kanun 
No. Kanunun Âdı 

d) 5539 Karayolları Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun 

e) 6200 Devlet Su îşleri Genel Müdür
lüğü Teşkilat ve Vazifeleri 
Hakkında Kanun 

f) 6760 Vakıflar Umum Müdürlüğü 
Vazife ve Teşkilatı Hakkında 
Kanun 

g) 3202 Köy Hizmetlerf Genel Müdür
lüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanun 

h) 3234 Orman Genel Müdürlüğü Teş
kilat ve Görevleri Hakkında 

Madde 

32 

35 

14 

39 

Fıkra 

C) 1 000 liralık limit 
1 001 liralık limit 
10 000 liralık limit 
10 001 liralık limit 

— 1 000 liralık limit 
10 000 liralık limit 

— 1 500 000 liralık limit 
10 000 000 liralık limit 



— 1/9 — 

Kanun 
No. Kanunun Adı 

Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulü Hak
kında Kanun 

Madde 

36 

Fıkra 

— 100 000 liralık limit 
200 000 liralık limit 
1 500 000 liralık limit 
10 000 000 liralık limit 

i) 2942 Kamulaştırma Kanunu 
j) 3082 «Kamu Yararının Zorunlu 

Kıldığı Hallerde» Kamu Hiz
meti Niteliği Taşıyan Özel Te
şebbüslerin Devletleştirilebilmesi 
Usul ve Esasları Hakkında 
Kanun. 

k) 3213 Maden Kanunu 

3289 Gençlik ve Spor Genel Mü
dürlüğünün Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanun. 

3 — 

4 
13 

38 

— 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 DİĞER ÜCRET ÖDEM 
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K — CETVELİ 

(Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemeler 

I. — Ek Ders Ücreti 
A) Polis Akademisinde ye «Yükseköğretim Kurumlan Öğretim Elemanları ile 

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Geliştirme Eğitimi Yönetmeliğinle göre ek 
ders vermekle görevlendirilen; 

1. Öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve Okutmanlara, 

2. 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, sımf okulları, (Astsubay 
Sınıf Okulları hariç) özel 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 O 
2. Ortaokul ve ortaöğrenim yapan askerî okullarda ve kurslarda ders görevi ve-. 65 

rilenlere, i 7 

C) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve (c) 
bendi hükümlerine göre çalışan sözleşmeli personelden, kuruma eleman yetiştirilmek 
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üzere açılan meslekî okullarda ve kurumun hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görevlen
dirilenlere, 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 176 ncı maddesine göre belir
lenen miktarları aşmayacak şekilde teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurulları ta
rafından tespit edilecek miktarda ders ücreti ödenir. 

D) 1. 2547 sayılı Kanunun 40 inci maddesinin (a) fıkrasına göre, kendi üni
versitelerinin diğer birimlerinde veya o şehirdeki yükseköğretim kurumlarından gö
revlendirilebilecek öğretim elemam bulunmaması halinde, başka şehirlerdeki yüksek
öğretim kurumlarından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanlarına 6245 
sayılı Harcırah Kanununa göre geçici görev yolluğu ve 2547 sayılı Kanunun anılan 
fıkrasındaki esaslara göre iki katı ek ders ücreti ödenir. 

2. 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (c) fıkrasına göre üniversitelerin açmış 
oldukları yaz okullarına katılan öğrencilerden bu öğrenim için, 2547 sayılı Kanunun 
46 ncı maddesi uyarınca, ilgili fakülte ve program adına göre belirlenen yıllık öğrenci 
katkı payı miktarlarının % 50 fazlasına kadau miktarı ve şeklî Üniversite Yönetim 
Kurulu tarafından belirlenecek yaz okulu öğretim ücreti alınır. 

Yaz okulu öğretim ücreti olarak alınır ve üniversite veya yüksek teknoloji 
enstitüsü adına kamu bankalarından birinde açılacak hesaba yatırılır. Bu miktarlar 
rektörlükçe en geç 15 gün içinde Bütçe Dairesi Başkanlığı hesabına bir yandan gelir, 
diğer yandan özel ödenek kaydolunmak üzere aktarılır. Aktarılan bu miktarlar Maliye 
Bakanlığınca özel ödenek kaydedilir. 

Kaydolunan ödeneklerin yüzde 70'ine kadar kısmı, yaz okullarında ders vermek
le görevlendirilen öğretim elemanlarına; unvanlarına, verdikleri dersin kredisi ve saati 
ile derse kaydolan öğrenci sayısı dikkate alınmak suretiyle ve yaz okulu programı uy-
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gulamaya konulmadan önce Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak üniversite 
yönetim kurulu tarafından saptanacak ders ve sınav ücreti olarak ödenir. Kalan kısmı 
ise üniversitenin cari ihtiyaçlarında kullanılır. Ancak, ders ve sınav ücreti olarak bu 
şekilde yapılacak ödemelerin toplam miktarı, yaz okulu öğrencilerinden alman toplam 
ücretin yüzde 70'ini geçemez ve kurum bütçesinden ayrıca ek ders ve sınav ücreti. 
ödenmez. ' . 

Bu ödeneklerin harcanmayan kısmı, ertesi yılın bütçesine devren geHr ve ödenek 
kaydedilir. 

Bu hükümlerin uygulamasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca tespit 
edilir. 

H. — Konferans Ücreti 

Her bir konferans için (200.000) 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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• IIL — 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 11 Belediye 
Başkanları ile birlikte çalışan personele makara onayına istinaden ayda 90 saati, ba
kanlıkların ve katma bütçeli genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarına 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 ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez. 

b) Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtların kadrolarında 
görev yapan personelden, gerçekleştirdikleri fazla mesai karşılığında kendilerine izin 
verilme imkânı bulunamayanlara, yıllık olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilecek 
azami fazla mesai saatleri içerisinde kalınmak şartıyla ve her bir personel için ayda 
75 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 olara'k, 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 tutarı 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 sayısi kadar süre ile döner serma
ye üsleri üzerinde öğrencilerin çalışmalarını düzenlemede ve fiilen çalışmak üzere de gö
revlendirilebilirler ve bunların fazla çalışma ücreti döner sermaye hâsılatından ödenir. 
Ancak, bu şekilde görevlendirilen öğretmenlere okullarında veya başka okullarda gece 
ve gündüz eik 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 fazla 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 santralcılığı, dağ telsiz santralcılığı, telsiz ve telefon hat bakıcılığı 
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) 
3. Belediyeler; 
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Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren zabıta ve itfai
ye hizmetlerinde çalışan personele, (destek hizmeti yürüten personel hariç), Bakanlar 
Kumlu Karanaranmaksızın belediye meclisi karan ile tespit edilen miktar, fazlaca-, 
Uşnm ücreti olarak maktuen ödenir. 

4. —Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara her ne ad altında olursa olsun ay-
nca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz. 

5. —1 /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 çalışma ücretleri de görevin yapılması sırasında 
veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde, tedavileri süre
since, 

dahi ödenmeye devam olunur. 

Diğer hallerde ise maktu fazla çalışma ücretleri fMen çalışıldığı sürece ve bu süre 
ile orantılı olarak ödenir. 

IV. Edebî Kural 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 kanuniarmda değişiklik yapılıncaya kadar 
ödenecek toplantı ücreti (Her toplantı için 3 kişiyi geçmemek ve bir yılda 6 toplan
tıyı aşmamak üzere) 
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V. — Jüri Üyesi ye Raportör Ücretleri 

Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, özel idareler, belediyeler ile 
bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve özel kanunlarla veya özel kanunların ver
miş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonlar tarafından yapılacak her türdü etüt, 
plan, proje, güzel sanatlara ve benzeri işlere ilişkin yarışmalarda jüri üyesi veya ra
portör olarak görevlendirilen 657 sayın Devlec Memurları Kanununun 87 nci mad
desinde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan personele, her bir aslî jüri üyeliği veya 
aslî raportörlüğü içm 30.000.000 lirayı geçmemek üzere Maliye Bakanlığının görüşü 
alınarak Kurumlarınca belirlenecek miktarda ücret ödenir. 

Bu personelden danışman jüri üyeliği görevi yapanlara, aynı koşullarla yukarıda 
belirlenen miktarın yarısı ödenir. Aslî jüri üyesinin zorunlu bir nedenle çalışmalara 
katılamaması halinde, çalışmalara katılan yedek jüri üyesine verilecek ücret, aslî jüri 
üyesi için belirlenen miktarın yansını geçmemek üzere Kurumca belirlenir. 

' Anılan jürilerde üye veya raportör olarak görev yapan ve yukarıdaki fıkralar 
kapsamına girmeyen diğer kişilere ödenecek ücret ise, 2886 sayılı Devlet İhale Kanu
nunun 52 nci maddesi uyarınca yayımlanan Mühendislik ve Mimarlık Proje Yarışma 
Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine göre belirlenecek miktarı geçemez. 





î D 
GENEL BÜTÇELİ DAİRELERİN MEVCUT LOJMAN, SOSYAL TESİS, TELEF 



GENEL BÜTÇELİ DAİRELERİN 30.6.1995 TARİHİ İTtBARtYLE 
LOJMAN VE SOSYAL TESİS SAYILARI Sosyal 

D A İ R E L E R Lojman Tesis 

1. Türkiyo Büyük Millet Meclisi 
2. Cumhurbaşkanlığı 
3. Sayıştay Başkanlığı 
4. Anayasa Mahkemesi 

, 5. Başbakanlık 
6. Devlet Planlama Teşkilat* Müs. 
7. Hazine Müsteşarlığı 
8. Dış Ticaret Müsteşarlığı 
9. Danıştay 

10. Yargıtay 
11. Devlet İstatistik Enstitüsü 
12. Diyanet İşleri Başkanlığı 
13. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
14. Devlet Meteoroloji İşleri Gen. Müd. 
15. Adalet Bakanlığı 
16. Millî Savunma Bakanlığı 
17. İçişleri Bakanlığı 
18. Emniyet Genel Müdürlüğü 
19. Jandarma Genel Komutanlığı 
20. Sahil Güvenlik Komutanlığı 
21. Dışişleri Bakanlığı 
22. Maliye Bakanlığı 
23. Millî Eğitim Bakanlığı 
24. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
25. Sağlık Bakanlığı 
26. Ulaştırma Bakanlığı 
27. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
28. Orman Bakanlığı 
29. Çalışma Ve Sos. Güvenlik Bakanlığı 
30. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
31. Enerji ve Tabu Kay. Bakanlığı 
32. Kültür Bakanlığı 
33. Turizm Bakanlığı 
34. Çevre Bakanlığı 
35. Denizcilik Müsteşarlığı 
36. Gümrük Müsteşarlığı 

39 
500 
20 
157 
164 
107 
178 
25 
259 
488 
860 

5.669 
46.392 
1.414 

35.592 
.10.352 

177 
365 

8.421 
58.201 
1.625 

18.661 
45 

5.507 
1.393(*) 
23 
10 
31 
332 
83 

138 
1.559 

1 
2 
.2 

1 
1 

2 

119 
227 

102 
•• A 

151 
732 
66 
7 
12 
8 

116 

1 

TOPLAM 198.787 1.5SS 

Lojman sayılarına inşaat halinde olanlar ile kiralanan konutlar dahüdir. 
•(*) 1369 adedinin mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne aittir. 
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GENEL BÜTÇELİ DAİRELERİN 30.6.1995 TARİHİ İTİBARİ 
OLDUKLARI TELEFON, FAKS, BİLGİYE ABONE SİS 

VE ÇAĞRI CİHAZI HAT SAYILARI 

D A İ R E L E R 

•1. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
2. Cumhurbaşkanlığı 
3. Sayıştay Başkanlığı 
4. Anayasa Mahkemesi 
5. Başbakanlık 
6. Devlet Planlama Teşkilatı Müs. 
7. Hazine Müsteşarlığı 
8. Dış Ticaret Müsteşarlığı 
9. Danıştay 

10. Yargıtay 
11. Devlet İstatistik Enstitüsü 
12. Diyanet İşleri Başkanlığı 
13. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
14. Devlet Meteoroloji İşleri Gen. Müd. 
15. Adalet Bakanlığı 
16. Millî Savunma Bakanlığı 

Santrale 
Bağlı 
(D 

T E L E F O N 
Araç 

Müstakil Telefonu 
<2) (3) 

Mobil 
Cep. Tel. 

(4) ( 

17. İçişleri Bakanlığı 

5 
109 
643 
434 

67 
10 
49 
76 

576 
26 
22 

1.804 
2.987 
2.597 

53 
1.330 

173 
129 
145 
100 
322 
111 
935 

1.703 
388 

5.751 
5.707 
2.215 . 

1 
124 

8 

5 
2 
2 
1 
1 
9 
2 

48 
168 
117 

1 
34 

4 

2 
2 

5 
28 

3 
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GENEL BÜTÇELİ KURULUŞLARIN KADROLARI 

(1.10.1995 tarihi itibariyle) 

- Memur Hâkim Akademik - Ara 
Kurum Adı Kadrosu Savcı Kadro Toplam 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği 
T.B.M.M. Genel Sekreterliği 
Sayıştay Başkanlığı 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
D.P.T. 
Hazine Müsteşarlığı 
Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Danıştay 
Yargıtay 
Darphane ve Damga M.G.M. 
Denizcilik Müsteşarlığı 
Basın - Yayın Enf. G.M. 
Devlet Meteoroloji G.M. 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Tapu ve (Kadastro Genel Müdürlüğü 
Diyanet îşjleri Başkanlığı 

—. 
; — 
762 
155 

1.898 
956 

2.510 
2.453 

390 
832 
177 

1.094 
449 

3.738 
2.211 

18.255 
88.454 

1.660 
193 

1.898 
956 

2.510 
2.453. 

715 
1.070 

177 -
1.094 

449 
3.738 
2.211 

18.255 
88.454 
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Memur Hâkim Akademik Ara 
Kurum Adı Kadrosu Savcı Kadro Toplam 

Çalışma ve Sosyal Güv. Bakanlığı 
Yakın. 0. Çalışma. Eğitim Mr'k. 
Kadının Stat, Sor. G.M. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Kültür Bakanlığı 
Turizm Bakanlığı 
Orman Bakanlığı 
Çevre Bakanlığı 

3.574 
81 
20 

4.356 
773 

10.539 
2.417 
5.850 
1.326 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 3.574 
— 81 
— 20 
— 4.356 
— 773 
— 10.539 
— 2.417 
— 5.850 
— 1.326 

Toplam 1.404.935 10.907 110 1.415.953 

(1) Geçidi işçi sayıları vize edilen adam/ay sayısının 12 aya bölünmesi suretiyle hesaplanmıştır. 
(2) Silahlı Kuvvetler Personeli hariçtir, 
(3) Sözleşmeli personel sayılarına, kadro karşılığı sözleşmeli personel dahildir, 
(4) Cumhurbaşkanlığı Gen. Sekreterliği, T.B.M.M. Gen. Sekreterliği, M.S.B., Jandarma Gene 
Komutanlığı memur kadroları hariçtir. 





I. — MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

(PANSİYON ÜCRETLERİ) 

H. — SAĞLIK BAKANLIĞI 
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M — CETVELÎ 

(PANSİYON ÜCRETLERİ) 
I. — MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Okul Türü ye Kademesi 

İlkokullar 
(Yatılı İlköğretim Bölge Okulları ile 
Özel Eğitim Okulları I. Kademe) 

Ortaöğretim Okulları 
(Yatılı İlköğretim Bölge Okulları ve Özel 

. Eğitim Okulları II. Kademe, Ortaokullar, 
Genel ve Meslekî Teknik Liseler, Çok Programlı Liseler) 

Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezleri, Çıraklık 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 



ORDU İHTİYACI İÇİN ALINACAK HAYVANLARA A 
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MOTORLU TAŞITLARIN ORTALAMA ALEVİ DEĞERLERİ VE SEFERBERLİK TAT 
GÜNLÜK KİRA BEDELLERİ 
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P — CETVELİ 
MOTORLU TAŞITLARIN ORTALAMA ALIM DEĞERLERİ VE 

SEFERBERLİK TATBİKATINA KATILACAK ARAÇLARIN 
GÜNLÜK KIRA BEDELLERİ 

Seferberlik tatbikatına 
katılacak araçların tahmini 

Aracın cinsi ve tonajı Alım değeri (TL.) günlük kira bedeli (TL.) 

10 ton idarî araç 
5 ton idarî araç -

1/2 ton idarî araç 
1/5 ton taktik araç 
1/2 ton taktik araç 

5 ton taktik araç 
2,5 ton taktik araç 

10 ton çekici 
Kar üstü aracı 
Kamyonet 500 - 1 000 Kg. 
Kamyonet 1 001 - 2 000 Kg. 
Kamyonet 2 001 - 3 000 Kg. 
Kamyon 3 001 - 4 000 Kg. 
Kamyon 4 001 - 5 000 Kg. 
Kamyon 5 001 - 6 000 Kg. 
Kamyon 6 001 - 7 000 Kg. 
Kamyon 7 001 - 8 000 Kg. 
Kamyon 8 001 - 9 000 Kg. 
Kamyon 9 001 -10 000 Kg. 
Kamyon 10 001 -11 000 Kg. 
Kamyon 11 001 -12 000 Kg. 
Kamyon 12 001 -13 000 Kg. 
Kamyon 13 001 -14 000 Kg. 
Çekici 5 000 Kg. 
Çekici 10 000 Kg. 
Akaryakıt tankeri 5 000 Kg. 
Akaryakıt tankeri 10 000 Kg. 
Su tankeri 
Otobüs (40 kişilik) 
Loder yükleyici 
Silindir (Lastik tekerlekli çekici) 
Motorsiklet 
Kar üstü aracı 

3.400.000.000 
1.850.000.000 

600.000.000 
350.000.000 
550.000.000 

7.500.000.000 
5.900.000.000 

21.000.000.000 
11.000.000.000 

1.800.000 
2.300.000 
2.600.000 
2.800.000 
3.250.000 
3.250.000 
3.250.000 
3.700.000 
3.700.000 
3.700.000 
3.700.000 
4.200.000 
4.200.000 
4.200.000 
4.800.000 
5.400.000 
3.250.000 
3.700.000 
3.700.000 
9.100.000 
5.400.000 
5.4*00.000 
1.000.000 
6.300.000 



o 
fa 
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R — CETVEU 

(HARCAMALARA İLİŞKİN FORMÜL) 

Harcama kalemlerinden yapılacak giderler ve bunların kayde
dileceği ayrıntı kodlan aşağıda gösterilmiştir, 

100 — PERSONEL GİDERLERİ HARCAMA KALEMİ : 

«110—Aylıklar» Avriretı 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 emsali farkları; . 

«120 — Sözleşme 

a) Sözleşme ile 
vesinde ödenecek ücr 
temsilciliklerimizde ça 
sözleşmeler ve yerel m 
her türlü ödemeler ve 
(ilgili mevzuatına göre 

b) NATO pro 
uygun görüşüne da 
bit edilecek sayıda pe 
lıştırılacak sözleşmeli t 
ğince yapılacak her tü 
rece), 

c) Yabancı uzm 
ödenecek ücretler ve ü 

d) Mevzuatı ger 
prim ve kesenek karşıl 

Ancak, sözleşme 
man ve yardımcılar 
leri ve her türlü 



liye 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) , , 

«130 — İşçi Ücretleri» ayrıntı kodu 
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, aynı 
ve nakdî yardımlar, huzur, hakem ücreti, fazla çalışma.karşılıkları 
ve seyyar görev tazminatları, mevzuatı gereğince Sosyal Sigortalar 
Kurumuna ödenecek prim ve kesenek karşılıkları, İş ve İşçi Bulma 
Kurumuna ödenecek masraf karşılıkları 11.11.1986 tarih ve 3320 
sayılı Kanun gereği konut edindirme yardımı ile ilgili olarak yapıla
cak ödemeler, 

«140 — Sosyal Yardımlar» ayrıntı kodu 
Kanun ve kanuna dayanan tüzük, yönetmelik ve kararnameler 

gereğince ödenecek; 
a) Aile Yardımı, 

b) Doğum Yardımı 
c) Ölüm Yardımı, 
d) Giyecek yardım 
e) 11.11.1986 tarih 

dirme yardımı ile ilgili 
f) 9.3.1988 tarih ve 

meler, 
g) Diğer yardımlar 

«150 — Ek Çalışma 
a) Huzur ücreti 

netmelik ve kararnamele 
memur olmayan üyelerin 
ödenecek huzur hakları, 

b) Fazla Çalışma Ü 
Yönetmeliği» ile kanun, 
olan fazla çalışma ücretle 

c) 3.9.1974 gün ve 
yenileme işleminde çalış 
ödenecek ücretler, 

d) Konferans Ücre 
göre Ödenecek konferans 

. e) Ek Ders Görevi 
edilen saat basma ek ders 

f) Ek dersle görev 
Sigortalar Kurumuna öd 
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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 Bakanığı 
bütçesinin 113.02.1.092.100 tertibinden ödenir. Söz konusu tertip 
dışında diğer tertiplerden hiçbir şekilde ödeme yapılamaz. 

«160 — Tazminatlar ve Ödüller» ayrıntı kodu 
a) İş riski, iş güçlüğü ve teminindeki güçlük zammı; ilgili 

mevzuatına göre ödenecek iş riski, iş güçlüğü ve teminindeki güçlük 
zamları ve malî sorumluluk, özel hizmet tazminatları, 

b) Hizmeteri tazminatı : 27.12.1960 tarih ve 182 sayılı Hizmet 
ve Seyis Erleri Hakkındaki Kanuna göre ödenecek olan hizmeteri 
tazminatı, 

c) Tayın bedeli: Kanunlarına göre askerî personele ödenecek 
tayın ve taamiye bedelleri ile sivil personele ödenecek tayın bedel
leri, 

d) özel kanunlar gereğince ödenecek tazminatlar: 13.5.1971 
tarih ve 1402 sayılı kanun uyarınca ödenecek sıkıyönetim tazmi
natı ve uçuş tazminatı il'e kurbağa adam ve dalış tazminatı; 31.12.1980 
tarih ve 2368 sayılı kanun gereğince ödenecek tazminatlar ile diğer 
özel kanunlarına göre verilen tazminatlar, 

e) Ek görev tazminatları, 
f) Mevzuatı gereğince ödenmesi gereken diğer tazminatlar, 
g) 10.3.1983 'tarih ve 2803 sayılı kanunun 21 inci ve 9.7.1982 

tarih ve 2692 sayılı kanunun 16 ncı maddesi gereğince yapılacak 
ödemeler, 

Açıklama : 180 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri ayrı: 
«2330 Sayılı Kanuna göre şehit aylığı bağlanan Emniy< 

h) ödül: 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 Yard 
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 yö 
ödenecek olan tedavi yollu 

«190. — Diğer Persone 
a). Harçlıklar : Asker 

Eğitim Bakanlığına bağl 
larda okutulan parasız 
83/7166 karar sayılı «M 
ortaokul, lise ve dengi okul 

. kodunun (a) fıkrasının sonu 
Teşkilatı personelinin mezar 



dunlar» 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 25 000 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 üe munzam harçlıkları, 

e) Yurt içi ve yurt dışı staj ve öğretim giderleri, staj ve öğre
nimle ilgili 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 esasına 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 aynı nitelikteki giderleri, stajla il
gili kayıt ve diğer öğrenim giderleri, bakanlıklara bağlı ve bakan
lıklarla ilgili kurumlarda öğrencilerin yapacakları Staj Çalışmaları 
Düzenleme Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi gereğince öğren

cilere yapılacak öde 
(yükseköğretim kur 
askerî öğrencilere ( 
sayılı Kanun kapsa 
vunma Bakanlığınc 
çalışmayan, emekli, 
ve eşlerine, yapılaca 

200. — YOLL 
«210. — Yurt 

a) Yurt içi g 
çeşit gezi ve konakl 
kanun, çeşitli karar 
meler, mahkûm ve 
fakat görevi ile ba 
verilecek gündelikle 

b) Yurt İçi tu 
Devlet Senfoni Or 
Devlet Türk Halk 
ğu, Oda Orkestrası 
ve diğer görevlilerin 

«220. — Yurt 
6245 sayılı Ka 

reğince geçici ve d 
lunduğu yerden sağ 



«230.— Yolluk Karşılığı Verilen Tazminatlar» ayrıntı kodu 
Fiilen arazi üzerinde çalışanlarla, belediye sınırlan dışın

da gezici olarak görev yapanlara Bütçe Kanununa göre ödenecek 
tazminatlar, 

«240. — Yurt Dışı Geçici Görev Yollukları» ayrıntı kodu 
Yurt dışına ve yurt dışında yapılacak geçici gezi ve atamalar

da 6245 sayılı kanun, çeşitli kararname, ve yönetmelikler gereğince 
yapılacak ödemeler, 

«250. — Yurt Dışı Sürekli Görev Yollukları» ayrıntı kodu 
Yurt dışına veya yurt dışındaki atamalara 6245 sayılı Ka

nun, çeşitli'kararname ve yönetmelikler gereğince yapılacak ödeme-
. îer, '(Yurt dışı yolculuğunun zorunlu kıldığı helğe ve işlemler gider
leri, çalışma ve toplantının gerektirdiği kaydiye, aidat ve gidere 
katılma gibi ödemeler ilgisine göre 240 ve 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 yılı içinde diğer tertiplere aktarıla
maz.) 

300. — HİZMET ALIMLARI HARCAMA KALEMİ : 
«310. — Müşavir Firma veya Kişilere Ödemeler» ayrıntı kodu 
a) Proje yarışma ödülü : Yarışma konusu olan projelere ya

rışma sonucunda önceden belirlenen bedelin ödül olarak ödenmesi, 

b) Proje düzenleme g 
dışındaki kişilere hazırlattık 
larca hazırlanması zorunlu 
Devlet Planlama Teşkilatı 
Uygulanması, Koordinasyo 
rulu Kararının ilgili mad 
ları yeniden düzenleme ça 
Hükümet .Programına göre 
murları dışından katılacak 
tespit edilecek tutarlar üzeri 

c) Bilirkişi, ekspertiz 
tirdiği bilirkişi ve eksperti 
'kararlarına ilişkin giderler 
mallar ile Hazineye intika 
laboratuvar tahlil giderleri, 

d) Harita yaptırılmas 
ler, 

e) İhale yoluyla yap 
ile yapılan tarımsal mücad 

f) Hastaneler (araştır 
tılı okullarda yemek ve y 
retiyle teminine ilişkin her 

g) Devlete ait dış tem 
mahallî örf ve âdetler ger 
takdirde, sözleşmeler gereğ 



iı) Devlete ait gemilerin müşavir firma ve kişilerce işletilmesi 
ile 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 bakım 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 Haberleşme Giderleri» ayrıntı koda 
a) Telefon, teleks, vb* ücret, tesis, bakım, nakil, hat kira

lama ve abone giderleri, 
b) Posta-telgraf ücretleri ve bunlara ilişjkin giderler 
«330.—Taşıma Giderleri» aynntı kodu 
a) Diğer tertiplerin esas giderlerine ilişkin olarak ödenen 

taşıma giderleri dışındaki (taşıma öncesi ve taşıma sonrası giderler 
dahil) taşıma giderleri ile bunlara ilişjk'in giderler (konaklama, ba
rındırma, ardiye, kanal, geçiş ve liman giderleri dahil), 

b) Er ve erbaşlardan hava değişimi alanlarla, muayeneye şevk 
ye gerektiğinde tekrar memleketine gönderilenlere, celp ve terhis 
yapılanlara, kurye, kurs ve geçici görev ile görevlendirilenlere yerel 
/ayice göre verilecek konaklama ve nakil ücretleri, askerî ceza ve 

tutukevlerinden pe 
talarına sevk edilm 
buna ilişkin konak 
hayvanların taşıma 
leri, geçiş ücretleri 
paraları, şehir içi o 

«340. — Tarife 

a) İlan : He 

b) Sigorta gi 
lerine ilişkin olara 
rının sigorta edilme 

•' Ancak , 
ba) Yamçı, p 

yerlerinin sigorta g 

bb) Dış ülke 
te ait eşyanm ve k 
gorta zorunluluğu 
veya. kira ile tutu 

' zorunluluğu konulm 
be) Dış kuru 

uygun gördüğü hal 
bd) Belgeleri 

navlun giderleri, 



c) Komisyon, 

d) Kovuşturma giderleri; suçüs tülere gidecek adalet memur
ları ile doktorların yol giderleri, yol tazminatı ve bilirkişi ve ta
nıkların ücret ve yol giderleri; ekspertiz gider ve ücretleri; ilk iyi

leştirme ve otopsi giderleri; suçun açığa çıkarılması ve ihzarh sa
nıkların 'bir yerden diğer bir yere yollanma giderleri; mahkeme ilan 
bedelleri; ecnebiler istinabe giderleri, adlî müzaharet giderleri; Me
denî Kanunla, Nüfus Kanunu gereğince savcılar tarafından, açıla
cak davalar giderleri; Medenî Kanunla ve başka kanunlar gere
ğince yargıcın ve ticâret 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 abone ücretleri, 

«350. — Kiralar» ayrıntı kodu. 
a) Gayrimenkul Kiralan : Taşınmaz malların kira bedel

leri ile 237 sayılı Taşıt Kanunu ve ekleri gereğince makamlarına 
otomobil tahsis edilenlerin garaj kiraları; Amerikan Askeri Heyeti 

Başkam ile Kara, Hava, D 
Millî Savunma Bakanlığın 
lanacak binalar ve bunlar 
giderleri, 

9.11.1983 tarih ve 294 
inci maddesi uyarınca çıka 
netmeliği hükümleri çerçev 

.Ev sahibi tarafından 
rım bedelleri, tutulacak b 
ve belediye vergi, resimleri 

Dış kuruluşlar için k 
re devir, tazminat ve gara 

İlgili kanunlarda değ 
let Memurları Kanunu ile 
nel Kanununa tabi olup y 
personel tarafından, temsil 
lığın teklifi üzerine kiralan 
telefon,.garaj ve genel gid 
memurun emsal katsayılar 
aşması halinde aşan kısm 
miktarı, 

b) Taşınır mal, mak 
makine, alet ve taşıt kir 
diğer giderler ve anten dire 



c) Nükleer yakıt kirası, -
d) Devletin yurt dışında müşterek mülkiyetine ait binalara 

ilişkin temizlik, aydınlatma, ısıtma, kapıcı, bahçıvan gibi ayrılma
yan müşterek masraflar, " 

«360. — Makine, Teçhizat, Demirbaş, Taşıt Bakım ve Onarı
mı» ayrıntı kodu 

a) Taşıtların bakım ve onarımı için verilecek işçilik ücretleri 
ile onarım malzemeleri yedek parçaları ile ilgili giderler, 

b) Makine, teçhizat ve 'demirbaşların 75 000 000 liraya kadar 
bakım, onarım, malzeme ve yedek parçalan; gerektiğinde sözleşme 
ile teknik müesseselerine ödenecek yıllık bakım ve onarım giderleri; 
bunlara ilişkin diğer giderler, 

«370. — Bina Küçük Onarımı» ayrıntı kodu 
•Mülkiyeti veya intifaı 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 150 000 0C0 liraya kadar küçük onarımları, 

Sözü edilen .taşınmaz malların 750 000 000 'liraya kadar ayrı ve
ya birlikte yapılacak kanalizasyon, boya ve badana, çatı ve asansör 
onarımları, .mevcut elektrik, su ve. ısıtma tesisatının tevsii, bakım 
ve onarımları ve telefon, havalandırma ve klima gibi tesislerin (tele
fon santralı hariç) tevsiinin gerektirdiği bina tadil ve onarımları, 

noter senedi ile kul 
şınmaz malların ge 
ları ve Jandarma Ge 
liraya kadar yeni ya 
rımına ilişkin her t 
içi ve yurt dışındak 
tertip ve tanzimi ile 

Bu fıkrada öng 
alan Olağanüstü H 
uygulanabilir. 

«380. — 1050 
nntı kodu 

Sadece Bütçe K 
Yasanın 48 inci m 
rak ': 

a) Beyiye aida 

b) Oram Kanu 

c) Mahkeme h 
dolayısıyla yapılacak 
ödenecek, harç ve v 
icra kovuşturmâları 
ödeme külfeti yükl 
meleri Kanununun 



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, (Î050 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 haklan 
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, basılı veya basılacak eser incelemeleri için kurum personeli dı
şındaki kişilere ödenecek hizmet bedelleri, 

b) Vizite ücretleri' : Kadrolu doktoru ve veteriner hekimi ol
mayan yerlerde vizite ücretleri, " 

c) Hizmetin gerektirdiği hallerde zaman ve yer aciliyeti dola
yısıyla mahallen temin olunan; . • ~ 

ca) Gelenekleri ve u 
luk duyulan çevirmen, mi 
bedel veya hakedişleri ve 
rışmaların yapılacağı yerle 
personele bu müsabakala 
yurt içinde ve yurt dışınd 
yarışmalar ye bunların h 
lacak hakem, antrenör, m 
yöneticiler ile bunlarm y 
Bakanlar Kurulu Kararm 
ödemeler, 

cb) Devlet sınır işa 
elektrik ve su tesisatı yap 
mek pişirme, kalaylama, 
ra, bağ, bahçe, meyvelik 
çeşitli hizmet alımları, 

d) 5.7.1967 tarih ve 
yürürlüğe konulan «Ceza 
timine ve Cezaların İnfaz 
deleri gereğince cezaevle 
lerin ücretleri, -

e) Aidatlar : Özer k 
losluklar aidat ve giderleri, 

f) Kurslara katılma 
meslek teşekkülleri, dern 
bilimsel nitelikli toplantıl 



lehlerin katılma giderleri; kamu 'ku rum ve kuruluşlarınca açılan 
kurs masraflarına katılma giderleri; kurumların üst yönetim görev
lileri ile ilgili mevzuatına göre mesleğe özel yarışma sınavına tabi 
tutulmak suretiyle 'alınanlardan normal çalışma saatleri dışında veya 
tatil günlerinde yabancı dil kursuna katılmaları ilgili veya bağlı bu
lunulan Bakanın onayı ile uygun görülenlerin yurt içinde yerli veya 
yahancı 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 a3vOiı esaslar uygulanır. 

g) Haber alma giderleri, 
h) Hazineye intikal eden değerlerin, intikalle îîgi'll, 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 hazırlat
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, 

Bütçe kanunlar 
met Karşılığı Yapıl 

ma) Kuruluşla 
teki işleri ile sınırlı 
Maliye Bakanlığınd 
lacak ödemeler (Bir 
sinden. farklı progra 
ödeme yapılabilir. A 
Kuvvetleri birlikleri 
liıie ücretleri, ödenek 
yerel personel için b 

mb) Kurumlar 
karşılığında yapılaca 

mc) 3308 sayd 
cilere, kurumlarda 
timi yapabileceklere 

md) 657 sayıl 
ğince çalıştırılan ge 
tüsünce sayım, pro 

. 400. — TÜKE 
HARCAMA KALE 

«410. — Kırta 

a) Kırtasiye,-
leri : Hizmetin ger 
mal ve malzemeler 



her çeşit tüketim malzemesi alımları ve basılı kâğıt ve defter alım 
ve yapımı ile bunlara ilişkin diğer giderler, 

b) Yayın alımları : Hizmete ilişkin yayımlar 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 işleri ile cilt giderleri, 

«420. — Yakacak Alımları» ayrıntı kodu 
Isıtma, işletme ve pişirme ile ilgili her türlü madde, mal

zeme ve yakıtların satın alma bedelleri ile bunlara ilişkin (Depola
ma, bakım, koruma, dağıtım dahil) giderleri, 

«430. — Akaryakıt ve Yağ Giderleri» ayrıntı kodu 
Makine ve taşıtların işletilmesi ile ilgili madde alımları (işletme 

ile ilgili kimyevi maddeler dahil), 
«440. — Elektrik, Şu ve Havagazı Giderleri» ayrıntı kodu 
Her türlü aydınlatma, soğutma bedelleri ile aydınlatmaya, 

ışiklan'dırmaya ve havalandırmaya zorunlu ve yararlı her türlü mad
de, eşya, malzeme alımları ile su temizleme kimyevi maddeleri, iç
me ve kullanma su 'bedelleri, çalıştırıcı kuvvet olarak elektrik be-, 
deUeri ve bunlara ilişkin giderleri, 

«450. — Yiyecek ve Yem Alımları» ayrıntı kodu 
Kanunla tespit edilen hakediş maddeleri ile bunların mü

badelesine tabi tutulan ikmal maddeleri bedelleri, besin ürünleri ve 

beslenme ile ilgili her 
ları ile bunlara ilişkin 
dağıtım ve pişirme da 
mutfak ve yemekhane 
nelerde yemeğe ilişkin 
edilmesi halinde mütea 

Türk Silahlı Kuv 
mümkün olmayan er, 
muayene kaydı 'ile üç 
değişimi alan er ve er 
değişimli er ve erbaşı 
leketlerine gönderilme 
cek istihkakları; celp 
leri; (657 sayılı Kanu 
netmelik hükümleri sa 

«460. — Özel M 

a) Giyim - kuşa 
na dayanan tüzük, y 
rin giyim ve kuşam 
ikmal, madde ve vası 
leri ile bunlara ilişki 
ruma ve dağıtım dahi 
maşır ve çamaşır kur 
bulunan birlik, kurum 
benzeri teşkillerin giyi 



mal madde ve vasıtalarının satın alınmaları, üretim ve yapım gi
derleri ile bunlara ilişkin her türlü (depolama, bakım, onarım, 
koruma ve dağıtım dahil) giderler, sağlığı bozucu ve aynı, zaman
da zehirleyici olduğu doktor raporu ile belirlenen, yatırım'dışında
ki işlerden bakanlığınca kabul edilen- görevlerde bilSiî çalışanlara 
verilecek giyecek ve konıyucu 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 alt 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) Temrinlik malzeme alımı : Temrinlik 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-
lisevîeri ve mülteci misafirhanelerinin hizmete girişlerine ilişkin her 

türlü harcamaları ile h 
merkezleri ve mülteci-

«470. — Savunma 
Sadece Bütçe K 

vunma araç, gereç ve h 
a) Savaş gereçleri 

yapım ve giderleri, 
aa) Silahlı Kuvve 

zeye çıkartılmasını ve 
türlü harp ve destek te 
link sistemleri dahil) k 
rüstü ve yeraltı mahall 
cek bina ve iskân tesis 
inşa edilecek lojmanla 
her türlü ikmal madd 
kım ve dağıtımı ile bu 
imkânların, yerel kolay 
•bunlara ilişkin her tür 
şınmaz (silah, gemi,- uç 
ları, arazi ve. tesis gibi) 
destekleyecek malların 

ab) Çeşitli kurum 
hizmetler karşılığı öden 

ac) Bütün savaş 
cekleri zararlar için ver 
cekleri zararlar dahil), 



ad) Savaş stoklarının gerektirdiği her türlü ikmal maddelerinin 
alımı ile'bunlara ilişkin bütün giderler, 

ae) Uçaklarla ilgili malzeme yapımı, uçak motor, revizyonu, 
uçakların fa'brika 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, tânzim, 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 heşinci kademe fabrika bakım ve re
vizyonlarının yurt dışında sözleşmeleri gereğince NAMSA (North At
lantic Military Supply Agency) örgütünde yaptırılması halinde bu 
kuruluşun tesis, tevzi ve idarî masraflarına katılma payları ile bu 
silahların her türlü fabrika bakım ve onarım giderleri, bu silahın 
sahra bakımları ile ilgili olarak NAMSA aracılığı ile yurt dışında 
yaptırılacak eğitim giderlerine katılma payları; FMS (Foreing Mi
litary Sales), YAS (Yabancı Askerî Satışlar) kredilerine ait anapara 
.ve faiz ödemeleri, 

237 sayılı Kanun 
ile binek, otobüs ve 
kalemden alınmaz. 

b) Ani hareket, 
zırlıkların gerektirdiği 
yim, 'kuşam, savaş ge 
ve haberleşme giderle 

c) Manevra ve 
katla ilgili alım ve gide 

d) 17.1.1938 tari 
gerektirdiği giderler, 
züğün 119 uncu mad 

e) 9.6.1958 tarih 
ve 6/3150 sayılı Tüzü 
konulan giderler, ayn 
derler, sığınak, bakım 

f) 11.8.1982 gün 
gerektirdiği giderler, 

<g) Uluslararası a 
nan Türk Silahlı Kuvv 
larına ait giderler. 

«480. — Temsil, 
ayrmtı kodu 

a) Temsil Gide 
amirlerin takdiri esas 
giderler, . 



İlgili yönetmeliğine göre yetkililerce yapılacak görevle ilgili 
temsil giderleri ve cenaze törenleri için satın alınacak çiçek bedel
leri ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflardan 
kiralanan madenî çelenklerin kira bedelleri, 

b) Ağırlama giderleri : ; 
ba) Yabancı temsilciler ve konukların geleneklere ve davetin 

şümulüne göre ağırlama, konutlama ve konutlanmalarının ve bu 
işlerle ilgili hazırlıkların gerektirdiği giderlerle, verilecek ziyafet, he
diye, çiçek, bahşiş, taşıma giderleri ile ziyafetlerin gerektirdiği gi
derler, 

bb) Dışişlerinde icabında, yetkililerin eşleri tarafından gelecek 
resmî yabancı konuklara verilecek ziyafet giderleri; Protokol Genel 
Müdürlüğünce yabancı konuklar için hazırlanan programlar gere
ğince yapılan törenin gerektirdiği giderler ve bunlarda görev alan
lara verilecek kumanyalar; konukların yurdumuzda hizmetlerine 
verilenlerle, korunmaları için görevlendirilenlere yapılacak giderler, 

sbc) Devlet ricalinin dış ülkelere götürecekleri ve gönderecek
leri hediyeler ile bunların yollanması ile ilgili giderler, 

c) Konut giderleri : Konukların ikametlerine ayrılacak köşk 
ve sarayların gerekli görülecek onarım, döşeme ve diğer giderleri 
ile yabancı konukların oturma ve ağırlanmasına ayrılacak köşk ve 
bunların kira 'bedelleri, 

d) Tören Giderler 
olan 'benzeri törenlere i 
fer Bayramı ve benzer 
versiteler açılış törenlerin 

e) Organizasyon G 
lama, tören giderleri d 
reli kongre, konferans v 
ağırlama ve organizasyo 

f) Fuarların Diğer 
kalemlerinden karşılanm 
giderler, 

g) Tanıtma Giderl 
ga) Yurdumuza ç 

yabancı basın, radyo ve 
yurt içindeki ağırlama, 
rüldüğü takdirde geliş ve 

gb) Plan, yıllık pr 
uygulama giderleri : Y 
yon, uygulama ve izlen 
ram ve bütçelerin ulus 
türlü basın, yayın, bask 
fotoğraf, vesair araç, ger 



«490. — Diğer Tüketim Mallan ve Malzeme Alımları» ayrıntı 
koda 

a) Temizlik malzemeleri alımları : Her türlü temizlik ve te
mizlik malzemesiyle bunlara ilişkin giderler, 

b). Bahçe malzemeleri alımları: Bahçe yapım ve bakımında 
kullanılan her türlü madde, malzeme ve hizmetlerin satın alma ve 
bunlara ilişkin her türlü giderler, 

c) Sağlık araç, gereç ve ilaç alımları : Sağlıkla ilgili olarak 
kullanılacak her türlü sağlık, araç, gereç ve ilaç alımları ve bunlara 
ilişkin giderler 

500. — DEMİRBAŞ ALIMLARI HARCAMA KALEMİ 

«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 taşman malların alımı ile ilgili her türlü giderler, 

«520. — Büro Makineleri Ahmlan» ayrıntı kodu 

Büro hizmetlerinde kullanılacak daktilo, hesap makinesi, değeri 
500 000 000 lirayı aşmamak üzere bilgisayar gibi çalışmaya ilişkin 
makine alımma ait her türlü giderler, 

«530. — Yangın 
kodu 

Yangından koru 
her türlü giderler, (B 
maz.) 

«590. — Diğer D 
Büro malzemele 

metin gerektirdiği diğ 
çamaşır makinesi, ka 
dahil) ve el dedektö 
dışında kalan kurum 
ması gereken tabanca 
alımlarına ilişkin gide 

600. — MA&ÎN 
CAMA KALEMİ : 

«610. — Taşıt Alı 

237 sayılı Kanu 
şıtlar ile binek, otobü 
mutat ekipman giderl 
hale getirilmesinin ge 
taşıtlara ilişkin giderl 



muayene giderleri; bölge makine pari lan ve müşterek gayretle oluş
turulan makine parklan, 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 Alınılan 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 ile ilgili kuruluşların teknik bakımdan teçhizi için hizmetine gö
re gerekli makine, alet, cihaz ve sabit tesis giderleri, 

d) Yeni hizmete g 
rek yeni hizmete giren 
nızca büro ihtiyacı dışı 
ve cihaz koruması için 
tahtası, soba, yatak, ka 
gerekli teçhiz giderleri, 

Geçmiş yıllarda hi 
araştırma yerlerinin (d) 
demirbaş alımları» ayrı 

Sanat modelleri sat 
nek, el sanatlarının geliş 
ret Bakanlıklarınca tesp 
Türkiye Halk Bankasın 

«630. — Dışalım 
aynntı kodu 

Gerektiğinde yıl iç 
yetlerle ilgili «Dışalım 
faaliyeti ile ilgili olarak 

1050 sayılı Muhas 
târih ve 3483 sayılı Ka 
rasının (d) bendinin 2 
kredileri artıkları için 
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 
ilgili (130-işçi ücretleri ayrıntı kodunda sayılanlar dışındaki) öde
meler, malzeme satın alınması, geçici şantiye tesislerinin yapımı ve 
prefabrik şantiyelerin.satın alınmasına ilişkin giderler, 

«720. — NATO Enfrastrüktürün İnşa ve Tesisleriyle İlgili Gi
derler» ayrıntı kodu 

Sadece Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde «NATO Ait 
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 Siğili olarak : -

1650 sayılı Muha 
tarih ve 3483 saydı K 
rasının (d) bendinin 3 
artıkları 'karşılığı olara 
lık tutulamaz. 

800. — DİĞER Ö 

«810. — Vergi Res 
Diğer tertiplerin 

gi, resim ve harçlar d 
işletmeye ilişkin vergi, 
Hazineye ödenecek di 
ları ve giderleri formü 
arazi vergileri hariç.) 

«820. — Diğer Ö 
kodu 

Kanun ve Kanun 
nameler gereğince D 
çeşitli ödül, ikramiye, 
meler, ' • 

«830. —- Gizli Hiz 
Sadece Bütçe Kan 

Yasarım 77 nci madd 
rak : 



a) örtülü ödenek, 
b) 1.11.1983 tarih "ve 2937 sayılı Devlet istihbarat 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 

20,5.1946 tarih ve 4895 sayılı Kanun gereğince onanan 
sözleşme ve benzeri kültür anlaşmalarının gerektirdiği giderler, ya
yın giderleri; uluslararası kültür kurumlarının heyet ve temsilcile
rinin ağırlama giderleri, Devletçe öğrenimleri üstlenilen veya müba
dele dolayısıyla yurt dışından gelen öğrencilerle diğer elemanların 
Türkiye'deki giderleri karşılığı ikamet ve iaşeleri için yapılacak 
ödeme ve yardımlarla, inceleme gezileri giderleri, bu öğrencilerin 
her türlü öğrenim giderleri, yurt dışına gönderilen elemanların zo
runlu giderleri karşılığı yapılacak ödemeler, (öğrencilerin yollukları 
dahil), 

«850. — Karantinaya Alınma ve Emniyet Nezaretinde Bulun
durma Giderleri» aynnü kodu 

Sağlık nedeniyle karantinaya alınan kişilerle, çeşitli neden
lerle yurt içi ve yurt dışında emniyet gözetiminde geçici olarak tutu
lan kimilerin yiyecek ve barındırma ile her türlü giderleri, cenaze 

ve gömme giderleri (ta 
giderleri; terkedilmiş, 'bu 
lerle polisin görevi gere 
polis gözetiminde kalan 

«860. — NATO Gid 
Sâdece Bütçe Kanu 

metleri» faaliyeti ile ilgili 
a) Güney - Doğu 

Hava Kuvvetleri Kom 
olarak kiralanan binan 
deki askerî temsilcilik, m 
Türk teşkilatı tarafından 
hizmet ve temsil giderl 
ifa edilen geçici görev 
mat) Karargâh persone 
lerinde görevlendirilenle 
döşeme, demirbaş ve di 
delleri ve diğer ulaştırm 
Kanunla onaylanan söz 

b) NATO askerî 
yaretlerinde makam sa 
hizmetinin gerektirdiği, 

Söz konusu ihtiyaç 
pılmış olan giderlerden 
nemeyerek borca bırakıl 



«870. — Tablo, Heykel ve Eski Eser Alımları ile Arkeolojik 
Kaza 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 maledilmesinde lüzumlu her 
türlü araç ve gereç giderleri ile bunların işletme, bakım ve onarım 
giderleri, kamp yeri ve kazı evlerinin her türlü ihtiyaç, araç, gereç 
giderleri ile bunların işletme, bakım ve onarım giderleri, kazıda 
kullanılan her türlü araç ve gereçlerin alım, işletme, bakım ve ona
rım giderleri; resim, film çekme ve bunlara ilişkin alet ve malze
menin alım, işletme ve onarım giderleri; plan, harita, röleve, hava 
fotoğrafı, maket, tanıtma ve işaret levhaları yaptırılması giderleri 
ile tadat ve numaralama giderleri; arkeolojik sahalar ile müze ve 
ören yerlerinin iç ve dışlarının düzenleme giderleri; taşınır ve taşın
maz eski eserlerin onarım ve korunmaları için gerekli her türlü 
araç ve gereçlerle, kimyevî maddelerin alım giderleri; 

Yurt dışı ve yurt içi 
şındaki millî anıtlarla mez 
giderler, 

c) Devlet resim-heyk 
rulan jüri tarafından seçi 
ve heykeller ile Bakanlık 
ruluşlardan satın alınacak 
olan her türlü resim, tablo, 

900. — TRANSFER 

«910. — Kamulaştırm 

Aşağıda ayrıntılı ola 
bu harcama kaleminden 
faaliyetlerle ilgili; 

a) Arazi, arsa, bina 
taşınmaz malların satın. 
ve katma bütçeli 'daire ve 
bunlara bağlı döner serm 
leri ve diğer kamu kurul 
nılabilir sahası 100 metre 
dikkate alınarak bu sınır 
izni gereklidir.) 

b) Üzerinde Medenî 
lar tesisi için ödenecek bed 



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 ye vergi borçlarının tasfiyesi ve mahsubu ama
cıyla borçlu her çeşit tüzelkişilerden taraflarca mutabık kalınacak 
bedel üzerinden Hazineye intikal edecek taşınmaz mal bedelleri ve 
aynî hakların tesisvve bunlara ilişkin giderler, 

«920. —- Kuranîlara Katılma Payları ve Sermaye Teşkilleri» 
ayrıntı kodu 

001-100 Kodlu faaliyetlerle ilgili; 
a) İktisadi 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 koda 
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 

işletmesine geçmiş ve 
Bankası ve Türk Ha 
mahallî idarelerin 
18.6.1947 tarih ve 5 
reler Fonundan karşı 
lacak yardımlara iliş 
meler, 

«940. — Malî Tra 
201 - 400, Kodlu 
a) Katma bütç 

ilişkin ödemeler, 
b) Yükseköğreti 

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, 
f) Karma teşebbüslere katılma paylarına ilişkin ödemeler, 
g) Uluslararası kuruluşlara yapılacak ödemeler, 
h) İkraz ve avanslarla ilgili ödemeler, 
i) Diğer malî transferlerle ilgili ödemeler, 
j) Kamu finansmanı ile kurulmuş özel statülü şirketlere Genel 

Bütçe ve Türkiye Kalkınma Bankası kanalı ile yapılacak ikraz öde
meleri, 

k) Seçim giderleri": Kanunları gereğince yapılacak her türlü 
seçimlerde kullanılacak büro ve malzeme giderleri ile 26.4.1961 gün 
ve 298 sayılı Kanunun 182 nci maddesinde belirtilen görevlilere öde
necek ücret, gündelik ve harcırahlar ve seçimle ilgili her türlü gi
derler, 

1) Yurt içinde Hazine mülkiyetinde ve Kültür Bakanlığı ta
sarrufunda bulunmamakla birlikte uğraş konusuna giren tarihî Türk 
Kültür mirası yapılarının gerektiğinde her türlü bakım, onarım, res
torasyon ve donatım işlerini Kültür Bakanlığının tayin edeceği şekil 
ve şartlara göre yapılma giderleri, 

m) Devlet gelirleri ve. harcamalarda etkinlik ve verimlilik sağ
layıcı uygulamalara geçmek gayesiyle; Devlet gelirleri, bütçesi ve 
muhasebe sistemi üzerinde yapılacak çalışmalarda istihdam edile

cek personelin hizmet içi e 
ma Değer Vergisi ve Verg 
Almanya iktisadî İşbirliği 
liği Fonuna yapılacak ödem 
reği uluslararası kuruluşlar 
ödemeler, 

n) Köy Hizmetleri G 
Müdürlüğü ve Karayollar 
ile ihbar ve kıdem tazminat 

«950. — Sosyal Transf 

401- 500 Kodlu faaliye 

a) T.C. Emekli Sand 
Emekli Sandığı Kanununu 
2 nci maddesi ile eklenen e 
ikramiyeleri, yönetim gide 
lahlı Kuvvetleri Personel 
dine göre yapılacak ödem 
ile 5434 sayılı Kanuna e 
göre yapılacak ödemeler, 
yapılacak ödemeler, T.C. 
netmelik ve kararname hü 
(yukarıda belirtilen ödeme 
kümleri gereğince takside 
cikmenin vukubulduğu öd 



b) T.C. Emekli Sandığı dışında kalan emekli dul ve yetimlere 
özel Kanunları gereğince yapılan aylık ödemeleri, 

c) Yurt içi eğitim kuramlarında okutulan öğrencilerin bursları 
İla yazılma, öğretim, tasdikname, smav ve diploma harçları ve ben
zeri giderler ile ilaç ve tedavi giderleri, 

d) Yurt dışı eğitim kurumlarında okutulan öğrencilerin burs 
giderleri, 

e) Yurt içi eğitim kurumlarında okutulan yabancı uyruklu 
öğrencilerin burs giderlerine ilişkin ödemeler, 

f) Parasız yatılı öğlencilerin pansiyon giderlerine ilişkin öde
meler, 

g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17.6.1982 tarih ve 
2684 sayılı, 11.8.1982 tarih ve 2698 sayılı Kanunlar gereğince indi
rimli ve parasız yatık 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, k 
riş ücretleri; taltif 
diyeler, sanatları ile 
refakatindekilere öd 
yurt içinde yetiştiril 
cırah Kanunu hüküm 
ge rakamının memu 
miktar üzerinden öd 
rencilerle, refakatin 
için tahsilde bulunac 
nan öğrenci baremi v 

i) Dernek, birl 
şekküllere yapılacak 

j) 657 sayılı D 
dayanılarak hazırlan 
kanlar Kurulu Kar 
cek. Yardımı Yönetm 

k) Türk kültür 

ka) Türk kült 
kin fâaliyetlerle ilgil 
yın giderleri ile foto 
tın alma ve yollam 



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 yab 
nim ve staj yapmalarına i 
ilgili yapılacak diğer giderl 

— Türk soyundan ya 
renimleri sırasında Maliye 
müştereken tespit edilecek 

kf) Dış memleketlerd 
ma konusu ile ilgili olarak 
nın önceden yazılı uygun 
ve kurumlarca ülkemize ç 
derleri, 

kg) Türk kültür ve 
feranslar, konserler, temsi 
lunmak, Türk sanat eserler 
oldukları ve ülkemizi yurt 
bit olan kişi ve toplulukla 
yabancı ülkelere gitmeleri 
profesör, öğretmen ve çeş 

.nın çağıranlar tarafından 

kh) Türk kültür ve 
lerde düzenlenecek sergi, 
satın alınacak yayınlar, fil 
nıtıcı her türlü malzeme v 
terileri için görevlendirilec 



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 
va teşekküllere yapılacak yardımlar ve gönderilecek veya mahallin
den temin olunacak ilim adamları, hoca, vaiz ve dersiamların ücret 
yollukları, ilgili faaliyetlerdeki «k» fıkrasındaki amaçlar için konu
lan ödenekten gerek görülecek ödenek (Dışişleri Bakanlığının teklifi 
ve Başbakanlığın uygun görüşü ile Başbakanlık Bütçesinin «830 - a 
örtülü ödenek» ie ilgili tertibine Maliye Bakanlığınca aktarılabilir.) 

Yukarıdaki (ka), (k'b), (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 İlgili saymanlıkça 6183 sayılı Kanuna göre takip edilir.) 
Ülkemizi tanıtma amacıyla yetkili makamlarca dış ülkelere geçici 
olarak gönderilenlerden güç durumda oldukları anlaşılanların ani ve 
ciddî müdahaleyi gerektiren, tedavi ve cenaze giderleri, muhtaç du
rumdaki vatandaşlarla işçilerin haklarını korumak için yapılacak hu
kukî ve teknik danışma, avukat ücretleri ile bulundukları ülke
deki siyasal ve sosyal şartlar içinde muhtaç duruma düşen Türklere 
Dışişleri Bakanlığının talimatı uyarınca yapılacak her türlü iaşe, iba
te, giyim eşyası ve tedavi giderleri, (Muhtaç ve güç duruma düş

tükleri sabit olanlar 
icrasından sonra anc 
maddesi hükümleri 
rilen paralar tahsil 
edilir.) 

Çalışma. ve Sos 
Hizmetleri Faaliyetl 
mizin haklarım kor 
retleri, yabancı ülke 
ve aile fertlerinin ce 
rafları, 

m) Dış ülkeler 
ülkelerde siyasî alan 
mesi veya etkisiz ha 
pılacak ödemeler, ki 
tın alınması, bastırılm 
lanması, film yaptır 
özel gazete nüshalar 
leri; (Bu tertibe kon 
Bakanlığının teklifi 
Bütçesinin «830 - a 
tibine Maliye Bakan 

Yapılacak anlaş 
için gönderilecek uz 
ve gidiş dönüş yollu 
beslenmeleri için yap 



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 SosyaJ Si
gortalar Kurumuna yapılacak yardım ve ödemeler, 

p) 1479 sayılı Kanunun 15 inci maddesi gereğince Esnaf ve 
Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
muna (Bağ - Kur'a) yapılacak yardım ve ödemeler. 

«960. — Borç Ödemeleri» ayrıntı kodu 
501 - 600 Kodlu faaliyetlerle ilgili, 
a) . İç Devlet borçları faiz ödemeleri, 
b) tç Devlet borçları genel giderleri, -
c) Dış Devlet borçlan faiz ödemeleri, 
d) Dış Devlet borçlan 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 borçlan, 
i) İlama bağlı borçlar; 
ia) Bir ilama müstenit olarak doğan ve 
— Hiznıetin; yapıldığı yıl bütçesinin ilgili tertibinden ödene

meyen borçlar, 
— Hizmetin yapıldığı yıldan sonra ortaya çıkan ve yılı bütçe

sinin «Geçen ve Eski Yıllar Borçlan» tertibinden ödenemeyen borç
lar, 

— Bütçede tertibi bu 
ib) Özel kanunlar g 

mesine karar verilen hake 
ic) 6.6.1985 tarih ve 

rınca yapılacak ödemeler, 
j) Geri verilecek pa 
k) Faiz, acyo, para 

Hazine cari hesaplarının 
leri için çeşitli kanunların 
bonoların faiz, komisyon 
nece bankalara yaptırıla 
misyonlar, 2974 sayılı Ta 
necek faizler, 

1) Diğer borç ödem 
«970. — Fon ödemel 
77 Kodlu altprogram 
a) Fonlarda çalışan 

nunî ödemeleri, 
b) Personelin yolluk 
c) Hizmet alımları v 
d) Tüketim malları 
e) Demirbaş alımlar 
f) Makine, teçhizat 
g) Yapı, tesis ve büy 
h) Gayrimenkul sat 
i) Kurumlara katılm 



— R/28 — 

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 öngörüle 
ve maden sektörleri 
yılı Kanun Hükmün 
lan fondan Tasarru 

m) 7/9245 say 
Alma ile Tersane K 



(Kurumların Satın Alacakları Taşıtların Ortalama Satın 
Bedellerini Gösterir Cetvel) 



V 

/ 
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T — CETVELİ 

(Kurumların Satmalacaklan Taşıtların Satınaîma Bedellerini Gö 

Sıra No. 

1 — a '(*) 
. 1 — b (**)' 

2 — 
3 — 
4 — 
5 — 
6 — 
7 — 

8 — 

9 — 
10 — 
ııi: — 
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-kaçtı (Arazi) 
Pick-up (Kamyonet, şoför dahil '3 veya 
6 kişilik) 
Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için 
şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 
Panel 
Otobüs (En az 20 kişilik) 
Otobüs (En az 36 kişilik) 
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en 
az 3.501 Kg. 
Ksmyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en 
az 12.000 Kg. 

Diferansiyel 

4X2 
4X2 
4X2 
4X2 
4X4 
4X2 
4X4 

4 X 2 

4X4 
4X2 
4X2 
4X2 

4X2 

4X2 

ir 

As 



— T/4 — 

Sıra No. Taşıtın Cinsi 

14 — 

15 — 
16 — 
17 — 

18 — 
1 9 — r 

20 — 

21 — a 

21 — b 

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 

Güvenlik önlemli binek otomobil (cinsi ve 
fiyatı Maliye Bakanlığınca belirlenir.) 
Güvenlik önlemli servis taşıtı (cinsi ve fi
yatı Maliye Bakanlığınca belirlenir.) 

Diferansiyel 

6X2 - 6X4 
4X2 
4X4 

4X2 
— ..-_." 
— 
— 

Asga 

1. 
1. 
1. 

(*) 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan Makamlar ile D 
kullanılmak üzere Dışişleri Bakanlığınca satın alınacak taşıtlar için, 

(**) 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan ilk üç sıradaki Ma 

NOT 
Bu cetvelde gösterilen asgarî ve azamî fiyatlarda değişiklik yapmaya, bu fiy 
metler için farklı miktarlarda tespit etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 



1998 YILINDA TAŞIT KANUNU UY 
SATIN ALINACAK TAŞITLAR 
KURUMLARIN SAHİP OLDUKL 

TAŞITLARI GÖSTERİR LİST 
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GENEL BÜTÇELİ DAİRELERCE 237 SAYILI TAŞ 

KANUNUNA GÖRE 1996 YILINDA SATTNALINAC 

TAŞITLARI GÖSTERİR CETVEL 

Kuruluşun Adı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa Mahkemesi 

Başbakanlık 

Çevre Bakanlığı 

Sıra No. 

T — l - b ( * 
T — 1 7 

T — l/a 
T — 2 
T — l / a 
Ti 2 
T — 3 
T — 6 
T — 3 

T — 2 
T — 4 

T — 2 
T — 2 
T — 3 

Taşıtın Cinsi 

'•'•) Binek otomobil (Opel Vectra) 
Pick - up (Kamyonet) Cenaze ara-
basıyapılmak üzere 

Binek otomobil 
Binek otomobil 
Binek otomobil 
Binek otomobil 
Station - Wagon 
Kaptı - kaçtı (Arazi) 
Station - Wagon 

Binek otomobil 
Arazi binek (En az 4 en çok 8 ki
şilik) 

Binek, otomobil 
Binek otomobil 
Station - Wagon 

Diferansiyel 

4X2 •• 
4 X 2 

4 X 2 
4X2 
4 X 2 
4 X 2 
4X2 
4 X 2 
4X2 

4 X 2 
4X4 

4 X 2 
4 X 2 
4 X 2 



Kuruluşun Adı 

Devlet Planlama Teşkilatı 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Devlet İstatistik Enstitüsü 
Adalet Bakanlığı 

(T) Cetveli 
Sıra No. 

. — T/8 

Taşıtın Cinsi Diferansiyel 

4 X 2 T — 5 Kaptı - kaçtı (Minibüs) 
T — 7 Pick - up (Kamyonet şoför dahil 

3 veya 6 kişilik) 4 X 2 
T — 4 Arazi binek (En az 4 en çok 8 kişilik) 4 X 4 

. T — 2 Binek otomobil 

T — 2 Binek otomobil 
T — 3 Station - Wagon 
T — 2 Binek otomobil 

T — 2 Binek otomobil 
T — 2 Binek otomobil 
T — 17 Pick-ııp (Kamyonet) cenaze ara- 4X2 

bası yapılmak üzere. 
T — 3 Station .- Wagon 4X2 
T — 7 Pick - up (Kamyonet şoför dahil 

3 veya 6 kişilik) 4X2 
T — 21/a Güvenlik önlemli binek otomobil — 

T — 5 Kaptı - kaçtı (Minibüs) 4 X 2 

T — 21/a Güvenlik Önlemli binek otomobil — 

4X4 
4X2 
4X2 
4X2 
4X2 

4X2 
4X2 
4X2 



Kuruluşun Adı 
(T) Cetveli 
Sıra No. 

T/9 

T 

Taşıtın Cinsi 

Binek otomobil 

Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü 

T — 10 Otobüs (En az 20 kişilik) 

T — 2 •(*) Binek otomobil 

T — 3 Station - Wagon 
T — 7 Kamyonet (Pick - up) 
T — 5 Kaptı -- kaçtı (Minibüs) 

Millî Savunma Bakanlığı T — 
T — 
T — 
T — 
T — 
T — 

T — 
T — 
T — 
T — 

3 
11 
15 
5 
11 
7 

10 
10 
n 
15 

Station - Wagon 
Otobüs (En az 36 kişilik) . 
Ambulans (Tıbbî donanımlı) 
Kaptı - kaçtı (Minibüs) 
Otobüs (En az 36 kişilik) 
Pick - up (Kamyonet şoför < 
3 veya 6 kişilik) 
Otobüs (En az 20 kişilik) 
Otobüs (En az 20 kişilik) 
Otobüs (En az 36 kişilik) 
Ambulans (Tıbbî donanımlı) 

Diferansiyel 

4 X 2 
4 X 2 
4 X 2 

4 X 2 

4 X 2 

4 X 2 

hil 4X2 

4X2 
4X2 
4X2 
4X2 
4X2 
4X2 

4X2 
4X2 
4X2 
4X2 



Kuruluşun Adı 
(T) Cetveli 

Sıra No. 

T/10 — 

Taşıtın Cinsi 

T — 5 Kaptı - kaçtı (Minibüs) 

Diferansiy 

4X2 

T—-8 Pick - up (Kamyonet, arazi hiz- 4X4 
metleri için şoför dahil 3 veya 6 
kişilik) 

T —• 13 Kamyon şas i - kabin tam yüklü 4X2 
'" ağırlığı en az 12.000 Kg. 

T — 5 Kaptı - kaçtı (Minibüs) 4X2 

T — 8 Pick - UP (Kamyonet) arazi hiz- 4X4 
metleri için şoför dahil 3 veya 6 
kişilik) 

T — 9 Panel . 4X2 

T — 12 Kamyon - şasi -. kabin tam yüklü 4X2 
ağırlığı eh az 3.501 Kg. 

•T — 5 Kaptı. - kaçtı (Minibüs) . 4X2 

T — 7 Pick - up (Kamyonet şoför dahil 4X2 
3 veya 6 kişilik) - . 

T — 5 Kaptı - kaçtı (Minibüs) 4X2 

T — 7 . - Pick - up (Kamyonet şoför dahil 4X2 
3 veya 6 kişüik) 



— T/11 — 

Kuruluşun Adı 

İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

(T) Cetveli 
Sıra No. Taşıtın Cinsi Diferansiyel A 

T — 20- B?siklet 

X — 7 Pick - up (Kamyonet şoför dahil 4X2 
3 veya 6 kişilik) 

T — 8 Pick - up (Kamyonet" arazi hiz- 4X4 
metleri için şoför dahil 3 veya 6 
kişilik) 

T — 5 Kaptı - kaçtı - (Minibüs) 4X2 

T 
T 

Jandarma Gertel Komutanlığı T 
T 

2 Binek otomobili 
2 Binek otomobil-

Adedi ve cinsi Bakanlar Kurulunca 
belirlenecektir. 
Adedi ve cinsi Bakanlar Kurulunca 
belirlenecektir. 
Adedi ve cinsi Bakanlar Kurulunca 

- belirlenecektir. 
Âdedi ve cinsi Bakanlar Kurulunca 
belirlenecektir. 

3 . Station - Wagon 
5 Kaptı - kaçtı (Minibüs) 

2 

4X2 
4 X 2 

4X2 
4X2 . 

15 

- 6 

• 



T/12 

Kuruluşun Adı 
(T) Cetveli 

Sıra No. Taşıtın Cinsi 

T — 5 Kaptı - kaçtı (Minibüs) 
T — 10 Otobüs (En az 20 kişilik) 

T — 12 Kamyon şasi kabin tam yüklü ağır
lığı en az 3.501 Kg. 

T —13 Kamyon şasi kabın tam yüklü 
ağırlığı en az 12.000 Kg. 

T — 13 Kamyon şasi kabin tam yüklü 
ağırlığı en az 12.000 Kg. 

T — 14 Kamyon şasi kabin tam yüklü 
<' ağırlığı en az 17.000 Kg. 

T — 14 Kamyon şasi kabin tam yüklü 
ağırlığı en az 17.000 Kg. 

T — 15 Ambulans (Tıbbî Donanımlı) 
T — 19 Mötorsiklet (En az 600 cc.lik) 

T — 21/a: Güvenlik önlemli binek 

T — 2-1/la; Seyyar tamir aracı 

T — 21/a; Muhabere tamir aracı 

T — 21/a Kurtarıcı araç . . - . • ' . -

Diferansi 

4X2 
4X2 

4X2 

4X2 

4X2 

6X2 

6X2 

4X2 

4X2 

6X2 

4X2 

6X4 
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Kuruluşun Adı 
(T) Cetveli 

Sıra No. Taşıtın Cinsi 

Sahil Güvenlik Komutanlığı T — 2 Binek otomobil 
T.— 21/a Güvenlik önlemli binek otomobil 

T — 10 Otobüs (En az 20 kişilik) 

Maliye Bakanlığı 

Maliye Bakanlığı 

T — 15 Ambulans (Tıbbî donanımlı) 

T Binek otomobil 

T — 5 Kaptı - kaçtı (Minibüs) 

T — 7 Pick - up (Kamyonet) 

T — 3 Station - Wagon 

Diferansiyel 

4X2 
4 X 2 

4X2 

4X2 

4 X 2 

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü T — 4 Arazi binek (En 'az 4 en çok 8 kişilik) 4 X 4 
T — 5 Kaptı - kaçtı (Minibüs) 4 X 2 
T-—2 Binek otomobil 4 X 2 

4X2 

4X2 

4X2 

1 
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(T) Cetveli 
Kuruluşun Adı Sıra No. Taşıtın Cinsi 

Maliye Bakanlığı 
Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye. 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü T — 5 Kaptı - kaçtı (Minibüs) 

T — 7 Pick - up (Kamyonet) 

- T — 13 Kamyon (12 ton) 

Millî Eğitim Bakanlığı T — 15 Ambulans (Tıbbî donanımlı) 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı^ T — 2 Binek otomobil 

T — 5 Kaptı - kaçtı (Minibüs) 

Sağlık Bakanlığı T — 15 Ambulans (Tıbbî donanımlı) 
T — 4 Arazi - binek "(En az 4 en çok 

kişilik) 
T — 4 Arazi - binek (En az 4 en çok 

kişilik) 
T — 3 . Statiion - Wagon 

Diferansiy 

4 X 2 

4 X 2 

4 X 2 

4X2 

4 X 2 

4 X 2 

4X2 
4X4 

4X4 

4X2 
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Kuruluşun Adı 

Ulaştırma Bakanlığı 

(T) Cetveli 
Sıra No. Taşıtın Cinsi Diferansiyel 

Kaptı - kaçtı (Minibüs). 

T — 15 Ambulans (Tıbbî donanımlı) 

4X2 

4X2 

T -

T -
T -

T -

- 3 

- 2 
- 3 

- 4 

Station - Wagön 

Binek otomobil 
Station - Wagon 

Arazi - binek (En az 
kişilik) 

4X2 

4X2 
4X2 

4 en çok 8 4X4 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı T 

T - 5 

Station - Wagon 4X2 

Pick - up (Kamyonet, arazi hizmet- 4X4 
leri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 

Kaptı - kaçtı (Minibüs) 4X2 
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Kuruluşun Adı 

- • • - , -

Orman Bakanlığı 

(T) Cetveli 
SıraNo. . Taşıtın Cinsi 

T — 8 Pick - up (Kamyonet, arazi hizmet
leri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 

T — 14 Kamyon - şasi - kabin tam yüklü 
ağırlığı en az 17.000 Kg. 

T — Sj Pick - UP (Kamyonet, arazi hizmet
leri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 

T —-6 Kaptı - kaçtı (Afazi) 

T — 81 Pick - up (Kamyonet, arazi hizmet-

Diferansiyel 

4X4 

6X2-

4X4 

4X4 

4X4 

6X4 

leri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 

T — 13 Kamyon 4X2 

Çakşma ve Sosyal Güv. Bak. T — 2 
T — 3 

Çalışma ve Sosyal Güv. Bak. 
İş ve İşçi Bulma Kurumu 
Genel Müdürlüğü T — 2 

Binek otomobil 
Statiion - NVagon 

Binek otomobil 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

T — 10 Otobüs (En az 20 kişilik) 

T'— 14 Kamyon şasi ka!bin tam yüklü 4X2 
ağırlığı en az 17.000 Kg. 

4X2 
4X2 

4 X 2 
4 X 2 
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Kuruluşun Adı 

Turizm Bakanlığı 

Denizcilik Müsteşarlığı 

Gümrük Müsteşarlığı 

•* Dışişleri Bakanlığı 

(T) Cetveli 
Sıra No. Taşıtın Cinsi 

T — 2 Binek otomobil 

T Kaptı - kaçtı (Minibüs) 

T -
T -

T -
T -

- 2 
- 3 

- 2 
- 3 

Binek otomobil 
Sta'tion - Wagon 
Liman kontrol motoru 
Binek otomobil 
Station - Wagon 

Diferansiye 

4X2 

4X2 

T — 17 Pick - up (Kamyonet) 

T — 2 Binek otomobil 4 X 2 
T — 4 Arazi binek (En az 4 en çok 8 

kişilik) 4X4 
T — 21/a Güvenlik önlemli binek otomobil 

4X2 
4X2 

4X2 
4 X 2 
4 X 2 
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Kuruluşun Adı 
(T) Cetveli 
Sıra No. Taşıtın Cinsi 

2l/Ö Güvenlik önlemli servis taşıtı 

Diferansiyel 

(*) 1. Dışişleri Bakanlığının 1996 yılında satın alınacak, taşıtlarının ödeneği, yatırım ödeneği 
yer almaktadır. " 
Önceden öngörülmeyen olağanüstü hallerde taşıt sayısı aynı kalmak üzere Maliye Bak 

237 sayılı Taşıt Kanunu gereğince satın alınacak taşıtlar listesindeki temsilcilik isimler 
masına karar verilen temsilcilikler için taşıt satın almaya Dışişleri Bakanlığı yetkidir. 
İhtiyaç duyulan Dış Temsilcilikler için Dışişleri Bakanlığının talebi ve 'Maliye Bakan 

taşıt yerine güvenlik önlemi olmayan taşıt satın alınabilir. 
Trablus Büyükelçiliği için güvenlik önlemi olmayan iaşıt.konvertıbl olmayan ye tra 
dilen özel ödenekten karşılanacaktır. 

2. 

3. 

4. 



— T/19 — 

GENEL BÜTÇELİ DAİRELERİN 30.6.1995 TARİHİ İTİBARİYLE TAŞ 

ö 
D a i r e l e r fi e ' -g 3 .2 >> 

. . g § > 3 fi S £ £ O *! 

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
2. Cumhurbaşkanlığı 
3. Sayıştay Başkanlığı . 
4. Anayasa Mahkemesi 16 7 - 3 1 
5. Başbakanlık 301 35 2 29 9 25 10 
6. Devlet Planlama Teşkilatı Müs. 32 2 3 
7. Hazine Müsteşarlığı 33 2 1 
8. Dış Ticaret Müsteşarlığı 31 4 
9. Danıştay 16 8 7 1 

10. Yargıtay 13 34 ' 8 1 
11. Devlet İstatistik Enstitüsü 31 12 22 3 
12. Diyanet İşleri Başkanlığı 279 1 89 4 9 3 
13. Tapu ve Kadastro Genel Müd. 52 130 241 247 9 4 
14. Devlet Meteoro. İş. Gen. Müd. 25 29 41 2 15 6 
15. Adalet Bakanlığı 4 0 5 ' 73 10 ' 33 6 342 33 80 
16. Millî Savunma Bakanlığı 2.181 314 903 1.227 1.776 1.898 1.406 
17. İçişleri Bakanlığı 1.154 74 121 19 68 13 19 
18. Emniyet Genel Müdürlüğü 8.584 25 624 2.748 86 54 497 119 
19. Jandarma Genel Komutanlığı 74 2.190 536 1,197 186 691 



T/20 — 

D a i r e l e r 

20. Sahil Güvenlik Komutanlığı 
21. Dışişleri-Bakanlığı 
22. Maliye Bakanlığı 
23. Millî Eğitim Bakanlığı 
24. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
• 25. Sağlık Bakanlığı 
26. Ulaştırma Bakanlığı 
27. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
28. Orman Bakanlığı 
29. Çalışma ve Sos. Güv. Bakanlığı 
30. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
31. Enerji ve Tabiî Kay. Bakanlığı 
32. Kültür Bakanlığı 
33. Turizm Bakanlığı 
34. Çevre Bakanlığı 
35. Denizcilik Müsteşarlığı 
36. Gümrük Müsteşarlığı 

Bi
ne
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18 
128 
321 
473 
169 
971 
10 
668 
105 
17 
30 
13 
48 
23 
29 
17 
81 
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n 
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253 
72 
246 
113 
618 
36 
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60 
• 4 
5 
4 
30 
32 
29 
7 
25 
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2 30 
57 
87 
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80 
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23 
6 

854 
773 
109 . 
445 
69 
266 
30 
10 
29 
4 
24 
18 
2 
2 
55 

Pi
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 - 
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18 

204 
192 
90 

.-318 
25 

1,876 
. 315 

2 
"2. 
25 
3 
1 

Pa
ne

l 

15 
1 

5 
32 

52 

.66 

O 
3 
1 
6 
85 
46 
79 
12 
145 
11 
1 

.76 

5 

TOPLAM 16.348 5.593 3.139 7.700 6.506 503 3.173 

Taşıt sayılarına döner sermaye işletmeleri ile fon idarelerine ait taşıtlar dahildir. 



'• O 
r* 

ön
em

 
ı-H 

• • 
»4 

^ - » • 

> 
d 

as
am

 
n 

>m 

yı
s 

a 

C 

V) 

Q ' >< c/3 

0) 

s» 
C3 

l ı ^ — • • 

2 
(f) 

?> (D ( D O o 
-o - I 

(6 (D 
> 

< 
2C C3 

(D 
0 ) 





- 3 -

İ Ç İ N D E K İ L E R 

- Plan ve Bütçe Komisyonu Jjyeleri 
- 1996 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarılarının Plan ve Bütçe 

Komisyonunda Görüşme Programı " • 
- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna İlişkin Karşı Görüşler 
- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna Ekli Tablolar 
- Başbakanlığın Katma Bütçeli İdareler 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile gerekç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Sunulmasına İlişkin Sevk'Yazılan 
- Katma Bütçeli İdareler 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı Metni ile Plan ve Bütçe 

Kabul Ettiği Metin ' 
- Katma Bütçeli İdareler 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı Genel Gerekçesi 
- Katma Bütçeli İdareler 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Maddelerine İlişkin G 
- A ve B Cetveli (Katma Bütçe Gider ve Gelir Cetveli) . 
- L Cetveli (Lojman ve Sosyal Tesisler) 
- 1996 Yılında Taşıt Kanunu Uyarınca Satın Alınacak Taşıtlar ile Kurumların Sahip Old 

Gösterir Liste 





PLAN VE BÜTÇE 

Başkan : Biltekin ÖZDEMİR 
Başkan V. : Nurhan TEKİNEL 
Sözcü : Metin GÜRDERE 
Kâtip : Hayri DOĞAN 
Üyeler : İbrahim Ertan YÜLEK 

SaitAÇBA 
İlhan AKÜZÜM 
Gökhan ÇAPOĞLU 
Hikmet ULUĞBAY 
Metin ŞAHİN 
Saffet KAYA 
Ataullah HAMİDİ 
Necmi HOŞVER 
Mustafa ÇİLOĞLU 
Nevfel ŞAHİN 
Salim ENSARİÖĞLU 
Mustafa YILDIZ 
Ergun ÖZDEMİR 
Hüseyin YAYLA 
Adil AŞIRIM 

Samsun 
Kastamonu 
Tokat 
Antalya 
Adana 
Afyon 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Ardahan 
Batman 
Bolu 
Burdur 
Çanakkale 
Diyarbakır 
Erzincan 
Giresun 
Hatay 
İğdır 

. ANAP 
DYP 
ANAP 
DYP 
RP 
RP 
DYP 
DSP 
DSP 
DSP 
DYP 
ANAP 
DYP 
DYP 
DYP 
DYP 
CHP 
DYP 
ANAP 
ANAP 
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KOMISYONU ÜYELERİ 

Ali ER 
Meral AKŞ 
Algan HAC 
Güneş TA 
Zekeriya T 
Ali TOPUZ 
Turhan AR 
Sabri TEK 
Esat BÜTÜ 
Zeki ÜNA 
Fethi ACA 
Nurettin K 
Mustafa Ü 
Mehmet A 
Miraç AK 
Ahmet KA 
Cevat AYH 
Ertuğrul E 
Yıldırım A 
Veysel AT 
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1996 MALI YILI GENEL VE KATMA BUTCE KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KO 
Tarih Gün Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlar Tarih Gün 

21.3.1996 Perş. Maliye Bakanının Genel ve Katma Bütçe Kanunu 
Tasarılarını Komisyona sunuşu (Saat 13.00) 

22.3.1996 Cuma 
23.3.1996 C.tesi Değerlendirme çalışmaları 
24.3.1996 Pazar 
25.3.96 P. tesi Genel ve Katma Bütçe Kanunu tasarılarının tümü 

üzerinde görüşmeler 
26.3.96 Salı Başbakanlık 

-. - Denizcilik Müs. . 
- Dış Ticaret Müs. 

. - Gümrük Müs. 
- Devlet İstatik Enst. Başkanlığı 
- Tapu ve Kadarstro Genel Md. lüğü 

27.3.96 Çrş. - Vakıflar Gn. Md. lüğü (Katma) 
- Diyanet İşleri Başkanlığı 
- Köy Hizmetleri Gn. Md.lüğü (Katma) 
- Gençlik ve Spor Gn. Md. lüğü (Katma) 
- Devlet Meteo. İş. Gn. Md. lüğü 
- Sos. Hiz, ve Çocuk Esirgeme Kur. Gn. Md. (Katma) 

28.3.96 Prş. Anayasa Mah. Başkanlığı 
Danıştay Başkanlığı 
Yargıtay Başkanlığı 

. Adalet Bakanlığı 
29.3.96 Cuma İçişleri Bakanlığı 

- Emniyet Gn. Md. lüğü 
- Jandarma Gn. K. lığı 
- Sahil Güvenlik K. lığı 

30.3.96 Ctesi Sanayi ve Ticaret Bakanlıâı 
31.3.96 Pz. - Değerlendirme çalışmaları 

1.4.96 Ptesi Bay. ve İs. Bak. 
- Karayolları Gn.Md. lüğü (Katma) 

2.4.96 Salı Dışiş. Bak 
• Millî Savu 

3.4.96 Çrş. - Sağlık Ba 
- Hudut 
Ulaştırma 
- Telsiz G 

4.4.96 Prş. Tar. ve K 
-Tar ım R 
Orman B 
- Orman 

5.4.96 Cuma Kültür Ba 
Çalışma 

6.4.1996 Ctesi Millî Eğitim 
- Yüksek 
- Üniver 

7.4.96 Pz. Değerlen 
8.4.96 Ptesi. Turizm Ba 

Çevre Ba 
9.4.96 Salı Enerji ve 

- Petrol 
- Devlet 

10.4.96Çrş. Cumhurb 
T.B.M.M. 
(Radyo y 
Sayıştay 

11.4.96 Prş. DPT 
Hazine M 

12.4.96 Cuma Maliye B 
- Gelir B 
Genel ve 

13.4.96 Ctesi Kom. Ra 
14.4.96 Pz. Başkanlığ 
K / I O A P+cıei 





Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi • 
Plan ve Bütçe Komisyonu ' 

Esas No. : 1/286 
Karar No. : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIN 
Anayasanın 162 nci maddesine uygun olarak 52 nci Hükümet tarafından 17.10.1995 tarihinde Türkiye Büy 

Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanun Tasarıları" 18.10.1995 tarihinde Komisyonumuza havale edilmişti. Ancak; 27. 
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Siyasî Partiler Kanunu ve Milletvekili Seçimi Kanununda Değ 
desi ile milletvekili seçimi için oy verme gününün 24 Aralık 1995 tarihi olarak belirlenmesi ve milletvekili genel 
Tasarılarının Komisyonumuzda ve Genel Kurulda görüşülmesinin ve kanunlaşmasının mümkün olamayacağı anl 
nın ilk dört ayına münhasır olmak üzere, bir önceki yıl bütçe ödeneklerinin belirli oranlarında harcama yapma v 
"1996 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet 
nu Tasarısı" 28.10.1995 tarihinde 52 nci Hükümetçe Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş ve Tü 
te Komisyonumuza havale edilmiştir. Tasarı, Komisyonumuzun 30.10.1995 tarihli 2 nci. birleşiminde görüşülerek 
sini müteakip 9.11.1995 tarihli ve 4130 Sayılı Kanun olarak 11.11.1995 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yü 
let Meclisi, milletvekili erken genel seçimleri nedeniyle 19 uncu Dönem çalışmalarına son vermiş, 1996 Malî Yıl 
süz (kadük) sayılmıştır. 

Seçimleri müteakip kurulmuş bulunan 53 üncü Hükümetin, 52 nci Hükümet tarafından hazırlanarak Anaya 
Meclisi Başkanlığına sunulan ve daha sonra kadük olan "1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı" ile "Katma B 
sı"nın, Meclis İçtüzüğünün 78 inci maddesi hükmü uyarınca, yenilenmeleri suretiyle görüşülmesi talebi ve bu 
10.3.1996 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmasıyla 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasa 
lıkça 15.3.1996 tarihinde Komisyonumuza havale edilmiştir. 



Komisyonumuz, "1996 Malî Yılı Genel Bütçeli Daireler ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanun Tasarıları" 
Bütçeli İdareler Kesin Hesap Kanun Tasanları"nın görüşülmesine ilişkin ilkeleri tespit etmek amacıyla 20.3.1996 
tırmıştır. 

-1996 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanun Tasarılarının Komisyonumuzda görüşülmesine ilişkin progra 
- İçtüzüğün 34 üncü maddesine göre görüşmelerde tam tutanak tutulması uygun görülmüştür.. 
- Komisyonun, Genel Kurul'un toplantı saatleri dahilinde de çalışabilmesini teminen Türkiye Büyük Millet 

sayacak şekilde izin talep edilmesi gerekli bulunmuştur. 
- 1994 Malî Yılı Genel Bütçeli Daireler ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasarılarının görüşülm 

let Meclisine sunulması gereken "Genel Uygunluk Bildirimleri"nin Sayıştay Genel Kurulunun toplanamaması ve 
Meclisi Başkanlığına sunulamamış olması nedeniyle, 1994 Malî Yılına ilişkin kesinhesap tasarılarının bu eksikli 
ğu sonucuna varılmıştır. 

- Diğer taraftan, önümüzdeki dönemde, çalışmaların daha verimli yürütülebilmesini temin ve ekonomik ve 
Teklif ve Tezkerelerin incelenip karara bağlanması aşamasında sağlıklı sonuçlara ulaşılabilmesi açısından ekono 
kaç kez, ekonominin yönetimi ile ilgili Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Müs 
ve ilgililerin Komisyona açıklamalarda bulunması karara bağlanmış ve durum gereği için Sayın "Başbakanımıza b 

Komisyonumuz, Bütçe Kanun Tasarıları üzerindeki görüşmelerine, 21.3.1996 tarihinde Maliye Bakanının su 
Maliye Bakanınca Bütçenin Komisyona sunuş konuşmasında : 17 Ekim 1'995 tarihinde Parlamentoya sunul 

genel seçimler nedeniyle görüşülemeyerek hükümsüz hale geldiği, Kamuoyunda Geçici Bütçe olarak anılan yetk 
tarihinde sona ereceği bilindiğinden zaman darlığı sebebiyle, anılan Tasarıların İçtüzüğün 78 nci maddesi uyarınc 
verildiği, ancak; geçen zaman içinde meydana gelen siyasî ve ekonomik gelişmeler ile Hükümet Programı da dik 
rıyla tasarıların yeniden şekillendirilmesinde yarar görüldüğü, 

Maliye Bakanı ayrıca; 

- Türkiye'de 1980 sonrası dönemde, rekabete açık ekonominin ilke ve esaslarının yerleştirilmesi, dış ticare 
rarlar yerine piyasa güçlerinin ikame edilmesi, yurt içi malî piyasaların yeniden yapılandırılması ve güçlendirilme 



lamak üzere 1989 yılında konvertibiliteye geçilmesiyle birlikte sermaye hareketlerinin serbest bırakılmış bulund 
.sanayii kapasite kullanımında, ihracat hacminde, imalat sanayiinin ihracat içindeki payında ve dış ticaret hacmi 
sağlandığı, tüm bu ulumlu gelişmelere rağmen-, kamu açıkları, kronikleşen yüksek enflasyon, imalat sanayiindek 
pısal değişikliklerin özellikle kamu kesiminde gerçekleştirilememesinin yarattığı sorunların önemini koruduğu, 

- 1990-1995 dönemindeki Gayri Safi Millî Hâsıla büyüme hızının istikrarsız ve dalgalı bir yapıda seyrettiğ 
istikrarlı bir büyüme için bazı yapısal reformlara ihtiyacı olduğunu ortaya koyduğu, bu bakımdan ekonomide uz 
mının sağlanması ve uyumlu makro ekonomik politikaların izlenmesinin büyük önem taşıdığı, 

- Sosyal devlet ilkesi çerçevesinde, kamu yatırımlarında özellikle, sağlık ve eğitim sektörleri ile enerji yat 
sine ağırlık verilmesinin Hükümetin öncelikleri arasında olduğu, 

- Özelleştirmenin Türkiye'nin acil olarak önemle üzerinde durması gereken konulardan biri olduğu, 1986 
pıldığı, 1995 yılında gerçekleşen özelleştirme gelirinin ise 515 milyon dolar düzeyinde kaldığı, özelleştirmenin 
da yer aldığı, 

- Özelleştirme ile bütçe üzerindeki KİT finansman yükünün azaltılması, sermayenin tabana yayılması, verim 
mide ticarî ve üretici rol üstlenmesi yerine, aslî fonksiyonları olan adalet, eğitim, sağlık, savunma ve güvenlik 
kân sağlanmış olacağı, ayrıca özelleştirmenin ekonomimizi Avrupa Birliği ekonomilerine yaklaştırmada önemli 
masına da olumlu katkıda bulunacağı, 

- Sosyal güvenlik sisteminin finansman.açıklarının hızla yükseldiği, sistemin bütçe ve kamu finansman de 
yönelik acil tedbirlerin hızla alınmasının zorunluluk'arzettiğL, çözümler üzerinde ilgili kurumların çalışmalarını 
sine sunulacağı, " 

- Tarımsal destekleme politikalarının gözden geçirilmesi, tarım ürünlerinin fiyatlarına olan devlet müdaha 
desteği verilmesine yönelik düzenlemelere gidilmesi ve tarımdaki desteklerin bütçe dengeleri içerisinde devam 

- Yatırım, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetlerin teşvikine yönelik uygulamaların gözden geçirilmesi, Av 
yapıda yeniden ele alınmasının kaçınılmaz hale geldiği, 



- Kamuda genel olarak israfın ve verimsizliğin kaynağı haline gelen,' merkezi organizasyon ve bürokratik y 
alınması, bu konuda yapılacak düzenlemelerin bir çerçeve kanunla tespiti ve hızla uygulamaya konulması gerek 

- Kamu finansman açıklarının disiplin altına alınmasında dikkatlerin sadece vergiler üzerinde değil, aynı z 
bu konuda uzun vadeli malî politikaların'oluşturulması gerektiği, bu amaçla, Maliye Bakanlığı bünyesinde, "Kam 
pısının Modernizasyonu" adı altında bir projenin başlatılmış bulunduğu, proje kapsamında; bütçe uygulamasınd 
luk verileceği, mevcut denetimin yanı sıra performans denetimi sisteminin uygulamaya konulacağı, mevcut nak 
leceği personel harcamalarının disipline edilmesi için personel bütçe sistemine geçileceği ve böylece kamuda pe 
harcama yönetimine şeffaflık getirilerek, kuruluşların kamuoyunu belirli dönemlerde mevcut durum, hedefler ve 
lanacağı, böylece kamu yönetiminde sorumluluğun tüm yönetim katmanlarınca paylaşılacağı ve kuruluşların kam 

- Kamu açıklarında sağlanacak daralma, verimlilik artışı ile uyumlu gelir politikası, kamunun Merkez Bank 
si sonucunda para politikasının etkinliğinin artması ve yapısal reformlarda sağlanacak gelişmelere bağlı olarak 
öncelikli temel politikasını oluşturduğu, 

- 1995 malî yılı bütçesinde genel ve katma bütçeli kuruluşlara 1 katrilyon 331 trilyon lira ödenek tahsis edil 
yon lira ve bütçe açığının da 198 trilyon lira olarak öngörüldüğü, ancak 1995 yılı sonunda bütçe harcamalarının 
yon 404 trilyon lira, bütçe açığının ise 317 trilyon lira olarak gerçekleştiği, 1996 yılında, dört aylık geçici bütçe 
trilyon liralık bir büyüklüğe ulaşabileceğinin tahmin edildiği, halbuki 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarılarınd 
ler sonucunda tasarıda öngörülen bütçe büyüklüklerinin gözden geçirilmesinin gerektiği, 

- DPT'nin ekonomideki gelişmeler çerçevesinde, Gayri Safı Millî Hâsıla büyüme hızını % 4.5, toplam eşya 
tiği, Komisyonumuzdaki müzakereler aşamasında, DPT'nin öngördüğü makroekonomik hedefler doğrultusunda 
oluşacak gelir artışları paralelinde, toplam bütçe harcamalarındaki üst limitin belirleneceği, 

- DPT tarafından belirlenen yıllık toptan eşya fiyatları artış hedefinin aşılmaması için, revize edilecek bütçe 
- Tasarıda yer alan iç borç faizi, personel, sosyal güvenlik, eğitim, sağlık ve bazı yatırım ödeneklerinde kı 

şünüldüğü, . 
gibi hususları da ifade etmiştir. 
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Tasarının incelenebilmesini teminen verilen aradan sonra, 25 Mart 1996 tarihinde Bütçe Kanunu Tasarılarının 

Katma Bütçeli İdareler 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve gerekçesi incelendiğinde; Tasarının, Genel 
zırlandığı, anlaşılmaktadır. . > • ' _ • " 

Katma Bütçeli İdarelerin 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısını ödenek ve gelir açısından analizi yapıldığın 

- Katma Bütçeli İdarelere 1995 Malî Yılı harcamaları için (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam 260 t 

Bu ödeneğin; 

- 143 trilyon 745 milyar lirasının cari harcamalara, (Bunun 131 trilyon 413 milyar lirası personel carileri, 12 

- 106 trilyon 768 milyar 460 milyon lirasının yatırım harcamalarına, 

- 9 trilyon 963 milyar 902 milyon lirasının ise transfer harcamalarına, 

ayrıldığı görülmektedir. 

Bu ödeneklerin bütçe büyüklüğü içindeki payları ise; 

- Personel ödenekleri % 50.5, 

- Diğer cari ödenekleri % 4.7, . 

-Yatırım ödenekleri % 41.0, " 

- Transfer ödenekleri % 3.8'dir. 

- Sözkonusu ödeneklerin karşılığının ise, her bir idarenin bütçesine bağlı (B) işaretli cetvellerde gösterildiği ü 

- 10 trilyon lirası kurumların özgelirleri, 

- 187 trilyon 307 milyar 312 milyon lirası Hazine yardımı, 

- 63 trilyon 170 milyar 50 milyon lirası da yükseköğretim kurumlarının cari hizmet giderlerine yapılacak De 

olmak üzere toplam 260 trilyon 477 milyar 362 milyon lira olarak tahmin edildiği görülmektedir. 



Katma Bütçeli İdarelerin 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde yapılan görüşmelerde, ülkemiz 
yapı içerisindeki yeri.ile ilgili görüş ve öneriler en geniş şekilde dile getirilmiştir. 

Bu görüşmeleri takiben, Katma Bütçeli İdareler 1996 Malî Yılı Bütçe Kânunu tasarısı ve gerekçesi Komis 
laşımları, gelişen koşullar ve ihtiyaçlar değerlendirilmek suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 12 
sarının 1 inci maddesine bağlı katma bütçeli idarelerin gider ve gelir cetvelleri ayrı ayrı incelenmiştir. 

Katma Bütçeli İdareler 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının İdareler bazında yapılan görüşmelerind 
kündür : . . . - . . -

Vâkıflar Genel Müdürlüğü : 

—. Vakıflar Genel Müdürlüğünün en önemli görevlerinin ecdad yadigârı eserleri ihya etmek ve vakıfların 
lemek olduğu, 

- Ecdat yadigârı olan mimarî ve tarihî eserlerimizi onarmak, onları orijinal durumlarıyla gelecek nesillere 
geleri olarak devamını sağlamak amacıyla yapılan ve yapılacak olan çalışmaların takdirle karşılandığı, 

- Restorasyon ve koruma çalışmalarında Kültür Bakanlığı ile işbirliği yapılmasının faydalı olacağı, 

- Vakfiyelerin, Genel Müdürlük bünyesinde ehil heyetler.tarafından kontrol 'edilerek, bugünün şartlarınd 
telikte, bugünkü şartlara uygun ve uygulanabilir hale getirilerek reel fonksiyon kazandırılması gerektiği, 

- Vakıf mallarının özenle korunması ve mahkemelerdekf dava çokluğuna çözüm bulunması gerektiği, 

- Vakıflar Genel Müdürlüğü ve idare ettiği mazbut vakıf gayrimenküllerinin gerek mülkiyet, gerekse tas 
ra kaybının önlenmesi, vakıf gayrimenküllerinin kira artışlarında bölge müdürlüklerine yetki verilerek tek ora 
diği haksızlık ve dengesizliğe son yerilmesi gerektiği, 

gibi görüş ve eleştirelere Hükümet adına yapılan açıklamalarda; 

- Vakıfların, en hayırlı müesseselerin başında geldiği bu modelin Türkiye'de geliştirilmesinde ve yaygın 
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- Fert ile devlet arasında, devletin yerine getiremediği, ferdin de gücünü aşan noktalarda ve sosyal politikala 
met ifa ettiği, 

- Vakıf hareketinin yalnız bizim toplumumuz bakımından değil, bugün Avrupa'da ve özellikle Amerika'da ü 

- Vakıf statüsü içinde önemli hizmetler yapan vakıflar olduğu gibi, maksatlı olarak kurulmuş vakıfların da b 
diği yetkiler çerçevesinde denetlemeye, kuruluşu bakımından da mahkemelerden gelen müzekkereleri değerlendir 
yet göstermesine gayret edildiği, • • . ' * • _ • ' . 

- Vakıf mallarını korumanın bir ölçüde tarihî korumak, geçmişimize sahip çıkmak olduğu, bunun sadece b 
vakıf mallarının korunmasına herkesin sahip çıkması, herkesin hassasiyet göstermesi lazım geldiği, vakıf şuuru, v 
için, vakıf mallarını tam anlamıyla koruyabildiğimizin söylenemeyeceği, 

- Resmî kurumların ve mahallî idarelerinin de vakıf mallarına gerekli ilgiyi gösteremedikleri, vakıf emvalin 
ğı, bununla ilgili bir takım kanunî çalışmaların yapılmasının gerektiği, 

- Vakıf eserlerinin restorasyonu için gerekli kaynağın bulunamadığı, şu anda tescilli 7 600 vakıf eserinin bulu 
eserin restore edilebildiği, bunun yeterli olmadığı, 

- Yeni kaynaklar geliştirmekte ve maksada uygun kaynak tahsisinde fayda olduğu, Vakıflar Bankasının özel 
emlakinin değerlendirilmesinde önemli bir kaynak teşkil edeceği, ayrıca kat karşılığı yada yapsatçılık yoluyla; y 
hakkını, hukukunu korumak suretiyle ilave bir kaynak yaratmanın gayreti içinde bulunulacağı, 

- Kira tespitlerinin, günün şartlarına göre ve Yargıtay kararlarını da dikkate alarak belli bir düzeye getirme 
çokluğunun buradan kaynaklandığı, 

- Vakfiyelerin güncelleştirilmesi çalışmalarına devam edildiği, önümüzdeki dönem içinde bir kısmının kita 
larda kullanılmasının düşünüldüğü, 

ifade edilmiştir. 



Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü : 
- Genel Müdürlüğün, kırsal kesimdeki 77 bin yerleşim ünitesine ulaştırma, içme suları, iskân hizmetleri, 

rinde hizmet verdiği, bu hizmetleri yerine getirirken, personel, makine parkı ve ödenek yönünden güçlü olması 
len sosyal ve tarımsal altyapı hizmetlerinin, insanımızın, sosyal, kültürel ve ekonomik yönlerden kalkınmasını sa 
turacağı," 

- Genel Müdürlüğün bilhassa yatırım ödeneklerinin yetersiz olduğu, ödeneklerin yetersiz oluşunun, bu pro 
durumda programlardaki işlerin bitirilememesi nedeniyle hem programlara yeni işlerin alınamadığı, hem de me 

- Teşkilatın elindeki makine parkının tasfiye edilmesi .gerektiği, mevcut parkın eski teknoloji ürünü olduğu 
mesi gerektiği, hizmetlerde müteahhitlik yolunun tercih edilmesi, sadece bakım hizmeti için makine parkı oluş 

- Genel Müdürlüğün yatırımcı bir kuruluş hüviyetinden gittikçe uzaklaşarak, istihdam kurumu haline geld 
çi problemi olduğu, bu problemin mutlaka çözülmesi gerektiği, 

- Genel Müdürlüğün teknik eleman yönünden takviye edilmesinin gerektiği, 

- Genel Müdürlüğün en önemli görevlerinden birisinin de erozyonla-mücadele etmek olduğu, bu bütçe d 
alındığı, bu felaketin mutlaka önüne geçilmesi gerektiği, 

- Genel Müdürlüğün görevlerinde reforma gidilerek, hizmetlerin merkezi idareden yerel yönetimlere doğr 
vuşturulması ve merkeziyetçilikten kurtarılması, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün teknik destek ve araştır 
mesi gerektiği, 

- Köylerin yeterli alt yapı ve gelir kaynaklarına sahip olmaması nedeniyle insanların köyden kente göçünü 
köylerde yaşanabilecek sağlıklı ortamların meydana getirilmesinden geçtiği, köylere yapılan yatırımların göçü 
de, kentlerin yaşanmaz hale geleceği, kente bir şeyler ümit ederek gelmiş insanlarımızın da hüsrana uğrayacağ 
mesi hakkında üstüne düşeni yapması gerektiği, 

- Genel Müdürlüğün hizmetlerinde kaliteye ve standarda önem verilmesi, daha çok yerine daha kaliteli ya 
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- Genel Müdürlüğün bazı işleri Millî Eğitim Bakanlığında olduğu gibi, köylü-vatandaş işbirliğiyle yapması g 
yapılabileceği, 

- Köy altyapı yatırımlarının tamamlanmaması halinde, tarımda millî geliri artırmamızın mümkün olamayaca 
yaptığı, ancak ilave ödenek verilmezse istenenin yapılamayacağı, 

gibi görüş ve eleştirilere Hükümet adına yapılan açıklamalarda, 
. - Genel Müdürlüğün, kırsal kesimde yaşayan insanlarımıza bütçe imkânları ölçüsünde hizmetin en iyisini göt 

rinin geçmiş yıllara oranla artmış görünmesine rağmen, bilhassa içme suyu, gölet ve köprü yapımı ödeneklerinin y 
- Erozyonla mücadele için Genel Müdürlüğün gerek yatırımcı, gerekse araştırmacı birimlerinin yoğun bir ça 

Bakanlığı, Orman Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile müştereken dış kaynaklı Doğu Anadolu Havz 
je kapsamında 1996 yılında 200 Milyar liralık yatırım yapılacağı, 

- Yatırım programında yer alan işlerin program çerçevesinde zamanında gerçekleştirilebilmesi için, Genel Mü 
tihdam edilen geçici işçi sayısının 1993 yılında 48 553 iken, 1994 yılında 46 495'e, 1995 yılında ise 44 337'ye ind 
şanların çalışma sürelerini uzatabilmek ve özellikle başka yerlerde bu kadroyu eritebilmek için Bakanlar Kurulunca 
ka Genel Müdürlüklere, özellikle Orman Genel Müdürlüğüne kaydırılmasının, erozyonla mücadelede daha büyük 
masının düşünüldüğü, 

- Kırsal kesimde yaşayan insanlarımızın ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bir an önce refaha kavuşturu 
çaba içinde olduğu, v 

belirtilmiştir. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü : 

- Spor tesisi sayısının uluslararası standartlara çıkarılması, spor tesisi yapımına hız verilmesi, bu amaç doğr 
nin standartlara ve gelişen teknolojiye uygun hale getirilmesi için, teşkilatın büyük gayret sarf ettiğinin sevinç ve 

- Spor faaliyetlerinin, ülkelerarası dostluk, etkili tanıtım ve propaganda aracı olarak kullanıldığı hususu gö 
sporcuların daha iyi şartlarda yetiştirilmesini sağlamak amacıyla da, sporcu eğitim merkezlerine önem-verilmesi v 
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- Ülkemizde beden eğitimini sevdirmek, insanlarımızın, gençlerimizin kahvelerde vakit geçirmesi yerine 
yolojik, sosyal psikolojik bir takım teknikleri de kullanarak ve özel sektörle işbirliği yapılarak bir kampanya aç 

- Köy ve semt sahalarına önem ve öncelik verilmesi gerektiği, . 

- Amatör spor kulüplerinin desteklenmesinin önemli olduğu, sahalarda spor yapan insanların çoğaltılabilm 
rektiği, 

- Genel Müdürlüğün bütçesinin yetersiz olduğu, insan sağlığına, insan geleceğine ve gençlere yönelik bir b 
pılmasında fayda mülahaza edildiği, 

- 2005 yılı olimpiyatlarını İstanbul'a taşıyabilmenin Genel Müdürlüğün öncelikli görevleri arasında olma 

- Ata sporumuz güreş konusunda büyük gelişmeler olduğu, ancak yeterince ilgi görmediği, bunun gideril 

-Yatırım için konulan hiçbir ödeneğin açığa neden olmayacağı; çünkü, aynı şekliyle harcanacağı ve tekra 

—Genel Müdürlüğün gençlikle ilgili bölümüne bakan dairenin, personel ve olanaklarının çok sınırlı olduğu 
se, gençlik işlerinin yeniden ele alınması zorunluluğunun kendiliğinden ortaya çıktığı, 

- Sporda başarının, ister profesyonel anlayışta olsun, isterse amatör branşlarda olsun sadece sporcudan değ 
le, spor yöneticiliği konusuna özen gösterilmesi gerektiği, 

- "Birinci, Dünya Hava Oyunları"nın ülkemizde yapılacak olmasının büyük bir başarı olduğu, ancak bun 
ğı, dünyada ilk defa yapılacak olan, Birinci, Hava Olimpiyatları da denilebilecek bu düzenlemenin, ülkemizin 
desteklemesi gerektiği, 

- Spor teşkilatının, mevcut hantal yapısından ve merkeziyetçi düşünceden kurtulup, yerinden yönetilen, a 
gütlenmesinin faydalı olacağı, 

gibi görüş ve eleştirilere, Hükümet adına verilen izahatta; 

-Türkiye bir dünya devleti olacaksa, bölgesinde saygın bir ülke olacaksa, gerek demokraside, gerek ekon 
rektiği gibi, sporda da bu standartlara ve onun müesseselerine sahip olması gerektiği, 
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- Devletin Türk sporu içerisindeki yerinin tarif edilmesi, bütün amatör spor dallarının gerek yönetim, gerek 
letin, ancak tanzim eden, yönlendiren, eğitim, sağlık ve altyapı konusunda düzenleyici fonksiyonları olan bir spo 
maya devam edileceği, 

- Aklın, ilmin, bilginin birlikte kullanılacağı yerlerin, spor faaliyetlerinin yapılacağı mekanlar olduğu, bu ç 
larla orantılı bulunduğu, Türk sporunda kaynak sorununun sözkonusu olduğu, 1986 yılında çıkarılan Türk Sporun 
lardaki rakamların da büyük oranlarda düştüğü, 

- İdarecilerin kaynak yaratıcı niteliklere sahip olması gerektiği, bu düşünceden hareketle maç biletlerine ve 
sadece spor toto kuponlarına reklam almak suretiyle 100'ün üzerinde semt sahası yapma imkânına kavuşulacağı 

- Spor Toto'nun süratle bilgisayara geçirilmesi gerektiği, bilgisayara geçildiği takdirde cirosunun en az 4-5 

- Köy ve semt sahalarının çoğaltılmasının ideal düşünceler olduğu, ancak bütçedeki ödeneklerle bunların ç 
rilir, Türk Sporunu Teşvik Fonu'na işlerlik kazandırılır, Akaryakıt Tüketim Fonu'ndan alınan pay artırılırsa, eld 
halarına öncelik vermek ve amatör spora daha çok değer vermek suretiyle, 1997 yılında büyük bir atılım sağlana 

ifade edilmiştir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü : 

- Yardıma muhtaç gençlere, ailelere, ihtiyarlara, çocuklara, sakatlara ve kimsesizlere yardımcı olmanın, sosy 
dıma muhtaç pek çok insanımızın bulunduğu göz önüne alınırsa, Kurumun yetersiz bütçesiyle ihtiyaçlara cevap 

- Kurumun yeni kurulan ve aynı amaca yönelik bir takım faaliyetleri yürüten dernek ve vakıflarla ciddî bir 

- Tanıtım kampanyası eksikliğinin bulunduğu, 

- Huzurevlerin sayısının yeterli duruma getirilmesi gerektiği, 
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- Türkiye'de korunmaya muhtaç 587 bin çocuk bulunduğu, bunların yaklaşık olarak sadece 20 bininin korun 
yal devlet ilkesiyle bağdaşmadığı, bu hizmetlerin yürütülmesi noktasında, gönüllü kuruluşların çok etkin bir şeki 
fından çeşitli şekillerde, her türlü teşvik ve desteğe mazhar bulunması gerektiği, 

- Bu çocukların sadece himaye edilmesinin yetmeyeceği, bunların hayata ve topluma intibaklarını sağlayac 
istihdamına yardımcı olunması.gerektiği, 

- Kimsesiz çocuklara, yaşlılara, özürlülere gereken hizmeti verecek eğitimli insan sıkıntısı çekildiği, tasarruf 
diği, ancak ihale yoluyla hizmet alımına gidilebileceği, bazı hizmetlerden kısıntı yapılamayacağı, bazen tasarruf 
ğı, bu nedenle Kurumun bütçesinin artırılmasının yerinde olacağı, 

- Kurumun hizmetlerine talebin çok yüksek olduğu, imkânlar nispetinde tesis yapmak gerektiği, 

- Yaşlıyı da çocuğu da kendi değerlerimiz içinde, aileyi destekleyerek, aile içerisinde barındırmanın daha u 
nıtılması ve yaygınlaştınlması için parasal kaynakların artırılmasının şart olduğu, 

gibi görüşler dile getirilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü : 

- Genel Müdürlüğün, ülkemizin, otoyol, devlet ve il yollarımızın, etüt, proje, yapım ve bakımını her mevsim 
yan, bu yollar üzerindeki köprü ve sanat yapılarım yapan ve onaran önemli bir kuruluş olduğu, bu kuruluşumuza 
larında tasarrufa gidildiğinde bunun ülkemize daha pahalıya mal olduğu; çünkü, her gün, trafik kazalarında madd 
zın hayatım kaybettiği, bu kazalarda sürücü hataları mevcut olsa da, sathı bozuk, çukur ve altyapısı yetersiz ol 
hem insanımızın hem de ekonomimizin büyük kayıplara uğradığı, 

- Dünya demiryolculuğa geçerken, Türkiye'nin yatırımı, yapımı ve bakımı açısından çok daha pahalı olan 
rına ülkemizde de daha fazla önem verilmesi gerektiği, 

- 1985 yılında dingil ağırlığının 10 tondan 13 tona çıkarıldığı, karayollarımızın bu tonaja dayanamadığı, b 
rektiği, 
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- Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, "Karayolu Güvenliği Eylem Planı" adı altında "Trafik Canavarın 
rı kutlamak gerektiği, ancak, hızının kesildiği, projenin daha da geliştirilerek devamında yarar görüldüğü, 

- Ulaşım sistemi için, herşeyden önce iyi bir planlama gerektiği, Türkiye'nin ulaştırma master planının olma 
bir yenilenmesine karar verildiği, ancak, 1987'den sonra bu planların yapılmadığı, 

- Karayollarımızın sıkıntıları arasında, araç, gereç ve teknik eleman eksikliğinin önde geldiği, ekonomik öm 
personel açığının acilen giderilmesi gerektiği, 

- Ödenek yetersizlik nedeniyle, yolların üstyapılarının bozulacağı, bunun daha büyük maliyet artışlarına se 
Bankası kredisi ile finanse edilen Karayolları İyileştirme Projesi (KİP)'nin yeniden canlandırılması, kamulaştırma 
ların istimlâk bedellerinin bir an önce ödenmesi gerektiği, 

- Karayollarının, ekonominin, demokrasinin ve toplumsal gelişmenin candamarları olduğu, bunları tamaml 
tün yurdu sarmadığı takdirde, demokrasiyi derinleştirmemiz ve insanlarımızı her yörede ekonomiye katma imkâ 

- Genel Müdürlüğün, büyük bir malî darboğazda olduğu, özellikle karayollarına kaynak bulması gerektiği, 

- 60 bin kilometrelik mevcut karayolları ağının genişletilmesi gerektiği, genişletmek derken illa da güzerga 
diğimiz duble yolların yapılması, trafik kazaların % 90'ının sollamalardan kaynaklandığı, bölünmüş yol olduğu 
ğinin görülebileceği, 

- Otoyollar yerine daha ucuza mal olan duble yolların tercih edilmesi gerektiği,' 

- Otoyollar üzerindeki dinlenme tesislerinin bir an önce bitirilmesi gerektiği, 

- Ölüm yolu haline gelen, Ankara-Polatlı-Sivrihisar yolunun bir an önce yapılmasında zaruret bulunduğu, 

- Karadeniz Sahilyolu projesinin çok önemli olduğu, acilen tamamlanması gerektiği, bu yolda büyük sıkınt 

- Karayollarında yol güvenliğinin maalesef sağlanamadığı, yol çizgilerinin tam bir sorun olmaya devam ett 

-Türkiye'de karayolu hizmetleri ile özellikle demiryolu taşımacılığı arasında koordinasyonun sağlanamadı 
risinde daha bağımsız hareket etmeyi tercih ettiği, 
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- Karayolları ile ilgili hizmetlerin çok uzun zamana yayıldığı, bunun da maliyetleri artırdığı, çok işe başlam 
olacağı, 

- Devlet ve İl yollarının ihmal edildiği, artan trafik yükünü taşıyamadığı, yeterli ödenek ayrılmadığı için, 
lıktan dolayı altyapının bozulacağı, bu nedenle büyük harcamalar yapmak zorunda kalınacağı, 

- Mevcut Karayolları Kuruluş Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye'de mülki idare bölümünün nahi 
cak merkezlerinin büyük oranda bulunmadığı, bunların yerini yaygın olarak belde örgütlenmesinin aldığı, bu ne 
şır biçimde yorumlanarak, karayolları ağının, belli bir merkezî planlama anlayışı içerisinde buraya doğru götürü 

- Karayolları Genel Müdürlüğünün, bazı karayollarının yapımını yeniden kendisinin üstlenmesi, ihale edile 
Hizmetleri ve yerel yönetimlerle eşgüdümlü çalışması için gerekli düzenlemelerin yapılması, kadroların daha ra 

- Modern dünyada karayolları ağının durumunun, bir ülkenin gelişmişliğini gösteren önemli göstergelerden 
den dolayı hizmetlerin zamanında yapılamadığı, oysa, Karayolları bütçesinin büyüyen ve gelişen ülke ihtiyaçlar 
mumuza yeterli ödeneğin verilmesi durumunda gerekli hizmetin alınabileceği, 

gibi görüş ve eleştirilere Hükümet adına yapılan açıklamalarda; 

- Genel Müdürlüğün; otoyollar, devlet ve il yolları ağına giren güzergâhları tayin ve tespit etmek, plan ve 
ve sanat yapılarını inşa etmek ve onarmak, bu hususlarda teknik esasları saptamak, yolların sürekli açık tutulmas 
ğer tamamlayıcı işleri yapmakla görevlendirildiği, 

- Bütçe imkânlarıyla sınırlı olan başlamış yatırımların yeniden değerlendirmeye alınacağı, hizmete en kısa 
ği, ulaştırma hizmetlerinin sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasına, altyapının geliştirilmesine ve verimliliğin artırı 
standartlarının yükseltilmesine öncelik verileceği, 2000 yılında beton asfalt yol uzunluğunun 8 500 kilometreye 
müş yolun hizmete alınacağı ve 5 500 kilometre yolun da geometrik standartlarının iyileştirilmesinin sağlanaca 



- 2 3 -

- Karayolları ağını.genişletebilmek için, bütçe imkânlarının artırılması gerektiği, bu ağın ancak otoyollar ile 
yeni yol ilavesi tekliflerini Genel Müdürlüğün karşılama imkânına sahip olmadığı, 

- İl yollarını yapmanın Genel Müdürlüğün ana gönevi olduğu, ancak Türkiye'nin idarî yapısındaki değişiml 
yolları ağında değilse, bunların kanuna uygun şekilde bu ağa alınması kaydıyla geliştirilebileceği, köy ve belde i 
nabilmesinin ise, ancak, yeni kaynaklar bulunması, karayolları bütçesinin büyük ölçüde geliştirilmesi ile belki m 
modelini geliştirmeden, yol ağını genişletelim demenin, mevcut yolların kalitesini koruyamamak manasına geldiğ 

- Türkiye'nin otoyol uzunluğunun 1 246 kilometreye ulaşmış bulunduğu, otoyol üzerinde yer alan yolculukl 
işlet-devret uygulamasına geçildiği, otoyol yapımıyla beraber bu hizmetlerin birlikte yürütülmesi konusunda gere 

- Otoyolların geçtiği güzergâh!ardaki vatandaşlarımızın arsalarının istimlak edildiği ve bu istimlaklerin bede 
diği, otoyol istimlaklerinden, dolayı şu anda vatandaşlara 12 trilyon 17 milyar lira borç bulunduğu, Hükümetin, ö 
yebilmek için, köprü ve otoyol gelirlerinin doğrudan doğruya bir katma bütçeli kuruluş olan Karayolları Genel M 
sinde tasfiye edilmesini öngördüğü, 

- Karayollarımızın gelişmesinin, toplumumuzdaki diğer gelişmelerin gerisinde kaldığı, karayollarımızın bütç 
lı düşüş gösterdiği, 

- Kış sonunda, karayollarında büyük çukurlar meydana geldiği, geçişlerin fevkalade zor ve tehlikeli .olduğu 
yapılması gerektiği, 

- Karayollarının acil müdahale yapabilecek makine parkına sahip olması, diğer işlerini ihalelerle yapması gö 
kine parkının büyük ölçüde eskidiği ve ekonomik ömrünü doldurduğu, bunların yenilenmesi gerektiği, önümüzd 
rilmesine çalışılacağı, 

- Karadeniz sahil yolu projesinin süratle tamamlanması için önümüzdeki yıl bütçesinden itibaren gereken te 
ifade edilmiştir. 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Genel Müdürlüğün bütçesi üzerindeki görüşmeler sırasında Hükümet adına yapılan açıklamalarda : 
- Genel Müdürlüğün, Uluslararası Sağlık Tüzüğünde yer alan hastalıkların, yabancı ülkelerden ülkemize g 
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bölgelerine ve aynı yollarla başka ülkelere yayılmasını önlemek için çeşitli sağlık faaliyetlerini yürüttüğü, 

- Bu faaliyetlerin, ülke sathına yayılmış 45 sahil sağlık, 13 kara hudut sağlık, 8 havalimanı sağlık denetlem 
rı müessesesi müdürlüğü ve 2 sağlık koruma yeri müdürlüğü ile yerine getirildiği, 

- Denetleme ve karantina hizmetlerinin yanında, boğazlarda talep edilebilecek diğer sağlık hizmetlerinin ve 
üzere, tüm yoğun trafiği olan limanlar ve karasularımızda acil sağlık hizmetleri ile deniz kirliliğini tespit ve önl 
rın getirdiği bir zorunluluk olduğu, bunlara ülkemize giriş noktalarından başlayarak tüm turistik yörelerde verile 
önemli görevler üstlendiğinin görüleceği, ' 

- Genel Müdürlüğün hizmetlerinin çağın ihtiyaçlarına cevap verecek düzeye getirilmesi ve Avrupa Birliği 
larım kapsayan; Acil Sağlık Hizmetleri Kara, Deniz, Hava Ekipmanlarının Organizasyon Projesi, Laboratuvarla 
si ve Önlenmesi Projeleri, Turist Sağlığı Projesi gibi, temel değişim ve gelişim projelerinin hazırlandığı ve 1996 

ifade edilmiştir. 
Telsiz Genel Müdürlüğü: 
- Genel Müdürlüğün hizmetlerinin, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğu, telsizin, çağdaş to 

yal, askerî, sağlık, emniyet ve stratejik faaliyetlerde, kısaca, günlük hayatımızın her safhasında kullanılan ve ar 
mesinin beklendiği, dile getirilmiş, Hükümet adına yapılan açıklamada ise, 

- Telsiz Genel Müdürlüğünün, telekominikasyon sektöründe düzenleyici bir kuruluş olduğu, her türlü veri 
ithal ve imal izni ve millî monitör sistemini kurmanın da görevleri arasında bulunduğu, 

- Genel Müdürlüğün dış proje kredisi ile gerçekleştireceği "Millî Monitör Sistemi Projesi"nin 1996 yılı iç 
ifade edilmiştir. 
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü : 

- Genel Müdürlüğün görevleri arasında, tarımı geliştirici ve arazi düzenlemelerine yönelik bazı hizmetle 
hizmetlerin de bulunduğu, ama asıl görevinin toprak reformuna ilişkin olduğu, ' 



- GAP bölgesindeki toprak reformu çalışmalarına ne zaman başlanacağı, 
gibi sorular sorulmuş ve görüşler dile getirilmiş, Hükümet adına verilen cevap ve yapılan açıklamalarda ise; 

- Genel Müdürlüğün; "Tarım Reformunu Uygulama Alam" olarak ilan edilen bölgelerde, toprağın teknik ve 
planlamaları yapmak, az topraklı ve topraksız çiftçileri topraklandırmak, destekleme ve eğitim suretiyle gelirini ar 
yapısını oluşturacak tedbirleri yürürlüğe koymak amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğü, 

- Değişik tarihlerde Bakanlar Kurulu Kararıyla 1 ilin tamamı, 13 ilin 34 ilçesine bağlı toplam 105 kasaba v 
ilan edildiği, Tarım Reformu Uygulama Alanlarında dağıtımı konu olacak Hazine arazisinin, dağıtım yapılıncaya 
çiftçi ailesine toplam 512 731 dekar arazinin kiraya verildiği, ayrıca, 3083 sayılı Kanun uyarınca çeşitli kamu kur 
edildiği, 

- Tarım Reformu Uygulama Alanları nedeniyle. Genel Müdürlüğü bekleyen hizmet yükünün giderek artaca 
çevesinde, artacak hizmet yükü de dikkate alınarak, özenle planlandığı, 

- İlan edilmiş ve ilan edilecek Tarım Reformu Uygulama alanlarında kamulaştırma, toplulaştırma, arazi dağ 
lışmaları açısından gerekli etütler yapılarak uygulama projelerinin hazırlanacağı, 

- Güneydoğu Anadolu Projesi çerçevesinde, Şanlıurfa İli Harran Ovasından sonra sulamaya açılacak olan y 
vam edeceği, arazi ıslahı gerektiren alanlarda da ıslah çalışmalarının sürdürüleceği, 

- Türk tarımı için tarihî bir gerçekleşme olan GAP bölgesinde veya sulamanın arttığı her yerde, sadece eko 
mevcut bazı eksikliklerin de düzeltilerek uygulamaya konulmasının arzu edildiği, 

ifade edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü : 

- Ormanlarımızın alan olarak 20.2 milyon hektar olduğu; bunun 8,9 milyon hektarını verimli orman alanının 
ce ormancılıkla ilgili kuruluşların değil, tüm milletçe, hepimizin üzerine düşen bir görev olduğu, 

- Genel Müdürlüğün, yılda 700 bin orman köylüsüne mevsimlik iş temin ettiği, bu durumun, işsizliğin önle 
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- Genel Müdürlüğün, yılda 7 milyon metreküp endüstriyel odun ürettiği, özel sektörün üretiminin ise 2,5 
odun ihtiyacının 14 milyon metreküp civarında bulunduğu, bu açığın kapatılması için özel sektörün teşvik edil 

- Ülkemizin, odun hammaddesi dışındaki orman ürünlerine de ağırlık vermek zorunda olduğu, bir an önce 
lerinin istenilen hedeflere ulaştırılmasının arzu edildiği, 

- Ülkemizin 50 yıl sonra çöl olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu, bu tehlike karşısında orman konu 
etmek durumunda olunduğu, bunun için de orman meselesine partilerüstü bir anlayışla yaklaşmak gerektiği, 

- Orman arazilerinin zaman zaman yangınlar sonrası veya diğer nedenlerle orman alanları dışına çıkarılm 
vazgeçilmesi gerektiği, 

- Yangınla mücadelede son zamanlarda alınan bazı önlemlerin etkili olduğunun görüldüğü, ama yeterli o 
eğitimin tam manasıyla kullanıldığını söylemenin mümkün olmadığı, eğitimi iki yönden değerlendirmek gerek 
rin eğitimi, ikincisinin ise, yangınlardan önce alınması gereken tedbirler yönünden halkın eğitimi olduğu, özell 
ğ i •- " .; 

- Kaçak kesimin önlenmesi, orman içindeki imalathanelerin orman dışına-çıkarılması gerektiği, 
- Çanakkale'de yanan bölgenin ağaçlandırılmasında gösterilen gayretin takdirle karşılandığı, 
- Orman kadastro çalışmalarınin kuşkusuz, paralı ve zaman alıcı bir mesele olduğu, ancak, bazı alanlard 

lışma olduğu için, bir an önce bu çalışmanın bitirilmesi gerektiği, verilen rakamlara göre, orman kadastrosu h 
bir iş için bu sürenin çok uzun olmadığı, bir an evvel çözüldüğü takdirde, devlet ile vatandaş arasındaki.anlaşm 

- Turizmi teşvik amacıyla, bir kısım ormanlık arazimizin turistik tesislere kiralandığı, bu tahsislerin çok u 
değerlendirilip tahsis edilmesi gerektiği, , 

- Ormanlardaki amenajman çalışmalarının göz ardı edilmemesi gerektiği, bazı ormanlarımızın oldukça 
kate alınmak suretiyle, ağaçların, ağaç sökme makinesiyle alınıp, bilhassa piyasa talebi içinde satılabileceği, b 

gibi görüş ve eleştirileri takiben Hükümet adına yapılan açıklamalarda; 



- Genel Müdürlüğün; ormanlarımızın korunması ve kadastrosunun yapılması, devlet ormanlarının devamlıl 
icaplara göre işletilmesi, mevcut ormanların gençleştirilmesi ve geliştirilmesi ile verimliliğinin artırılmasına ilişki 

- Yurdumuzun yüzölçümünün 1/4'inin orman alanı statüsünde bulunduğu, 20,2 milyon hektar ormanlık ala 
orman olduğu, esasen ülkemiz ormanlarının, binlerce yıldan beri devam eden düzensiz faydalanma nedeni ile ve 
ma geldiği, • 

- Ülkemizde nüfusun hızla artmasının yanında, yaşam standartlarının yükselmesinin, ormana ve orman ürün 
binin karşılanabilmesi, hem de ülkemiz topraklarının erozyonla yok olmasının önlenebilmesi için % 56 oranındaki 
ihya edilmesi suretiyle verimli orman miktarının artırılması, buna ilaveten de orman alanlarımızın ülke yüzölçümü 
bulunduğu, ' 

- Çalışmaların etkin bir şekilde sürdürülebilmesi ve ormancılık problemlerinin çözüme kavuşturulması ama 
rak yürürlüğe konulduğu, bir kısım mevzuat üzerinde de çalışmaların devam ettiği, 

. - Arzulanan teknik ormancılığın yapılabilmesi ve mülkiyet ihtilaflarının çözüme kavuşturulabilmesi amacı 
diği, 1995 yılı sonu itibariyle, yurdumuzda mevcut 20,2 milyon hektar genişliğindeki orman alanının % 68'ini olu 
rosunun tamamlandığı, 5,4 milyon hektarının tapuya tescilinin sağlandığı, 1995-1999 yıllarını kapsayan 5 yıllık d 
re 5 milyon hektar sahanın orman kadastrosunun yapılmasının ve tüm orman sahalarının kadastro çalışmalarının 

- Ülkemiz ormanlarında uygulanan her türlü ormancılık faaliyetlerinin, orman amenajman planlarına dayalı 
yıllık dönemde, tüm ormanlarımızın amenajman planlarının yapıldığı, 1973 yılından itibaren de bu planların yeni 

- Orman yollarının; ormancılık çalışmalarımızın sürdürülebilmesi için gerekli olduğu kadar, orman içi ve bi 
rel bakımdan gelişmesinde büyük rol oynadığı, orman ekosisteminin 201 810 km. yol ihtiyacı bulunduğu, orman 
paralel olarak orman yolu ihtiyacının arttığı, 1995 yılı sonu itibariyle 123 419 km. orman yolunun tamamlandığı, r 
km. yol yapılması gerektiği, 

- Ormanlarımızın, 1 817 yerdeki toplu koruma merkezleri ve 940 yerdeki bölüm koruma merkezleri tarafın 
- Ülkemizde orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına büyük önem verildiği, kurum dışından kiralanan 



6 adet helikopter ve 209 adet arazöz, 830 adet çeşitli araç, 258 adet iş makinesi kullanılarak orman yangınlarıyla 
nın geliştirilmiş bulunduğu, uygulamaya konulan tedbirler sonucunda, orman yangınları konusunda başarılı sonuç 

- Ormanlarımızın korunması, geliştirilmesi ye tanıtılması konusunda halkımıza bilgi vermek ve kamuoyu ol 
edileceği, 

- Türkiye'nin çok önemli ve temel meselelerinden biri olarak gördüğümüz ormancılık meselesine, partilerü 
memnuniyet duyulduğu, ormancılık sorununu aşmanın, sadece, Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü ile 
ruluşlarıyla, özel sektörle, halkla bütünleşerek, bir seferberlik ruhu ve gayretiyle bu sorunun aşılabileceği, 

ifade edilmiştir. 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Üniversiteler : . 
- Eğitim harcı katkı payının karşılanması veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan burs 

eşitsizlikleri gidermek için bir kaynak aktarması yapılması gerekiyorsa hemen yapılmasının gerektiği, okuma yet 
ta atıldıktan belli bir süre sonra ödenmek üzere çok yaygın bir şekilde, burs verilmesinin zorunluluk arz ettiği, 

- Üniversite, sanayi, ticaret veya iş hayatı arasındaki irtibatm mutlak surette kurulması, üniversitelerde öğret 
dan katkısı olacak bir biçimde teşvik edilmesi gerektiği, 

- Devlet üniversitelerine ayrıcalık kaynakları engellememek kaydıyla, vakıfların üniversite kurmalarının teş 

- 2547 sayılı Kanunun değiştirilmesi, Yükseköğretim Kurulunun üniversitelerarası koordinasyonu sağlayan 
- Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra kurulan Türk Cumhuriyetlerinde okuyan öğrencilerin muadelet s 

. - Üniversitelerde terfi sisteminin bir karmaşaya dönüştüğü, Iikayatın gözardı edildiği, öğretim üyeliğinin m 
rübeli elemanlarını kaybederken, öğrenci sayısında büyük artışlar olduğu, son yıllarda her ile bir üniversite sloga 
kalitenin düştüğü, 

- Öğrencilerin son zamanlardaki faaliyetlerini haklı kılacak ölçüde bir harç sorunu olmadığı, bunu açıkça b 
hip çıkılması, onların sorunlarına toplumsal ve ekonomik çözümler bulunması gerektiği, 
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- Sosyal devlette her kamu hizmetinin bir maliyeti bulunduğu, devletin maliyeti belirlediği, ödeme gücü olan 
mayanların payının ise devletçe ödendiği, bu yapılmadığı zaman, toplumsal bir eşitsizliğe yol açılacağı, 

- Yurt dışına öğrenci gönderilmesinde eşitsizlikler olduğu, artık Türkiye'de belirli alanlarda, Avrupa ve Am 
eğitim verilebildiği, 

- Üniversiteye hazırlama kurslarının disipline edilmesi, buralara harcanan kaynakların ne şekilde üniversitele 
- Yeni kurulacak üniversitelerin küçük yerleşim birimlerine kaydırılması suretiyle bu yerleşim birimlerinin, so 

bileceği, bu amaçla, geçtiğimiz dönemde çok güzel çalışmalar yapıldığı, 
- Yükseköğretim Kurulu kurulduktan sonra üniversitelerdeki araştırmaların gerilediğinden bahsedildiği, buna 

yı önleyen asıl faktörün ekonomik bağımlılık olduğu, eğer üniversitelere ekonomik anlamda destek verilmezse, ekon 
masının mümkün olamayacağı, 

- Yükseköğretimdeki okullaşma oranının, % 12'si örgün öğretimde, % 14'ü de açık öğretimde olmak üzere, 
versite öğretimi olarak görülemeyeceği, personel yasası açısından getirilen bazı avantajların dışında bir yararının o 

-• Bakanlık, Yükseköğretim Kurulu ve üniversite ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi; Yükseköğretim Kurulunu 
ordinasyon ve işbirliği kurumu olarak yer alması. Yükseköğretim Kurulunun kontrolü, ve denetiminde, özel üniver 
lanması ve teşvik edilmesi, üniversiteler için yükseköğretim fonu kurulması, üniversitelere öğretim elemanı yetişt 
ması hususlarının zorunluluk arz ettiği, 

- Üniversitelerimizi, bilgi ve yüksek teknoloji çağının gerektirdiği yüksek standart ve niteliğe kavuşturmayı 
mek için de, maddî kaynağa ihtiyacı duyulduğu, . 

- Eğitimde devlet sorumluluğunun sınırlandırılması, toplum sorumluluğunun artırılması, özellikle yükseköğre 
liteli üniversitelerin açılmasının teşvik edilmesi gerektiği, 

- Eğitimde nitelik ve verimliliğin artırılması, çağımızın hızına ve gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşılması için 
ması, bu amaca uygun çalışmalar yapan kurumların desteklenmesi ve bu kurumlara, üniversitelerİmizce öncelik ve 

- Önemli noktalardan birinin de; kütüphane araç, gereç, daha doğrusu bilgiye ulaşma olayı olduğu, bunun i 



kütüphanelerin önemini hâlâ muhafaza ettiği, Yükseköğretim Kurulu Dokümantasyon Merkezinin geliştirilerek 
ettiği, . • ' ' . ' . - . 

- Meslek yüksekokullarının, ihtiyaç duyulan elemanı yetiştirip hizmete sunmak bakımından yaygınlaştırıl 

gibi görüş ve eleştirilere Hükümet adına verilen cevaplar ve açıklamalarda; 
- Türk yükseköğretim sisteminin, bugün, 1 milyon 200 bini aşkın öğrencisi, 57 bin civarına ulaşmış öğ 

seköğretim sistemlerinden birisi olduğu,: 
- Türkiye'de yükseköğretimin reel öğrenim ücretine tabi olmadığı, öğrencilerin ödediği katkı payının öğr 

ibaret olduğu, sosyal adaletin, fırsat eşitliğinin gereği, belki bu sübvansiyonlar ve hizmetler için gereken ücretl 
türlü duygusallıktan uzak bir şekilde gözden geçirilmesinin zamanının geldiği ve daha rasyonel bir sistemin uy 

- Vakıflarca kurulan yükseköğretim kurumlarının sistem içerisindeki payının % 1 olduğu, bunların payın 
yük yükün, devlet üniversitelerinin üzerinde olduğu, rekabet ortamı olmazsa, vakıflarca kurulan özel öğretim k 
kün olamayacağı, • ~ ,'~ 

- Kaliteli bir eğitimin yolunun, sağlıklı bir rekabet ortamı tesisinden geçtiği; sağlıklı bir rekabet ortamı ol 
larının bağlı olmaktan mutlaka kurtarılması gerektiği, 

- Üniversitelerin; kendi bütçelerini yapabilen, maaşları takdir edebilen, Yükseköğretim Kurulunun da bu si 
şılmadığının kontrolünü yapan bir kurum olarak görev icra eder hale gelmesi gerektiği, 

- Sağlıklı bir rekabet ortamının vazgeçilmez bir unsurunun da, akademik değerlendirme ve kalite kontrol 

- Eğitim temel ilkelerinin; standartlar, değerlendirme, denetleme ve sorumlu kılma olduğu, 
- Türkiye'nin millî AR-GE (Araştırma-Geliştirme) sistemi içerisinde üniversitelerin payının % 70, sanay 

olduğu, halbuki, gelişmiş ülkelerdeki durumun bunun tam tersi olduğu, Türkiye'deki araştırmaya ayrılan kaynak 
- Üniversitelerin toplumun her kesimi ile rahat etkileşebilmeleri için de, idarî ve malî esnekliklere sahip o 
- Yükseköğretim Kurulundan sonra araştırmaların büyük ölçüde gerilediğinin söylendiği, bunun doğru olm 
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yım sayısı 300 iken,. 1995 yılında, on misline yakın bir artışla, bu sayının 3 000 civarına yükseldiği, Türkiye'de ih 
duğu, üniversitelerimizde dünya standartlarının üstüne çıkmış bilim adamlarımızın bulunduğu, bunlardan azamî d 

- Türk yükseköğretim sisteminin en ciddî darboğazının nitelikli öğretim üyesi sayısındaki azlık olduğu, süra 
- Üniversite bütçelerinin yetersiz olduğu, bütçe imkânları ölçüsünde gerekenin yapılmasında fayda olacağı, 

• - Kaynakların kıt olduğu, kıt olmaya devam edeceği, mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılması, ün 
gellerin kaldırılması gerektiği, kendi bütçesini yapamayan, kaynaklarını kullanamayan, maaş takdir edemeyen, pe 
mayan bir üniversiteyle sorunları çözmenin mümkün olamayacağı, konuyla ilgili bir tasarı hazırlandığı, en kısa za 

- Vakıf ve özel üniversite kavramlarının birbirine karıştırıldığı, Anayasamızın kâr amacı gütmemek kaydıyla 
verdiği, dünyanın hiçbir yerinde, kâr amacı gütmeyen vakıf üniversitelerinin kamu kaynaklarından, belli kriterlere 
olamayacağı, bu uygulamanın devam ettirilmesinde yarar görüldüğü, 

- Öğretim elemanlarına ödenen ücretlerin tatminkâr olmaktan son derece uzak olduğu, maaş takdirinin çok ö 
versitelerin de bu anlamda demokratik olamayacağı, 

- Eğitim fakültelerinin süratle yeniden yapılandırılacağı, öğretmen yetiştirme konusunda öğretim üyesi eksi 
- Öğretim üyesi yetiştirmek üzere yurt dışına eleman gönderilmeye devam edileceği, ayrıca yurt içindeki ka 

haller dışında yüksek lisans düzeyinde değil, doktora için öğrenci gönderileceği, 
- Meslek yüksekokullarındaki amacın; işle bütünleşen eğitim olduğu, bu okulların sayısının artırılması gerek 

ya standartlarına yakın olduğu, bunların küçük birimlere ekonomik ve kültürel faaliyet götürdüğü, ancak amaca n 
- Yükseköğretim Kurulunun dokümantasyon merkezinin, gerçekten, bugünkü şartlar altında çok zorlandığı, 

ye hizmet verecek hale getirilmesi için, TÜBİTAK'la bir proje oluşturulduğu, 
- Özel dershane sorununun çözüleceği, ortaöğretimi öne' çıkaran bir sistem bulunmaya mecbur olunduğu, bu 
- Muadeletlerin bazılarını tasdik etmenin mümkün olmadığı, yurt dışına öğretim için gidecek Öğrencilere, g 

gitmemelerinin tavsiye edildiği, 



- Atamalar konusunda birtakım yeni Öneriler getirileceği, üniversite senatolarınca çıkarılacak yönetmelik 
de atama yapılabileceği, 

- Öğrencilerden yaşı tutanların ve öğretim üyelerinin siyasî partilere girmelerinin desteklendiği, 

- Uzaktan eğitim teknolojilerinin öneminin kesinlikle inkâr edilmediği, ancak açıköğretimin bu günkü h 
ifade edilmiştir. 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü : 
Genel Müdürlüğün bütçesi üzerideki görüşmeler sırasında Hükümet adına yapılan açıklamalarda : 
- Genel Müdürlüğün hizmetlerinin; petrol arama, üretim, rafineri ve dağıtım safhalarından oluştuğu, 
- 1995 yılı içinde 45 adet petrol arama ruhsatı verildiği, 1995 Aralık ayı sonu itibariyle, petrol araması y 

ruhsatların 118 adedinin Türkiye Petrolleri A.O.'na, 100 adedinin ise yerli ve yabancı şirketlere ait olduğu, 
- 1995 yılında hampetrol üretimimizin 3,5 milyon ton olarak gerçekleştiği, 23,5 milyon tonluk ithalatla 

lendiği, 1996 yılında ise, hampetrol üretiminin 3,3 milyon ton, ithalatın ise 23,7 milyon ton olmasının program 
- 1995 yılında yabancı petrol şirketlerince toplam 9 adet kuyuda sondaj yapıldığı, bu kuyulardan 4'ünde 

2 adet kuyunun da sondajına devam edildiği, 
-, ifade edilmiştir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü : 
- Büyük su işleri projelerimizden en önemlisi olan GAP Projesinin, sadece enerji ve sulama projesi olm 

rak reformuyla büyük bir bölgesel kalkınma projesi olduğu, Urfa tünelleri ve sulama projeleri ve diğer barajla 
- Devlet Su İşlerinin, devam eden enerji ve sulama amaçlı barajları öncelik sırasına göre ele alarak mutlak 

larının en kısa sürede tamamlanarak, ekonomiye katkılarının temin edilmesi gerektiği, 
- Genel Müdürlüğün bilhassa nitelikli ve tecrübeli personele ihtiyacı bulunduğu, 
- Fazla sayıda işle meşgul olmak yerine, yarım kalmış projelere yüklenip, onların süratle devreye sokulm 
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- Hidrolik potansiyeli süratle artıracak ve akıllıca kullanacak yatırımlara öncelik verilmesi gerektiği, 
- Küçük akarsuların potansiyelinden yararlanılması suretiyle, ilave bir yatırım maliyeti getirmeden hem serma 

ne ve ulusal şebekeye katkıda bulunulabileceği, 
- Kamulaştırma bedellerinin bir an önce ödenmesi suretiyle, arazileri kamulaştırılan vatandaşların mağduriye 
- GAP'ın yanı sıra Dicle Havzası Projesinin de hayatiyete geçirilmesinin, yöre halkının kalkınması için büyü 

- Türkiye'nin, GAP ölçeğinde olmasa da, ona yakın bir boyutta geleceğini yönlendirecek olan Konya Ovası S 
geldiği, 

- Devlet Su işlerinin, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlanmasının, enerji planları ve programlarının 
si açısından da isabetli olduğu, 

- Yatırımlarda fayda-maliyet analizinin objektif kriterlere göre yapılması gerektiği, 
- Sularımızdan yeterince faydalanılmadığı, sulanması gereken toprakların ancak % 29'unun sulanabildiği, tar 

yeraltı ve yerüstü sularımızdan daha fazla bir kısmının değerlendirilmesi gerektiği, 
- Yatırımların bölgeler arasında dengeli dağıtılması gerektiği, aksi takdirde iç göçün önlenmesinin mümkün o 
- Kaynakların kısa sürede belirli yerlerde yoğunlaştırılması suretiyle, başlamış olan projelerin süratle tamaml 
- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesine verilen ödeneklerle, yedinci beş yıllık kalkınma planında 1996 

mayacağı, 
- Barajlardaki suyun sadece elektrik üretiminde-değil sulamada da kullanılması gerektiği, 

- GAP'ı Ortadoğu'da bir büyük barış projesi haline dönüştürülebilmenin mümkün olduğu, 
- Manavgat içme-kullanma suyu projesine ilave ödenek sağlanarak, bir an önce bitirilmesi gerektiği, 
- Genel Müdürlüğe ayrılan ödeneklerin projelerin bitirilip üretime yönelmesini sağlayacak seviyede olmadığ 
gibi görüş ve eleştirilere Hükümet adına yapılan açıklamalarda; 
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- Genel Müdürlüğün yatırım ödeneklerinin yetersiz olduğuna katılındığı, bu ödeneklerle iş yapmanın çok 
önümüzdeki yıllarda giderek düzeleceği, 

- Su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla yapılan yatırımların büyük bir bölümünün Devlet Su 

- Ülkemiz, 26 adet akarsu havzasına ayrılmış olup, bu havzalarda yapılan etütler sonucu, 28 milyon hekta 
olarak sulanabilir kısmının ancak 8,5 milyon hektar olduğu, 

- Devlet Su İşleri tarafından, 1996 yılı başı itibariyle, 2 milyon hektar tarım alanının sulamaya açıldığı, bu 
dürlüğünce,-300 bin hektarının sulama kooperatiflerince, geriye kalan l^milyon hektarlık kısmının da, devralan 
lecek projeler ve inşaatları devam eden. projelerin biten üniteleriyle birlikte 60 bin hektar alanın sulamaya açıla 

- Küçük su işleri projeleri kapsamında yürütülen taşkın koruma, taşkın ve rusubat kontrolü, kurutma, yerüs 
kı için hayatî önemi haiz yatırımlar olduğunun bilinci içinde hareket edildiği, 

- Şanlıurfa Harran Ovasında, 1999 sulama mevsiminde, 151 bin hektarlık alanın sulanabileceği, 

- Manavgat Çayından alınacak suyun yurt içinde ve yurt dışında pazarlanması amacıyla başlatılan Manav 
ğü, proje kapsamında yer alan deniz yapıları bölümünün projelendirilme ve inşaat işlerinin kontrollük hizmetle 
tamamlanmasının öngörüldüğü,, 

ifade edilmiştir. 

Katma bütçeli idarelerin gelir ve gider cetvellerinde yapılan değişiklikleri ise, aşağıdaki şekilde özetlemek 

- Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin; (112-01-2-001-700) tertibine öğrenci yurt yapımı için 5 milyar 
ay onaracak derneklere aktarılmak üzere 50 milyar TL., eski eserler, abideler ve hayratların onarımı ve restorasy 
03-2-001-700) tertibine 105 milyar ve (900-77-3-001-900) tertibine Camilerini Yaptıracak Köylere Yardım Fon 
lam 225 milyar TL. lık ödenek ilave edilmiş, . 

- Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesinin; (111-04-3-631-900) tertibine gölet projelerinin kamulaş 
Genel Müdürlükçe tarım, ulaştırma, içmesuyu, iskân ve diğer kamu hizmetleri alt sektörlerinde verilen hizmet 



- 3 5 -

(111-11-2-001-700) tertibine, tespit edilecek illerde kullanılmak ve bilahara yatırım projeleriyle ilgilendirilmek kay 
ruluşça kullanılmak üzere 8 trilyon 360 milyar TL. ödenek ilave edilmiş, 

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin; (111-02-2-001-700) tertibine, spor tesisleri yatırımları içi 
rak, ilgili projelerin, desteklenmesi ve bir an önce hizmete sunulabilmesini teminen 1 trilyon TL., Antalya kapalı sp 
nek ilave edilmiş, 

- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bütçesinin; (101-02-2-001-700) tertib 
.lannın onarımları için 24 milyar TL, Kurumun hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesini teminen 101, 111 ve 
milyar TL. ödenek ilave edilmiş, 

- Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinin; (111 -01-2-001-300) tertibine, Adapazarı-Kaynarca yolu etüt-p 
yar TL, (112-01-2-002-400) tertibine, akaryakıt alımları için 200 milyar TL, (112-01-2-002-700) tertibine Devlet v 
mak üzere 11 trilyon 215 milyar TL., Armutlu-Yalova yolunun inşaası için 10 milyar TL, Yalova-Altınova yolun 
Aralık şehir içi anayolunun Nahcıvan-Dilucu sınır kapısına bağlanması için gerekli yol yapımını teminen 12 milya 
tertibine 3 milyar TL., (112-02-2-001-600) tertibine, şantiye hizmetlerinde kullanılmak üzere (T) cetvelinin Sıra N 
lik) alımını teminen 50 milyar TL, yedek parça alımları için de 100 milyar TL., (112-01-1-001-400) tertibine aka 
700) tertibine yol bakım ve onarım hizmetleri için 300 milyar TL. lık ödenek ilave edilmiş, 

- Orman Genel Müdürlüğü bütçesinin; (111-01-1-001-200) tertibine, haberleşme memurlarına ödenen sey 
ödenebilmesini teminen 95 milyar TL., (900-05-3-521-900) tertibine, geçen yıldan kalan ve ödenemeyen sağlık g 
(900-05-3-524-900) tertibine, 1995 malî yılı içerisinde emekli olan personele ödenen emekli ikramiyelerine ait fatu 
nek ilave edilmiş, 

- Yüksek Öğretim Kurulu bütçesinin; (111-01-3-352-900) tertibine, ilgili rektörün teklifinin Yükseköğreti 
rine, üniversite bütçelerinin ilgili tertiplerine, her bir üniversiteye 75'er milyar TL., olarak aktarılmak üzere, kalan 
bütçelerinin Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği tertiplerine Maliye Bakanlığınca aktarılmak üzere toplam 5 t 
öğretim üyesi yetiştirilmesi amacıyla, Yükseköğretim Kurulunun teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca ilgili yüksekö 
üzere 1 trilyon TL. lık ödenek ilave edilmiş, 
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- Dicle Üniversitesi bütçesinin; (999-01-2-001-600) tertibinden 130 milyar 500 milyon TL.,.düşülerek,T 
vesinde yurt dışından gelecek olan tıbbî teçhizat ve ekipmanın ithali sırasında oluşacak vergilerin ödenebilmes 

- Anadolu Üniversitesi bütçesinin; (101-02-2-036-700) tertibinden 11 milyar TL, (101-02-2-069-700).t 
den 10 milyar TL, ve (101-02-2-078-700) tertibinden 6 milyar TL., olmak üzere toplam 39 milyar TL., düşüler 
ve.laboratuvar bloklarından B ve G bloklarının bir an önce bitirilebilmesini teminen (101-02-2-065-700) tertibi 
yar TL„ ve (101-02-2-079-700) tertibinden 3 milyar TL., olmak üzere toplam 7 milyar TL., düşülerek, Sivil H 
ile laboratuvar ve atölye donanımlarının temini için kullanılan dış kredi borçlarının ödenebilmesi amacıyla (10 

. - Atatürk Üniversitesi bütçesinin; (101-02-2-016-700) tertibinden 15 milyar TL., (101-02-2-029-700) te 
9 milyar 800 milyon TL., (111-51-2-001-700) tertibinden 11 milyar 200 milyon TL., ve (111-52-2-004-700) te 
TL., düşülerek, üniversite hizmet binalarının ve tesislerinin onarımlarını teminen (101-02-2-005-700) tertibine 1 
de (101-02-2-031-700) tertibine 80 milyar TL. ilave edilmiş, I 

- İnönü Üniversitesi bütçesinin; (999-01-2-002-700) tertibinden 10 milyar TL., düşülerek, 1996 Mayıs ay 
kezinin makine-teçhizat ve tıbbî cihaz alımını teminen (999-01-2-0Ö1-600) tertibine ilave edilmiş, 

- Karadeniz Teknik Üniversitesinin; (101-02-2-004-700) tertibinden 4 milyar 500 milyon TL., (101-0 
mak üzere toplam 9 milyar TL., düşülerek, araştırma görevlileri lojmanının bir an önce bitirilebilmesini temin 

- Boğaziçi Üniversitesi bütçesinin; (101-90-3-522-900) tertibinden 8 milyar TL. düşülerek, ödenemeyen 
nebilmesini teminen (101-02-1-001-400) tertibine ilave edilmiş, 

- Erciyes Üniversitesi bütçesinin; (111-04-2-001-600) tertibinden 1 milyar TL. düşülerek, Araştırma ve U 
01-2-001-600) tertibine ilave edilmiş, 

•• - Marmara Üniversitesi bütçesinin; (101-02-2-004-300) tertibinden 5 milyar TL., (101-02-2-008-700) te 
20 milyar TL., (101-02-2-025-700) tertibinden 10 milyar TL. ve (111-04-2-003-600) tertibinden 15 milyar TL. 
li projelerde ve tamamlanma aşamasındaki yatırımlarda kullanılmak üzere (101-02-2-002-600) tertibine 10 m 
(101-02-2-015-700) tertibine 20 milyar TL., (111-04-2-005-700) tertibine 15 milyar TL., ve (11İ-06-2-006-70 
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- Trakya Üniversitesi bütçesinin; (111-31-2-001-700) tertibinden 7 milyar TL. düşülerek, üniversite bina 
ve edilmiş, (101-02-2-027-700) tertibinden 10 milyar ve (101-02-2-036-700) tertibinden 5 milyar TL., olmak üz 
sinin 2 nçi binasının, bitirilebilmesini teminen (101-02-2-022-700) tertibine ilave edilmiş, (101-02-2-026-700) te 
Yüksekokulu binasının bitirilebilmesini teminen, (101-02-2-031-700) tertibine ilave edilmiş, 

- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bütçesinin: (101-02-2-010-600) tertibindeki 1 milyon TL. sının düşü 
Projesi" için tertip açılabilmesini teminen, yeni açılacak (999-01-2-001-600) tertibine ilave edilmiş, 

- Kafkas Üniversitesi bütçesinin; (101-02-2-005-700) tertibinden 10 milyar TL., (101-02-2-006-300) ter 
TL., düşülerek, yapımı devam eden lojman ve misafirhane inşaatlarının bir an önce tamamlanabilmesinlteminen 

- Osmangazi Üniversitesi bütçesinin; (101 -02-2-009-700) tertibinden 60 milyar TL. düşülerek, kampus alt 
rımları için, (101-02-2-002-700) tertibine 30 milyar TL., (101-02-2-005-700) tertibine 30 milyar TL., ilave edilm 

- Galatasaray Üniversitesi bütçesinin; (101-02-2-001-300) tertibinden 1 milyar 100 milyon TL. düşüler 
teminen. yeni açılacak (101-02-2-007-600) tertibine ilave edilmiş, 

- Ayrıca, İstanbul, İstanbul Teknik, Ankara. Çukurova, Anadolu, Fırat, Ondokuz Mayıs, Selçuk, Atatürk, İ 
ğu Teknik, Gazi, Marmara, Yıldız Teknik, Mimar Sinan, Dokuz Eylül, Trakya, Akdeniz, Yüzüncü Yıl, Gaziante 
Menderes, Mersin, Pamııkkale, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Abant İzzet Baysal, Mustafa Kemal, Afyon Kocate 
Muğla, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kırıkkale ve Osmangazi üniversitelerinin taşit cetvellerine, bedelleri öğren 
yelerden veya hibe yoluyla karşılanmak üzere (T) cetvelinin muhtelif sıra No. larından, toplam (126) adet taşıt i 

- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin; (101-02-1-001-300) tertibine hizmet alımlarını teminen 2 m 
ketim malları ve malzeme alımlarını teminen 1 milyar TL. ilave edilmiş, 

- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin; (I0L02-2-083-300) tertibine; taşıt kirası ve zorunlu sorum 
400) tertibine, akaryakıt, yakacak, kırtasiye ve özel malzeme alımlarında kullanılmak üzere 1 trilyon TL., (103 
alımlarını teminen 100 milyar TL., (112-01-2-001-300) tertibine; müşavir firmalara yapılacak ödemeler için 25 
şılığı tazminat ödemelerinde kullanılmak üzere 20 milyar TL., ulaştırma, taşıma, ilan, elektrik, havagazı, su vs. g 
tertibine 15 milyar TL, (112-02-2-001-400) tertibine 30 milyar TL., (112-02-2-001-700) tertibine; baraj inşaatl 
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lerinde kullanılmak üzere 14 trilyon 550 milyar TL., (113-01-2-001-700) tertibine; gölet ve küçük su işlerinde 
ve proje, yeraltı, yerüstü sulama, taşkın ve rusubat kontrolüne ilişkin tesislerin yapımında kullanılmak üzere 400 
cı tesis yapımı için 200 milyar TL. ödenek ilave edilmiştir. 

Katma bütçeli idarelere verilen ilave ödenekler, idare bütçelerinin (B) cetvellerine eklenecek olan "Hazine 
Bu ödenekler sonucunda tasarının; 
- "Ödenekler, Öz Gelirler, Hazine Yardımı" başlıklı 1 inci maddesinin (a) fıkrasındaki ödenekler toplam 

Yardımı toplamı (233 658 212 000 000) lira ve toplam gelir (306 828 262 000 000) lira olarak değiştirilmiş, 
- 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 uncu maddeleri aynen kabul edilmiş, 
- "Yükseköğretim Kurumlan ile İlgili Hükümler" başFıklı 11 inci maddesinin "e" fıkrası, cari hizmet mal 

versite yönetim kurulunca tespit edilen başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilere sosyal yardım olarak verilme 
mak amacıyla yeniden düzenlenmiş, ' " • " ' ' 

- 12, 13 ve yürürlüğe ilişkin 14 üncü maddesi aynen kabul edilmiş, 
- "Yürütmeye ilişkin 15 inci maddesinin "c" fıkrasındaki "...ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü..." ibare 

dan ayrılarak Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlandığı için bu fıkradan çıkarılarak, aynı maddenin "g" 
- Katma Bütçeli idarelerin 1996 yılı ödeneklerinde Komisyonumuz tarafından yapılan ekleme ve kesintile 
- Katma bütçeli idarelerin cari, yatırım ve transfer harcamaları ile ilgili 1996 yılı ödeneklerinde Komisyon 
- Katma bütçeli idarelerin 1996 yılı ödeneklerinin, ödenek türlerine göre dağılımı ve bu ödeneklerde Kom 

I l I ' d e , ' . ' • • " • ' • ' • ' • • . 

- Komisyonumuzca katma bütçeye eklenen ödeneklerin ekonomik ayırımı ekli Tablo IV'de, 
- Komisyonumuz görüşmeleri sonucunda elde edilen konuşma bilgileri ekli Tablo V'de, 
gösterilmiştir. 
Yukarıda özetlenen Komisyonumuz çalışmaları sonunda, ayrıntıları ile incelenen "Katma Bütçeli İdareler 

onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 



Başkan 
Biltekin Özdemir 

Samsun 
Kâtip 

Hayri Doğan 
Antalya 

İlhan Aküzüm 
Ankara 

Metin Şahin 
Antalya 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Necmi Hoşver 

Bolu 

Salim Ensarioğlu 
Diyarbakır 

Hüseyin Yayla 
Hatay 

Meral Akşener 
İstanbul 

- 3 9 -

Başkan V. 
Nurhan Tekinel 

Kastamonu 

İbrahim Ertan Yülek • 
Adana 

(Muh. şerhim ekli) 

Gökhan Çapoğlu 
Ankara 

(Muhalefet şerhimiz eklidir) 
Saffet Kaya 

Ardahan 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Mustafa Yıldız 
Erzincan 

(Karşı oy yazısı ekli) 

Adil Aşırım 
İğdır 

Algan Hacaloğlu 
İstanbul 

(Karşı oy yazısı ekli) 
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Ali Topuz 
İstanbul 

(Karşı oy yazısı eklidir) 

Esat Bütün 
Kahramanmaraş 

Nurettin Kaldırımcı 
Kayseri 

(Muh. şerhim ekli) 
Miraç Akdoğan 

Malatya 

Ertuğrul Eryılmaz 
Sakarya 

MUHALEFET ŞERHİ 
1996 Bütçe Kanunu Tasarısını aşağıdaki gerekçelerle olumsuz değerlendiriyoruz: 
1. Bütçe Kanun Tasarısı Anayasanın 162 nci maddesinde zikredilen sürelere uyulmayan prosedür ile görü 

Sürelerde Anayasaya uyulmamasını mazur göstermek için, bu bütçenin yılbaşından önce hazırlanmadığı, o 
diaya itibar etmek mümkün değildir; Zira : Anayasa Mahkemesi 22.5.1974 tarih ve Esas 1974/9, Karar 1974/22 
bütçe sürecine uygunluğunu aramıştır. Hal böyle olunca, yani geçici bütçede Anayasada öngörülen sürelere uyu 
zırlanan tabiri caizse asıl bütçede Anayasada öngörülen bütçe sürecine uyulması, evleviyet prensibinin icabı ol 

Bütçenin görüşülmesi ve kabulü ile yasama organı yürütme organını kontrol etmektedir. 

Turhan Arınç 
İzmir 

Zeki Ünal 
Karaman 

(Muh. şerhim ekli) 
Mustafa (İnaldı 

Konya 
(Muh. şerhim ekli) 

Ahmet Kabil 
Rize 

Yıldırım Aktürk 
Uşak 



Böylece Bütçe bizzatihi kendisi bir denetim aracıdır. Anayasada belirtilen sürelere uyulmamasını kamu ma 
fiyet olarak değerlendiriyoruz. . 

Aslında parlamento malî konularda tam bir hâkimiyete sahip olmalıdır. Hükümetin bu konudaki yetkisi sad 
Bütçe görüşmelerinin önemi bütçe tasarısında rakamsal değişikliklerle sınırlı değildir. Bundan da önemlisi 

gelecek bir yıllık icraatı hususunda bilgi edinmekte, tenkitlerde bulunmaktadırlar. Hakikaten "Bütçenin parlamen 
kümetin icraat ve faaliyetinin genel bir değerlendirilmesine imkân veren en önemli aktivitelerden biridir." 

Süre kısıtlaması bu aktiviteyi engelleyici niteliktedir. Nitekim öyle de olmuştur. 
2. Bütçe Kanun Tasarısı Anayasanın 164 üncü maddesinde zikredildiği gibi Kesin Hesap Kanun Tasarısı il 
Gerek Kesinhesap Kanun Tasarısının yeni yıl bütçe kanun tasarısı ile birlikte Plan ve Bütçe Komisyonuna s 

kanun tasarısının yeni yıl bütçe kanunu tasarısı ile beraber görüşülerek karara bağlanmasının öngörülmesi, bütç 
bütçe uygulamaları sonuçlarından faydalanılmak istenmesinden kaynaklanmaktadır. Oysa, bu yıl, kesinhesap kan 
kurduğu mantık çatısı tümüyle çökmüştür. 

Demokratik Parlamenter Sistemde "Bütçe Hakkı"nm bihakkın kullanılması gerekmektedir. Meclis, bir tahm 
nin uygulanması sonuçlarının kontrolü anlamına gelen kesinhesap kanunlarına gerekli itinayı göstermezse, kamu 
maz. 

3. Bütçe Kanun Tasarısı birçok maddesinde bütçe ile ilgili olmayan hükümler taşıdığından Anayasanın 16 
1961 Anayasası gibi 1982 Anayasası da bu konuda açık ve net hüküm taşımaktadır. 
Gerçekten Anayasa Mahkemesinin müştekar içtihadına göre bütçelere bütçe ile ilgili hükümler konulması, m 

• 4. Bütçe Kanun Tasarısı birçok maddesinde (Mesela : Komisyona gelen numaraları ile 29,30 (yeni 31), 47 
ha önce Anayasa Mahkemesince bozulmuş hükümler ihtiva etmektedir. Bunun böyle olduğunu bile bile yeni bü 
sı Hukuk Devleti prensibi ile bağdaşamaz. Yanlışlıktan dönülmesi konusundaki talep ve önerilerimiz de kabul e 

5. Bütçe Kanun Tasarısında Sosyal Devlet ilkesi gözardı edilmektedir. 1996 Bütçesinde Millî Eğitim Baka 
na ayrılanın da % 3.3 olması bunun en bariz delilidir. Bunun anlamı; alt yapısını tamamlamamış bu sektörlere b 
fakirsen öl, fakirsen cahil kal denilmektedir. . 



6. Tasarı 9 uncu maddesine eklenen (e) bendi ile, keyfi, taraflı, partizan uygulamalara fırsat verecek hüküm 

7. Bütçe Tasarısı dar ve sabit gelirlilerin durumlarını iyileştirecek, üretimi artıracak, işsizliği azaltacak, ülk 
zeyde gerçekleştirecek bir politikayı yansıtmamaktadır. Aksine, tasarıda ve sunuşta enflasyon deflatörü resmen % 
ilgili rakamlar ile dar gelirlileri, çiftçileri, köylüleri ilgilendiren hükümler bu kesimlerin ezilip perişan olacağını g 

44 üncü madde ve diğer hükümlerle ilgili verdiğimiz iyileştirme önergelerimiz reddedilmiştir. 

8. Bütçede yatırımlar düşürülmüştür. Son yıllarda bütçe uygulamalarının kötüleşmekte olduğunun gösterge 
yüme 1996 da daha da artmaktadır. 1996 Malî Yılı Bütçe Tasarısının hizmet ve yatırım bütçesi olmaktan çok tr 
bütçesi niteliğinde bulunduğu da bir gerçektir. 

9. Bütçe Tasarısı vergi toplamadaki yetersizliğin ve adaletsizliğin devam edeceğini göstermektedir. Konso 
lığı 2 650 katrilyon olarak tahmin edilmiş bulunan "Gelir Bütçesi"nden kaynaklanmaktadır. Gelir Bütçesinin küç 

a) Millî Gelirin küçük kalması, 
b) Vergi toplamada aciz kalınmasıdır. Her ikisinin de sorumlusu hükümettir. Görülen o ki hükümetler zengin 

Üzülerek ifade etmek durumundayız ki faiz gelirlerini vergilendirmemek suretiyle Türk Vergi Sistemi ve bu siste 
ta destek sağlar niteliktedir. 

10. Tasanda hukuken bütçe çerçevesinde net olarak ortaya konması gereken devlet borçları konusunda yete 
Devlet borçlarının, meclisin bilgisi dışında, bütçeye dahil bir kurum olan Hazine Müsteşarlığının bağlı oldu 

Çünkü kamu maliyesinin gerçek sahibi millet adına TBMM'dir. 

11. Her ne kadar 850 trilyonluk bir bütçe açığı öngörülmekte ise de gerçek, bundan çok büyük olarak önüm 
ması, "Egemenlik" yönünden büyük bir tehlike oluşturmaktadır. 31 (yeni 32) inci madde ile dengenin iki mislin 
açığının çok büyük olacağının bir göstergesidir. Bu durum bütçenin samimiyet ilkesi ile bağdaşmamaktadır. 

12. Vergilerde baskın çoğunluk gelir vergisi (576 trilyon TL.) ile vasıtalı vergiler (mal ve hizmetlerden alın 
künü yine bordro mahkûmları, işçiler, memurlar ile küçük esnaf, köylüler, çiftçiler ve tüketiciler çekecek demek 



Vergilerin "anestezi fiskal" ağırlıklı olması dar gelirli kesimin daha çok ezileceği anlamını taşımaktadır. 
13. Bütçe.Tasarısında hizmet birimlerine ve alanlarına tahsis edilen ödeneklerin samimi, dürüst ve rasyonel 

şekli ile ve komisyondaki görüşmelerde global olarak % 25.8 lik gibi yüksek oranda ki yapılan artışlarla ortaya k 

14. Bütçe Tasarısında yer alan harcama kalemlerine ayrılan ödeneklerin ve komisyonda bu faaliyetler için ge 
na ilişkin yeterli bilgi verilmemiş ve açıklama yapılmamıştır. 

15. Bütçe Kanun Tasarısı tam olarak incelenip değerlendirildiğinde, anlaşılmaktadır ki, yeni vergiler ihdası 
var" demektedir. AB patentli ÖTV'nin gelişi hissedilmektedir. 

16. Bütçe Tasarısı, en zalim bir vergi olan enflasyonun yine büyük olarak devam edeceğini göstermektedir. 
17. Ülkenin yaşadığı bu kadar sıkıntıya rağmen israf sayılabilecek birçok harcamaya devam edilmektedir. K 

neğidir. 

18. Hükümet kredi alan öğrenciye krediyi nasıl pahalı kılabileceğinin hesabını yapmaktadır. Ona göre hükü 
bağdaştırmak mümkün değildir. 

19. 8 inci madde ile adeta TBMM'nin bütçe yapma yetkisi Maliye Bakanına devredilmektedir. Bunu Anaya 
dir . " ' ' • . 

20. Tasarının 21 inci maddesi "Yıllık bütçe" ilkesine aykırıdır. 

21. 32 (yeni 33) üncü madde (a) fıkrası adeta açık çek yazmaktadır. Sanki, kâfi derecede borcumuz yokmuş 
22. 35 inci madde (f) fıkrası ile yabancı şirketlere garanti verilmekle, ülkemiz yönünden son derece sakınca 

kolaylaştıracak bir şablon gerçekleştirilmektedir. 

23. Tasarı yerel yönetimlere bütün vadedilenlerin tersine yeni kısıtlamalar getirmektedir. 
24. Ülkede verimli bir bütçe ile ve dirayetle sosyal, kültürel, ekonomik bunalımları aşabilecek, güven buna 

üretici, dürüst, yabancı telkinlerden uzak, millî değerlere sahip, ama bütün bu ölçüler içerisinde dünyaya açık bi 
yaç vardır. Oysa mevcut hükümet bu bütçesiyle, hemen hemen tamamıyla bu ihtiyacı karşılayabilecek yaklaşıml 



Bütçeyi uygulayacak hükümet kendi içinde kavgalı, güçsüz, tutarsız ve yetersizdir, Güven verici değildir. 
Sonuç olarak hem ülke geriletilmekte, hem de sosyal devlet anlayışı yıkılmaktadır. Bu bütçenin rakamları, 

nikleştirildiğini, kamu kesimi borçlanma gereğini artırıcı .yahut da emisyon hacmini büyültücü faaliyetleri norm 
"ortada başka bir gösterge yoktur. 

. Bütün bu gerekçe ve görüşlerle 1996 bütçe tasarısına muhalif olduğumuzu ifade eder muhalefet şerhidir. 
Prof. Dr. Mustafa (İnaldı -•• Cevat Ayhan 

Konya Sakarya 

Dr. Müh. I. Ertan Yülek Prof. Dr. Nurettin Kaldırımcı 
Adana Kayseri 

Sabri Tekir - ' • 
İ z m i r ' ' • ' . . ' " . • ' 

1996 YILI KONSOLİDE BÜTÇE TASARISI İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON 

ÜYELERİNİN KARŞI OY YAZISI 
Ülke ekonomisi 1991 yılından bu yana giderek bozulan gelir dağılımı, hızla yükselen açık t e gizli işsizlik, 

ve vadesi kısalan iç ve dış borç stokunun baskısı altındadır. Bütün bu gelişmelerin temelinde kamu finansmanın 
Ekonomik bunalımın temel makro ekonomik göstergelerinden olan kamu kesimi borçlanma gereği içerisin 

güvenlik kurumlarının, yerel yönetimlerin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve fonların açıklarının bütçeye neredeyse 
simi borçlanma gereğine eşit hale gelmiştir. 

1991 yılından bu yana TBMM'de geçen her konsolide bütçe, bu sağlıksız gidişi durduracak ve hatta geriye 
tün bu fırsatların birer birer yitirilmiş olmasıdır/Ülke ekonomisinin 1994 krizinden çok daha kapsamlı yeni bi 
çok önemli bir fırsattı. Ancak, 1996 konsolide bütçesinin gerek hazırlığı gerekse müzakereleri sırasında yakalan 

Hükümetin .daha önce hazırlanarak TBMM'ne sevkettiği, ancak erken genel seçim nedeniyle kadük olan bü 
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mik büyüklerde meydana gelen değişikliklere göre bütçenin Komisyonda önergelerle şekillendirilme yaklaşımı bu 
yıkmıştır. 

1996 konsolide bütçesinde gerçekleştirilmesi gereken en önemli husus faiz ödemelerinin bütçenin yüzde 40'a 
tek de sağlanarak yaşamsal öneme sahip olmayan harcamalardan vazgeçilerek sağlanabilirdi. Bunun yerine bütçe 
yok sayılması olmuştur. Bütçede öngörülen yatırımlar enerji, eğitim ve sağlık gibi öncelikli ve gerekli yatırımlar 
mıştır. 

Bu şekilde oluşan hükümet politikalarına duyulan güvensizlik iç ve dış piyasalardan borçlanmalarda reel faiz 
dar yüksek bir düzeyde gerçekleşmesine neden olmaktadır. 

Plan ve Bütçe Komisyonun hükümet kanadına sağladığı sayısal çoğunluk kötüye kullanılarak, geçmiş yıllarda 
rini almıştır. Bu yaklaşımla, uygulama programlarında olmayan yatırımlara kaynak ayrılmıştır. Böylece, gelecek 
yıllar bütçeleri de ipotek altına alınmıştır, 

Bütçenin kabul edilemeyecek diğer bir özelliği de, 19,95 Bütçe Kanununun Anayasa Mahkemesi tarafından ip 
aynen veya kısmen değiştirilerek yer verilmesidir. Bunun yanında, bütçeye gelir sağlama adına bütçe yasasına an 

Sonuç olarak yapılan her ilave harcamanın bütçe faiz ödemelerini artırdığı gerçeği unutularak, gerekliliği tart 
yışla karşılanacak harcamalar artırılarak sürdürülmüştür. Halbuki, bütçede sağlanacak gerçek anlamda her tasarru 
rin durumlarının düzeltilmesi ve ülkenin geleceği gençliğe yatırım yapılması için kullanılabilirdi. 

1996 yılı Konsolide Bütçe Kanun Tasarısı 20 nci Donem TBMM'nin ilk yasasıdır. 20 nci Dönem TBMM'n 
hükümler içerecek biçimde çıkarılması kendisi açısından talihsiz bir başlangıç olacaktır. Bu ve yukarıda açıklana 
bul edilen şekliyle 1996 yılı Konsolide Bütçe Kanun tasarısına olumlu oy vermemizi engellemektedir. 

Gökhan Çapoğlu ' Hikmet Uluğbay " 
Ankara Ankara 

Zekeriya Teınizel 
İstanbul 



1996 YILI BÜTÇESİ 
. ' • . ; • ' . YASA TASARISI ÜZERİNDE KARŞIT OY YAZISI 

Son onbeş yıldır izlenmekte olan sağ iktisat politikaları nedeniyle, Türkiye ekonomisi bir tıkanma noktasın 
Iık.ortalama % 4,1'lik artışa rağmen, emeği, üretimi ve reel sektörleri dışlayan, "rant ve kayıtdışı ekonomisi" ile 
lıksız uygulamalar sonucu, "istikrarsızlık", "dengesizlik", "verimsizlik" ve "eşitsizlik" Türkiye ekonomisinin te 

Ne yazık ki, ülkemizin gerçekleri ve ihtiyaçlarını kucaklamayan bu sığ "sağ iktisat politika" anlayışı, Pla 
rağmen, 1996 Konsolide Bütçe Tasarısının yapısı ve özüne de yansıtılmıştır. Bu nedenle, bu Bütçe Tasarısı; 

- Ekonominin içinde bulunduğu, "bütçe-dış ticaret-cari işlemler" açıklarından kaynaklı üç boyutlu kanama 
bilecek; ekonomik istikrarı sağlayabilecek; ' ' 

- Öncü sektörlerde üretken ve selektif yatırımlara yönelerek, ekonominin üretim gücünü artıracak, istikrar 
- Ülkenin kalkınmada öncelikli yörelerinde ekonomiyi harekete geçirerek, yurttaşlarımızın sosyo-ekonomi 

güç kazandırabilecek; 

- Ülkemizde yaygın olan işsizlik ve eşitsizlik sorunlarının aşılmasına, Sosyal Devlet anlayışının yaşama ge 
- Avrupa Birliği ile bütünleşme süreci için zorunlu olan "örgütlü, rekabetçi, emeğe ve çevreye duyarlı paz 

nolojik yeniden yapılanmanın" ortamını oluşturacak, 

büyüklük, denge, tutarlılık, öz ve vizyondan yoksundur. 
Bütçe ile öngörülen açık gerçek dışıdır; faiz ödemeleri ve kaçınılmaz cari harcamalar için öngörülen ödene 

öngörülen maaş, ücret ve diğer yan ödemeler, % 75'i aşması kaçınılmaz olan 1996 yılı enflasyonu karşısında so 
liler daha da fakirleştirileceklerdir. 

İnandırıcılığı, güvenirliliği ve 7 ne i Beş Yıllık Planla tutarlılığı olmayan bu Bütçe. Tasarısı ile ülkemizde 
aşılamaz; sosyal barış sağlanamaz; ekonomiye etkinlik ve istikrar kazandırılamaz. Bu bütçenin uygulamaya kon 
bir "kayıp yıl" olacaktır. 
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Ayrıca, 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısının pek çok maddesi Anayasaya açık bir aykırılık taşımaktadır. 

Sosyal demokrat ilkeleri benimseyen milletvekilleri olarak, bu sorumluluğu paylaşamayacağımız için, 1996 Yı 
red oyu kullanacağımızı belirtmeyi bir görev bilmekteyiz. 

Algan Hacaloğlu Ali Topuz 
İstanbul İstanbul 
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Hükümetin 
Kuruluşun adı 

Fırat Üniversitesi 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Uludağ Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
İnönü Üniversitesi 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Boğaziçi Üniversitesi 
Erciyes Üniversitesi 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
Marmara Üniversitesi 
Yıldız Teknik Üniversitesi 
Mimar Sinan Üniversitesi 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Trakya Üniversitesi 
Akdeniz Üniversitesi 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Gaziantep Üniversitesi 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
Harran Üniversitesi 
Süleyman Demirel Üniversitesi 
Adnan Menderes Üniversitesi 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 

Teklifi 

1 620 200 
1 669 400 
2 139 800 
2 240 400 
3 285 500 
1 517 000 
2 042 800 
1 438 200 
1 567 600 
2 681800 
3 538 200 
2530 200 

960 000 
696 000 

2 781700 
1 377 100 
1479 500 
1 503 300 

980 800 
358 600 
394 500 
775 200 

1 056 400 
630 700 
716 500 

- 4 9 -

Komisyonu 
Eklenen 

_ 

_ 
95 000 
10 000 
9 000 
8 000 
1000 

_ 
• - . . . 

55 000 
_ 
_ 

32 000 

1 
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TABLO (II) 
KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN CARİ, YATIRIM, TRANSFER HARCAMALARI İLE İLG 

KOMİSYONUMUZCA YAPILAN EKLEME VE KESİNTİLE 

Kuruluşun adı 1996 teklifi 
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 567 600 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1891001 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 3 451 000 
Karayolları Genel Müdürlüğü 46 151 000 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 71 904 300 
Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü 222 600 
Orman Genel Müdürlüğü 5 153 000 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 40 037 301 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 577 800 
Sosyal Hizmetler ve Ç.E.K. Genel Müdürlüğü 4 174 000 
Telsiz Genel Müdürlüğü 211000 
Yüksek Öğretim Kurulu 1 956 000 
İstanbul Üniversitesi 7 063 900 
İstanbul Teknik Üniversitesi 2 648 400 
Ankara Üniversitesi 5 204 900 
Ege Üniversitesi 3 810 000 
Hacettepe Üniversitesi 5 040 000 
Dicle Üniversitesi 1 982 600 
Çukurova Ünivertesi 2 681 200 
Anadolu Üniversitesi 1935 000 
Cumhuriyet Üniversitesi 1 347 660 

CARİ 

Eklenen (Düşülen) 

600 000 

95 000 

3 500 
195 000 

YATIRIM 

Eklenen (Düşülen) 

125 000 
1 003 400 

11 594 000 
17 984 000 

8 360 000 

109 000 

130 500 (130 500) 

46 000 (46 000) 

-
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Kuruluşun adı 

Zonguldak Karaelmas üniversitesi 
Mersin Üniversitesi 
Pamukkale Üniversitesi 
Balıkesir Üniversitesi 
Kocaeli Üniversitesi 
Sakarya Üniversitesi 
Celal Bayar üniversitesi 
Abant izzet Baysal Üniversitesi 
Mustafa Kemal Üniversitesi 
Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Kafkas Üniversitesi 
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 
Niğde Üniversitesi 
Dumlupınar Üniversitesi 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Muğla Üniversitesi 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Kırıkkale üniversitesi 
Osmangazi Üniversitesi 
Galatasaray Üniversitesi 

KATMA BÜTÇE TOPLAMI 
(*) YOK+UNIVERSITELER 

1996 teklifi 

716 500 
591 200 
726 000 
572 700 
813 200 
748 000 
808 800 
708 600 
567 100 
656 600 
455 300 
486 100 
571 900 
732 500 
706 400 
517 900 
609 400 
677 600 

1 288 800 
247 500 

260 477 362 
86 136 760 

(*) YÖK ve Üniversiteler Katına Bütçe Toplamına dahildir. 

5 3 -

Eklenen 

_ 
_ 
—• 
_ 
_ 
_ 
_'• 
_ 
_ 
-
-
-
_ 

• _ 

_ 
-
_ 
-
-
-

901 500 
8 000 

CARİ 

(Düşülen) 

_ 
_ 
— • 

-
_ 
_ 
_ 
_ 
-
-
-

^-- _ 
_ 
_ 
-
_ 
-
-
-
• -
-

YATIRIM 

Eklenen 

_ . 
. -
_ 
-
_ 
_ 

• -

-
. -

16 000 
-
-
-
- • 

-
-
-

60 000 
1 100 

39 631001 
455 601 

(Düşülen) 

-
_ 
-
-
-
-
-

. ." -
-

(16 000) 
-' 
-

. -
-
-
-
-

(60 000) 
(1 100) 

. (455 601) 
(455 601) 
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TABLO (IV) 
KOMİSYONUMUZCA KATMA BÜTÇEYE EKLENEN ÖDENEKLERİN EK 

CARİLER TOPLAMI 
PERSONEL 

DİĞER CARİLER 
YATIRIMLAR ,, 

TRANSFERLER 

GENEL TOPLAM 

Hükümetin 
Teklifi 

143 745 000 
131413 000 

12 332 000 
106 768 460 

9 963 902 
260 477 362 

Komisyonda 

Eklenen 

" 901 500 

• . — . 

901500 
39 175 400 

6 274 000 
46 350 900 

Topl 

144 646 
13141 

13 23 
. 145 94 

16 23 

306 82 



PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUMDA 1995 YİLİ BÜTÇE KANUNU TASARILARIN 

Ü Y E L E R 

Biltekin ÖZDEMİR 

Nurhan TEKİNEL . 

Metin GÜRDERE 

Hayrı DOĞAN 

Aiauüah HAMİDİ 

Hüseyin YAYLA 

Adi! AŞİRİM 

Ali ER 

Güneş TANER 

Esat BÜTÜN 

Miraç AKDOĞAN 

Ahmet KABİL 

Yıldırım AKTÜRK 

Veysel ATASOY 

ilhan AKÜZÜM 

Saffet KAYA 

Necmi HOŞVER 

Mustafa ÇİLOĞLU 

Nevfel ŞAHİN 

Salim ENSARİOĞLU 

Ergun ÖZDEMİR 

Meral-AKSENER 

Turhan ARiNÇ 

Mehmet Aii YAVUZ 

25/3/1996 

Tümü 
üzerinde 

6 

„ 

11 

19 

11 

10 

26/3/1996 
Eaşba 

- Deniz.M. 
-DTM 
- Gümrük M. 
-DİE 
- Tapu ve K. 

8 

12 

10 

15 

4 

, 
7 

Kmttf. 
Topı. 

14 

. 
'. 
. 
. 
. 
12 

- -' ' 
- -

10 

15 

15 

. 

. • 

-
-
19 

- -
: 11 

. -
-
-

17 

27/3/ 996 
«nîık 
-Vakıf 
- Diyanet 
-Köy H. 
-Gençlik S. 
-Meteor. 
-Sos.H.CEK 

5 

18 

17 

14 

11 

10 

, „ _ , -

5 

10 

.: 

14 

Kmîtf. 
Top!. 

19 

. 
-
. 
. 
-
30 

17 

-
24 

26 

25 

- -— 
. 

5 

19 

. -
21 

. 
- — 

. 
31 

28/3/1995 

Anayasa 
Danıştay 
Yargıtay 
Adalet Bk. 

4 

10 

14 

8 

— 

5 

Kmltf. 
Topl. 

23 

. 
-

. 

. 
40 

17 

-
38 

34 

25 

. 

. 

. 
5 

19 

-
21 

. 
-----

. -
36 

29/3/1996 

İçişleri Bkn. 
-Emniyet 
-Jandarma 
-Sahil G. 

2 

8 

28 

18 

18 

U 

İ4 

Kmttf. 
Topi. 

25 

. 
-
. 
. 

8 

68 

35 

. 
56 

34 

25 

. -

. 

19 

19 

___2J_ 

-

". 
50 

30/3/1996 

Sanayi ve 
Ticaret Bk. 

1 

15 

10 

15. 

16 

—— 

• 9 

Kmltf. 
Topl. 

26 

. 
-
'-
. 

8 

83 

45 
- - • 

71 

50 

. 25 

-----

19 

19 

. 
21 

._-...:.. 

. 
59 



YAP1LAK KONUŞMALARİN ZAf/iAA. ANALİZİ 

4/4/1995 

Tarım ve 
Köyişleri Bk. 
-Tarım Ref. 
Orman Bk. 
-Orman G.M 

3 

8 

ı 

; 10 

20 

15 

9 

14 

Kmttf. 
Topl. 

34 

. 
21 

13 

12 

18 

129 

111 

. -
117 

50 

44 

..--..,-

. 
50 

29 

. 
47 

9 

8 

. 
116 

5/4/1995 

Kültür Bk. 
Çalışma ve 
Sosyal Gv. 
Bkn. 

16 

29 

16 

12 

14 

Kmttf. 
Topl. 

34 

. 
21 

13 

12 

18 

129 

127 

-
146 

50 

44 

. 

. 

. 
50 

29 

. 
47 

9 

24 

. 
12 

130 

5/4/1995 

Milli Eğitim 
Bkn. 
-YÖK 
-Ünivers. 

10 

12 

18 

12 

14 

20 

11 

9 

11 

Kmitf. 
Topl. 

44 

. 
21 

13 

12 

18 

141 

145 

-
158 

64 

64 

-
. 
. 
61 

29 

"-
47 

9 

24 

21 

141 

3/4/1995 

Turizm Bk. 
Çevre Bk. 

1 

17 

9 

21 

15 

10 

9 

11 

Kmltf. 
Top!. 

45 

. 
21 

30 

12 

18 

141 

154 

-
179 

79 

74 

. 

. 

. • 

70 

29 

-
47 

9 

35 

11 l 32 

25 I 166 

9/4/1995 

Enerji ve 
Tabi Kay
naklar Bkn 
-Petrol 
-DSİ 

1 

7 

5 

18 

15 

_ 12_ 

12 

11 

11 

8 

16 

Kmltf. 
Topl. 

46 

. 
21 

37 

12 

23 

159 

159 

-
191 

79 

74 

12 

. 

. 
81 

29 

-
58 

17 

35 

-
32 

182 

10/4/1995-

Cumhurbşk. 
T.B.M.M 

(RTÜK) 
Sayıştay 

3 

15 

11 

22 

10 

22 

Kmltf. 
Topl. 

49 

. 
21 

37 

12 

23 

159 

184 

-
202 

79 

74 

34 

. 

. 
91 

29 

. 
58 

17 

35 

32 

204 

11/4/1S95 

-DPT 
-Hazine Ms. 

5 

11 

.._._ 

10 

Kmltf. 
Topl. 

54 

. 
21 

37 

12 

23 

159 

184 

-
213 

79 

74 

34 

. 

. 
91 

29 

-
• 58 

17 

35 

32 

214 

12 

Ma 
Ge 
(Ma 
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YAPILAN .KONUŞMALARIN ZStitiAli ANALİZ! 

4/4ÜSSS İM'.SSB i 5/4/199S j ./*/1995 5/4/1335 ' 0/4/1396 j * 'M/1996 ; 

Tanmve 
Köyişleri Bk. 
-Tenm Ref. 
Orman Bk. 
-Orman G'.M 

___13_ 

9_ 

17 

8 

14 

17 

' 1 7 

7 

31 

7 

22 

22 

14 

12 

22 

23 

90 

72 

49S 

' 
Kültür Bk. 
Çalışma vs 
Sosyal Gv. 
3kn. 

Krrr f . : j Kmrtf. 
Tooi.; i "!"cot. 

-....J.9_ 
_203 

94 
124 

171 

98 

186 

172 

199 

136 

182 

178 

156 

126 

210 

216 

689-

849 

28 

5 
11 

22 

27 

13 

26 

19 

11 

16 

34 

19 

3_7_ 

25 

89 
. fff'ff 

ftfftf 

_ 4 9 

_23J__ 

•99 

135 

193 

98 

213 

185 

225 

155 

193 

194 

190 

145 

247 

241 

778 

983 

Milli Eğitim 
Bkn. 
-YÖK 
-Ünivers. 

..-İ l
iş 
14 

15 

15 

10 

17 

17 

9 

17 

14 

13 

15 

12 

17 

20 

105 

59 

513 

Kmııf. 

60 

,247_ 

113 

150 

208 

. 1°A. 
230 

202 

234 

172 

207 

207 

205 

157 

264 

261 

883 

###* 

' 
• 

Turam Bk. 
Câvra Bk. 

1_1_ 
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T.C. • 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.02.0.KKGI101 -95/771 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 78 inci maddesinde "Bir yasama döneminde sonuçl 
sarı ve teklifleri hükümsüz sayılır. Ancak, Hükümet veya Türkiye Büyük Millet Mec 
lifleri yenileyebilirler." hükmü yer almaktadır. 

BelirtUen hüküm uyarınca, "1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı" ile "Katma 
lı Bütçe Kanunu Tasarısı"nm yenilenmeleri suretiyle görüşülmesine devam olunma 
görülmüştür. 

Bilgilerinize arz olunur. 





T.C. . • . ' • - " . 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.02.0.KKG/101-96/4767 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞ 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 17 
lan "Katma Bütçeli İdareler 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı" ile gerekçesi 

Gereğini arz ederim. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

KATMA BÜTÇELİ İDARELER 
1996 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

GENEL GEREKÇESİ 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

Ödenekler, Öz Gelirler, Hazine Yardımı 

MADDE 1. -r- a) Katma bütçeli idarelerin 1996 yılında ya
pacakları hizmetler için (260.477.362.000.000) lira ödenek verilmiştir. 

b) Katma bütçeli idarelerin 1996 yılı gelirleri (10.000.000.000.000) 
lirası öz ' gelir, (187.307.312.000.000) lirası Hazine yardımı, 
(63.170.050.000.000) lirası yükseköğretim kurumlarının cari hizmet 
giderlerine yapılacak Devlet katkısı olmak üzere' toplam 
(260.477.362.000.000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

Bağlı Cetveller 

MADDE 2. — Katma bütçeli idarelerin, 
1. Ödenek dağılımı (A) işaretli, • 
2. Gelirleri, herbir idarenin bütçesine ekli (B) işaretli, 

PLAN VE BÜTÇE K 

KATMA 
1996 MALÎ YILI 

B 

G 

. Ödenekler, öz Gelirler 

MADDE 1. — a) K 
pacakları hizmetler için (30 

ıb)' Katma bütçeli idare 
lirası öz gelir, (233.65 
(63.170.050.000.000) lirası 
giderlerine yapılacak D 
(306.828.262.000.000) lira o 

Bağlı Cetveller 

MADDE 2. — Tasarı 
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3. Özel hükümlerine göre 1996 yılında tarh, tahakkuk ve tah-
süme devam olunacak gelir çeşitlerinin dayandığı hükümler, her bir 
idarenin bütçesine ekti (C) 'işaretli, 

4. Harcamalara ilişkin formül, her bir idarenin bütçesine ekli 
(R) işaretli, 

CetveHerde gösterilmiştir. 

İKİNCİ KISIM 
İdarelere İlişfcm 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 B 

İd 

Tarım Reform 

MADDE 3. — 

Özel Ödenekler 

MADDE 4. — 
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kuruluşlar bütçelerinin (B) işaretli cetveline gelir, diğer taraftan (A) 
•işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere Maliye 
Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Ayrıca, İ l . 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 yüda harcanmayan 
kısımları cari yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Ma
liye Bakam yetkilidir. 

Yapılan 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
sitler, 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Kanun uyarınca belediyelere ay
rılan paylardan İller Bankasınca kesilerek Devlet Su tşleri Genel 
Müdürlüğüne ödenir. 

(Pian ve Bütçe K 
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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 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesi gereğince her çeşit spor, saha ve tesisleri vücuda getirmek 
amacı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin (A) işaretli 
cetvelinde yer alan projelerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce 
21.5.1986 tarih ve 3289 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yapılabi
lecek işler dışında kalanlara ait ödenekleri, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı Bütçesine aynı amaçla aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Bütçesinin 11 Müdürlüklerine 
Yardım Olarak Yapılacak Yatırım Ödenekleri 

MADDE 7. — Yıllık yatırım programlarına ek yatırım cetvel
lerinde büyük onarım projeleri arasında yer alan ve Genel Müdürlük 
onayı ile İl Müdürlüklerince emaneten yaptırılması uygun görülen 

(Plan Te B 

Karayolları G 
• Yıla Geçici Yüklen 

MADDE 5. — 

Gençlik ve Sp 
İskân Bakanlığı Bü 

MADDE 6. — 

Gençlik ve Sp 
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MADDE 7. — 
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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 fazlalarını 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 yılf içinde sarf edilemeyen kısmı ertesi yıl 
bütçesinin ilgili tertibine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

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 fazlalarını, Telsiz Genel Müdürlüğü 1996 Malî Yılı büt-

(Plan ve Bütç 

Futbol Müsabaka 
Gelirler 

MADDE 8 . — Ta 

Telsiz Genel Müd 

MADDE 9. — Ta 
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çesinde açılacak özel bir tertibe bir taraftan gelir, diğer taraftan açı
lacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerin yılı içinde sarf edilmeyen kısımları ertesi yıl 
bütçesine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

b) 3293 sayılı Kanunla değişik 2813 sayıU Kanunda gerekli de
ğişiklik yapılıncaya kadar aynı Kanunun 27 rici maddesinin birinci 
paragrafında yer alan «10 katma» ibaresi «20" katına» olarak uygu
lanır. 

c) 3293 Sayılı Kanunla değişik 2813 Sayılı Kanunda gerekli 
değişiklik yapılıncaya kadar telsiz ücretleri ve bu ücretlerden doğan 
gecikme cezalarıyla ilgiH olarak Telsiz Genel Müdürlüğünce yapı
lan yasal takibatla tahsili mümkün olamayacağı belirlenen ve aslı 
2.500.000 liraya kadar olan telsiz ücretleriyle bunların ferilerinin 
terkinine Ulaştırma Bakam yetkilidir. 

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 «1996 Yılı Programının Uygulanması, Koordinas
yonu ve İzlenmesine Dair Karar» hükümlerine göre 1996N yılında 
yatırım programına alınacak projeleri gerçekleştirmek üzere anılan 

(Plan ve Bütçe 

Hudut ve Sahiller 
İşlemler 

MADDE 10. — T 
miştir. 
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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 yular
da bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satış bedelleri Devlet İsta
tistik Enstitüsü toptan eşya fiyatları endeksine göre, Yükseköğretim 
kurumları tarafından her yd yeniden tespit edilir. 

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine 
göre özel ödenek kaydolunan miktarlar üniversite adına millî.ban
kalardan birinde açılacak hesaba yatırdır ve harcamalar bu hesaptan 
yapılır. 

c) / 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine 
göre kısmî zamanlı olarak çalıştırılacak öğrenciler hakkında, 1475 
sayılı İş Kanununun işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili hükümleri 
ve 506 saydı 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 

(Pîaö ve Bütçe 
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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. 

e) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesi 
uyarınca; cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ve öğrenci sosyal 
tesis ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler ile yükseköğretim kurum
larınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışın
dan elde edilen gelirlerin özel gelir ve özel ödenek kaydı işlemi ya
pıldıktan sonra başta öğrencilerin beslenme, sağlik, spor, kültür ve 
diğer sosyal hizmetlerinde kullanılmakla birlikte, özel ödenek kay
dedilen tutarlarm en az % 10'una tekabül eden kısmı üniversite ve 
yüksek teknoloji enstitüsünün öncelikle yakacak, elektrik ve su gi
derleri olmak üzere cari ve bunlara ilişkin borç ödemelerinde, 
% 10'una kadar kısmı da eğitim binalarının yıl içinde tamamlana
cak yatırımları ile bakım ve onarımlarında, kullanılır. Bu ödenekle
rin kullanım yerlerine dağılımı Yükseköğretim Kurulu ile Maliye 
Bakanlığınca müştereken tespit edilir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlettiler 

MADDE 12. — Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin (B) işa
retli cetvelinde yıl içinde meydana gelebilecek gelir fazlalarını bu 
Genel Müdürlüğün cari hizmetlerinde ve «1996 Yılı Programının 

(Plan ve Bütçe 
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Uygulanması, Koordinasyonu vt İzlenmesine Dair Karar» hüküm
lerine göre yatırım hizmetlerinde, personel ve yolluk giderlerinde; 
hizmet, tüketim malları ve malzeme alımlarında, demirbaş giderleri 
ile ödemelerinde kullanılmak üzere, bir yandan özel gelir, di
ğer yandan açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

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 1.1.1996 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-

(Plan ve Bütç 

Genel Bütçe Kanu 
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lüğü ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini 
Başbakan ve Maliye Bakam, 

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 ügül/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 hükümleri Maliye 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanları, 

lüğü ve Köy Hizmetle 
Başbakan ve Maliye B 

b) Yükseköğretim 
ni Maliye ve Millî Eğiti 

- c) Karayolları Ge 
ve Bayındırlık ve İskân 

d) Hudut ve Sah 
kümlerini MaHiye ve Sağ 

e) Tarım Reform 
Maliye ve Tarım ve Kö 

f) Orman Genel 
Orman Bakanları, 

g) Petrol İşleri G 
Müdürlüğü ile ilgili hü 
lar Bakanları, 



— 83 — 

ü) Telsiz Genel 
Ulaştırma Bakanları, 

Yürütür. 

Müdürlüğü ile ilgili hükümleri Maliye ve 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakam 
A. A. Doğan 
Devlet Bakam 
A. Gökdemir 
Devlet Bakam 

A. B. Tuğ 
Adalet Bakam 

B. S. Daçe 
Dışişleri Bakam 

A. C. Kırca 
Bay. ve tskân Bakam 

T. Bilgeî 
Tarım ve Köyişleri Bakam 

N. Kurt 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 

Ş. Altıner 

h) Telsiz Genel 
Ulaştırma Bakanları, 

Yürütür. 

Devlet Bakam 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
A. E. Kıraîlıoğlu 

Devlet Bakanı 
Ö. Barutçu 

Devlet Bakam 
I. Saygın 

Millî Savunma Bakam 
V. Tanır 

Maliye Bakanı 
/. Attila 

Sağlık Bakam 
D. Baran 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. A. Amiklioğlu 

Kültür Bakam 
K. Toptan 

Orman Bakam 
H. Ekinci 

Çevre Bakam 
A. H, Üçpmar 
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KATMA BÜTÇELI IDARELER 

1996 Y H J BÜTÇE K A N U N U GENEL GEREKÇESI 

Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı, Genel Bütçe Kanunu Tasarısı ile uyumlu 
leri doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu çerçevede, 1996 yılı programında (belirtilen sektör ve yatırım 
bütçeli idarelere gerekli kaynak tahsisinde bulunulmuştur.; ' -' ' 
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KATMA BÜTÇELİ İDARELER 
1996 YILI BÜTÇE KANUNU TASARISININ 

MADDELERİNE İLİŞKİN GEREKÇE 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Ödenekler, Öz Gelirler, Hazine Yardımı 

MADDE 1. — Katma Bütçeli İdarelerin 1996 yılında yapacakları hizmetlerin gerektirdiği 
hazine yardımı (Yükseköğretim kurumlannm cari hizmet giderlerine yapılacak Devlet katkısı 

Bağlı Cetveller 

MADDE 2. — Katma Bütçe Kanununa ekli ödenek dağılımına ilişkin (A) cetveli ile her b 
R işaretli cetveller belirtilmektedir. 

İKİNCİ KISIM 
İdarelere İlişkin özel Hükümler 

Tarım Reformu Uygulaması ile İlgili Davaların Takibi 

MADDE 3. — Toprak ve Tarım Reformu uygulaması ile ilgi li davaların, gerektiğinde H 
edilebileceğine dair hüküm yer almaktadır. 

Özel Ödeneklere İlişkin İşlemler 

MADDE 4. — Maddenin (a) fıkrasında, Karayolları, Köy Hizmetleri ve Devlet Su İşleri 
bütçeli kuruluşlar hariç, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzelkişilerden gelecek h 
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göre ve bedeli karşılığında yerine getirmelerine yetki verilmekte ve adı geçen İdarelere b 
işlemleri hüküm altına alınmaktadır. 

Madde ile ayrıca, 11.2.1950 tarih ve 5539 sayılı Kanun gereğince geçişi ücretli yol, k 
aynı mahiyetteki tesislerin yapım, bakım, onarım ve işletilmesinde kullanılmak üzere, M 
dürlüğü bütçesinin (B) işaretli cetvelinde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan ( 
nek kaydedileceği hükme bağlanmaktadır. 

Keza, yukarıda belirtilen özel tertiplerdeki ödeneklerden harcanamayan kısımlarının 
ya ilişkin diğer düzenlemelere yer verilmektedir. . 

Maddenin (b) fıkrasında ise, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen içme 
bedeller taksitlerinin ilgili belediyelerce zamanında ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitl 
rınca belediyelere ayrılan paylardan İller Bankası^ Genel Müdürlüğünce kesilerek, Devl 
hükmü 3-er almaktadır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Bakım İşleri İçin Gelecek Yıla Geçici Yüklenmele 
MADDE 5. — Karayolları Genel Müdürlüğünce yol bakım işleri için yılları bütç 

mek üzere ilgili Bakan onayı ile gelecek yıla geçici yüklenmelere girişilmesi hükmü yer 

Gençlik ye Spor Genel Müdürlüğü Bütçesinden Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Bütçes 
MADDE 6. — İlgili Kanunu gereğince, her çeşit spor saha ve tesisleri yapmak üzer 

sinde yer alan projelerden bu idarece yapılabilecek işler dışında kalanlara ait ödenekleri 
tarmaya, Maliye Bakanı yetkili kılınmaktadır. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Bütçesinden İl Müdürlüklerine Yardım Olarak 
MADDE 7. —'- Gençlik ve Spor İl müdürlüklerinin Özel Bütçeli olması nedeniyle 

programında yer, alan büyük onarım projelerine ait işlerin bulunduğu yerlerdeki il m 
hem; bürokrasiyi azaltacak hem de hizmetin zamanında-yerine getirilmesi ve maliyetler 
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Futbol Müsabakaları Müşterek Bahis Hâsılatından Sağlanacak Gelirler 
MADDE 8. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait (B) işaretli cetvelin ilgili terti 

rek Bahis Hâsılatından Elde Edilecek Gelir tertibinden elde edilen gelir fazlalarını ödenek 
sarf edilmeyen-kısmını gelecek yıl bütçesinin ilgili tertibine devren gelir ve ödenek kaydetm 

Telsiz Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler 

MADDE 9. — Telsiz Genel Müdürlüğü (B) cetvelinin «Ücret Gelirleri-» tertibinden 
programı ile ilişkisi kurulmak suretiyle, bu idarenin çeşitli hizmetlerinde kullanılmak üzere, 
gelir ve ödenek yazılmasına ve bu ödeneklerden yıl içinde sarf edil meyen miktarının ertesi y 
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 gele 
programına alınacak projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere, özel gelir ve öde 
tesi yıla devri konusundaki bütçeieştirme hükümlerine yer verilmektedir. 

Yükseköğretim Kurumları ile İlgili Hükümler • • 

MADDE i l . — Yükseköğretim kurumlarının carî hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı 
de edilen gelirler ile yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları v 
lirlerin katma bütçeli özel gelir ve özel ödenek kaydedildikten sonra; öğrencilerin beslenme 
ile üniversitenin carî giderleri ve öğrencilerin kısmî zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılma 
küm altına alınmaktadır. 

Maddede kısmî zamanlı olarak çalıştırılacak öğrenciler hakkında; 1475 sayılı İş Kanun 
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 sayıh Yükseköğretim Kanununa tabi kurumlarda kayı 
tedavi giderlerinin karşılanması için, üniversite bütçelerinde tertiplenen transfer ödenekler 
lecek esas ve usuller çerçevesinde kullanılmak üzere üniversite adına millî bankalardan 
me bağlamaktadır. \ ! 

Maddenin (e) bendinde ise carî hizmet maliyetine öğrenci katkısı ve öğrenci sosyal tesis ve 
seköğretim kurumlarınca Önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ye teksirlerinin satışından ü 
mına açıklık getirilmektedir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili işlemler 

MADDE 12 .— Madde ile Vakıflar Genel Müdürlüğü carî yıl bütçesinin (B) işaretli 
lalarının, 'bu Genel Müdürlüğün cari hizmetlerinde ve 1996 Yılı Program Kararnamesi 
gerekli bütçeleştirme işlemlerinin yapılması konusunda Maliye Bakam yetkili kılınmaktadır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Diğer Hükümler 
Genel Bütçe Kanununun Uygulanacağı 

MADDE 13. — Bu Kanunda yer alan hükümler dışında, Genel Bütçe Kanununda y 
hakkında da uygulanacağı belirtilmektedir. 

Yürürlük 

MADDE 14. — Bu Kanunun 1.1.1996 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir. 

Yürütme 

MADDE 15. — Ka'tma Bütçeli İdarelerle ilgili hükümlerin, kuruluşların idarî bağlılık 
ya Maliye Bakam ile İdarenin bağlı bulunduğu Bakanca birlikte yürütüleceği belirtilmekt 
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A — CETVELİ 

KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN 1996 MALÎ YILI BÜTÇE KAN 

1. 
2.'. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

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 Gen. Müd. 
Orman Genel Müdürlüğü 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü. 
Sosyal Hız. ve Ç. E. K. Genel Müd. 
Telsiz Genel Müdürlüğü. 
Yüksek Öğretim Kurumu 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ankara Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
Dicle Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi 

Personel 

173.000 
1.004.000 

405.000 
21.901.000 
21.945.000 

113.000 
4.689.000 

22.990.000 
50.000 

3.019.000 
. 124.000 

145.000 
5.300.000 
1.725.000 
3.975.000 
2.930.000 
3.615.000 
1.250.000 
1.950.000 

Diğer Cari 

20.000 
- 200.000 

315.000 
2.600.Ü00 

200.000 
30.000 

265.000. 
330.000 

15.500 
960.000 

20.000 
400.000 
770.000 
365.000 
458.000 
280.000 
650.000 
170.000 
235.000 

Toplam 
Cari 

193.000 
1.204.000 

720.000 
24.501.000 
22.145.000 

143.000 
4.954.O00 

23.320.000 
65.500 

3.979.000 
144.000 
545.000 

6.070.000 
2.090.000 

. -4.443.000 
3.210.000 
4.265.000 
1.420.000 
2.185.000 
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İ d a r e l e r Personel 

20. 
21. 
22. 
23, 
24. 
25, 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31, 
32, 
33, 
34. 
35. 
36. 
37, 
38, 
39. 
40, 
41. 

Anadolu Üniversitesi -
Cumhuriyet Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Uludağ Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 
Atatürk nüiversitesi 
inönü Üniversitesi 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
'Boğaziçi Üniversitesi 
Erciyes Üniversitesi 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
Marmara Üniversitesi 
Yıldız Teknik Üniversitesi 
Mimar Sinan Üniversitesi 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Trakya Üniversitesi 
Akdeniz Üniversitesi 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Gaziantep Üniversitesi 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

1.250.000 
, 830.000 

960.000 
1.040.000 
1.460.000 
1.460.000 
2.135.000 

675.000 
1.325.000 

760.000 
920.000 

1.825.000 
2.310.000 
1.765.000 

710.000 
500.000 

1.900.000 
820.000 
690.000 
955.000 
490.000 
165.000 
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Diğer Cari 

320.000 
114.000 
118.000 
165.000 
180.000 
160.000 
420.000 

88:000 
174.000 
205.000 
124.000 
400.000 
295.000 
185.000 
75.000 
65.000 

155.000 
73.000 
88.000 

115.000 
85.000 
50.000 

Toplam 
Cari 

• 1.570.000 
944.000 

1.078,000 
1.205.000 
1.640.000 
1.620.000 
2.555.000 

763.000 
1.499.000 

965.000. 
1.044.000 
2.225.000 
2.605.000 
1.950.000 

785.000 
565.000 . 

2.055.000 
893.000 
778.000 

1.070.000 
575.000-
215.000 
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i d a r e l e r Personel 

61. 
62. 
63, 
64.; 
65. 

Muğla Üniversitesi 
K. Maraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Kırıkkale Üniversitesi 
Osmangazi Üniversitesi 
Galatasaray Üniversitesi 

275.000 
375.000 
340.000 

. 800.000 
115.000 

Katma Bütçe Toplamı 131.413.000 

Yök + Üniversiteler Toplamı 55.000.000 
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Cari ' \ 
Diğer Cari Toplam 

70.000 - 345.000 
60.000 . 435.000. 
59.000 399.000 

116.000 916.000 
30.000 145.000 

13.233.500 144.646300 

8.278.000 63.278.000 



Transferler 

5.500 
7.000 
5.000 

14.000 
9.500 

11.591.900 

8.058.500 

Vizeli 
Kamulaştırma 

3.457.000 

165.000 

Fon 

5.000 
5.000 
2.000 
5.000 
2.000 

1.189.002 

600.000 

Toplam 
Transfer 

10.500 
12.000 
7.000 

19.000 
î 1.500 

16.237.902 

8.823.500 

.1 
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Genel 
Toplam 

517.900 
. 609.400 
677.600 

1.288,800 
247.500 

306.828.262 

92.172.760 

Ha 
özgelir Ya 

4.700 
9.300 
8.950 . 
4.400 

400 

1 
1 
2 
3 

10.000.000 233.6 

606.900 28.3 





KATMA BÜTÇELİ DAİRELERİN MEVCUT LOJMAN, SOSYAL TESİS, TELEFON 
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Sıra 
No. 

1 
2 

3 
. 4 

5 

6 
7 
8. 
9 

10 
11 
12 
13 

•14 

15 
16 
17 
18 

KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN 30.6.1995 TARİHİ İTİBAR 

LOJMAN VE SOSYAL TESİS SAYILARI 

D A İ 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 Sağ. Gen. Müd. 
Orman Genel Müdürlüğü 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 

Sosyal Hiz. ve Ç.E.K. Genel Müdürlüğü 
Tefeiz Genel Müdürlüğü 
Yüksek öğretim Kurulu 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ankara Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Hacettepe -Üniversitesi 
Dicle Üniversitesi 

Loj 

1 
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Sıra 
No. DA î R E L E R 

19 Çukurova Üniversitesi 
20 Anadolu Üniversitesi 
21 Cumhuriyet Üniversitesi 
22 Fırat Üniversitesi 
23 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
.24 Uludağ Üniversitesi 
25 Selçuk Üniversitesi 
26 Atatürk Üniversitesi 
27 İnönü Üniversitesi 
28 Karadeniz Teknik Üniversitesi 
29 Boğaziçi Üniversitesi 
30 Erciyes Üniversitesi 
31 ,Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
32 Gazi Üniversitesi 
33 iMarmara Üniversitesi 
34 Yıldız Teknik Üniversitesi 
35 Mimar Sinan Üniversitesi 
36 Dokuz Eylül Üniversitesi 
37 Trakya Üniversitesi 
38 Akdeniz Üniversitesi 
39 'Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
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Sıra 
No. D A İ R E L E R 

40 Gaziantep - Üniversitesi 
41 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
42 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
43 Harran Üniversitesi 
AA Süleyman Demirel 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 İzzet Baysal Üniversitesi 
54 Mustafa Kemal Üniversitesi 
55 Afyon Kocatepe Üniversitesi 



— no — 
Sıra 
N o / D A İ R E U E R 

56 Kafkas Üniversitesi 
57 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 
58 Niğde Üniversitesi 
59 Dumlupınar Üniversitesi 
60 Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
61 Muğla Üniversitesi 
62 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
63 Kırıkkale Üniversitesi 
64 Osmangazi Üniversitesi 
65 Galatasaray Üniversitesi 

TOPLAM 
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KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN 30.6.1995 TARİHİ İTİBARİYLE 

n C . ^ ^ - 5 P ^ ; 3 o 
DAİRELER • g '£ » g e •£ *o 5 2 

w 5o > ' < « 

1. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 4 10 13 3 8 
2; Vakıflar Genel Müdürlüğü 43 11 2 7 12 
3. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 156 25 18 65 50 9 
4. Karayolları Genel Müdürlüğü 77 553 21 196 799 25 
5. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 217 457 538 266 1.131 204 
6. Hudut ve Sahiller Sağlık Gen. Müd. 6 6 5 2 
7. Orman Genel Müdürlüğü. 201 203 293 120 1.823 
8. Köy Hizmetleri Genel Müd. 169 521 95 582 1.256 
9. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2 2 1 

10.: Sosyal Hiz. ve Ç.E.K. Gen. Müd. 52 34 * 309 34 
11. Telsiz Genel Müdürlüğü 3 14 9 3 
12. Yükseköğretim Kumlu 19 7 6 2 
13; İstanbul Üniversitesi 16 9 15 39 30 
14. İstanbul Teknik Üniversitesi 13 11 9 7 
15. Ankara Üniversitesi .33 15 2 . 22 15 
16. Ege Üniversitesi 30 6 35 24 15 6 
17. Hacettepe Üniversitesi 18 5 9 10 

1 

) 
) 
) 

1 
1 
9 

36 
204 

2 

sıı 
336 

16 
1 

. 2 
12 

13 
30 

o j 

K
 

2 

4 
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KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN 30.6.1995 TARİH İTİBARİYLE 

DAİRELER 

36. Dokuz Eylül Üniversitesi 
37. Trakya Üniversitesi 
38. Akdeniz Üniversitesi 
39. Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
40. Gaziantep Üniversitesi 
41. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
42. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
43. Harran Üniversitesi 
44. Süleyman Demirel üniversitesi 
45.- Adnan Menderes ÜniVeristesi 
46. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 
47. (Mersin Üniversitesi 
48. Pamukkale Üniversitesi 
49. Balıkesir Üniveristesi 
50. Kocaeli Üniversitesi 
51. Sakarya Üniversitesi 
52. Celal Bayar Üniversitesi 
53.: Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

B
in

ek
 

23 
3 

14 
3 
1 
2 
4 
2 
5 
2 
4 
6 
1 
5 
4 
4 
5 
5 

St
at

io
nj

 
V

ag
on

' 

16 
11. 
12 
10 
13 

1 

2 
4 

' % 

2 
3 
2 
1 
2 
6 
1 

A
ra

zi
 

-

1 
Bi

ne
k 

1 

1 
1 

3 

14 

1 
M

in
üb

ü;
 

34 
5 
4 
4 
4 

1 
2 
3 
1 
î 

1 

1 
4 
1 

' 4 

Pi
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-
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2 
5 
6 

2 

2 

1 
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2 
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3 
4 
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5 
6 

H3 
13 

1 

1 

1! 

2 
1 

4 



— 114 — 

KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN 30.6.1995 TARİHİ İTİBARİYLE 

DAttEUER iş İ l g | i g - | | 

54. Mustafa Kemal Üniversitesi 3 4 . 1 2 1 
55. Afyon Kocatepe Üniversitesi 1; 2 1 
56. Kafkas Üniversitesi . 2 3 1 1 l: 
57. Çanakücale 18 Mart Üniversitesi 4 2 5 
58. Niğde Üniversitesi 8 1 1 2 
59. Dumlupınaır Üniversitesi 2 . 3 
60. Gaziosmanpaşa Üniversitesi 4 4 2 1 1 
61j Muğla Üniversitesi 3 2 
62. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. 1 4 î 1 2 
63. Kırıkkale Üniversitesi 4 4 
64. Osmangazi Üniversitesi 4 8 6 3 3 
65. Galatasaray Üniversitesi 2 1 

TOPLAM 1,365 2,195 1,105 1,854 5,356 50 L090 7 

Taşıt sayılarına döner sermaye işletmeleri ile fon idarelerine ait taşıtlar dahildir. 
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KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN 30.6.1995 TARİHİ İTİBARİYLE 
TELEFON, FAKSrBİLGİYE^İBON& SİSTEMİ VE ÇAĞRI Cİ 

T E L E F O N 

Santrale Araç. Mobil 
Bağlı Müstakil Telefonu Cep. Tel. 

D A İ R E L E R (1) (2) (3) (4) <l 

1. 
2, 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

15. 
16. 
17. 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
Karayolları Genel Müdürlüğü 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Gn. Md. 
Orman Genel Müdürlüğü 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Sosyal Hiz. ve Ç.E.K. Gn. Md. 
Telsiz Genel Müdürlüğü 
Yükseköğretim Kurulu 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 

Ankara Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 

15 
40 

439 
635 

886 
8 

890 
676 

5 
154 

15 
64 
53 . 

106 

264 
80 

126 

36 
269 • 

1.055 
792 

596 
74 

1.733 
867 
28 

372 
33 
6 

76 
65. 

200 
318 
317 

İ 
2-

13 
29 

25 
1 

26 
31 

1 
' 4 

1 
5 
5 
1 
1 
5 " 
1 

4 

3 
2 
3 ' 

1 
1 
1 
1 

1 

1 



D A İ R E L E R 

18. 
19. 
20. 
21. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26, 

.27.-
28. 
29. 
30. 
31. 
32: 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 

Dicle Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi 
Anadolu Üniversitesi 
Cumhuriyet Üniversitesi 

Fırat Üniversitesi. 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Uludağ Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 

İnönü Üniversitesi , 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Boğaziçi Üniversitesi 
Erciyes Üniversitesi 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
Marmara Üniversitesi 

Yıldız Teknik Üniversitesi 
• Mimar Sinan Üniversitesi 

Dokuz Eylül Üniversitesi 
Trakya Üniversitesi 

— 116 — 

T E L E F O N 

Santrale Araç .Mobil 
Bağlı Müstakil Telefonu Cep. Tel 
(D. <2) (3) (4) 

49 
100 
155 
29 

31 
33 
84 

105 
41i 

20 
55 
99 
34 

102 
14 

173 
181 

20 
56 
30 

109 
158 
72 
84 

54 
76 
61 
96 
56 

34 
102 
72 
84 

167 
37 

223. 

'. .64 
57 

157 
76 



— 117 — 

T E L E F O N 

D A İ R E L E R 

38. Akdeniz Üniversitesi 
39. Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
40. Gaziantep Üniversitesi 
41. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
42. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
43. Harran Üniversitesi 
44. Süleyman Demirel 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 İzzet Baysal Üniversitesi 
54. Mustafa Kemal Üniversitesi 
55. Afyon Kocatepe Üniversitesi. 
56. Kafkas Üniversitesi 
57. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 

Santrale 
Bağlı 
(D 

90 
• 20 

51' 

9 
60 
48 
47 
30 
14 
24 

17 
31 
20 
38 
29 
13 
16 

35 
19 
13 

Müstakil 
<2) 

52 
105 
86 

"• 5 

14 
27 
92 
31 
37 
35 
23 
42. 
55 
42 
58 
32 
35 

17 
26 
35 

Araç 
Telefonu 

<3) 

1!-

îl 

1<; 

• 2 

Mobil 
Cep. Tel. 

<4) 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

2 

T 
(+ 1 
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T E L E F Ö N 

D A İ R E L E R 

58. Niğde Üniversitesi 
59. Dumlupınar Üniversitesi 

60. Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
61. Muğla Üniversitesi 

62, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniver. 
63. Kırıkkale Üniversitesi 
64. Osmangazi Üniversitesi 

65, Galatasaray Üniversitesi 
TOPLAM 

Santrale 
Bağlı 

'(D 

12 
37 
12 
15 

13 
19 
22 

27 

6.649 

Müstakil 
(2) 

• 35 
27; 

32 
24 

23 
16 
47. 

31 

5.762 

Araç 
Telefonu 

(3) 

203 

Mobil 
Cep. Tel. 

(4) 

" 2 . 

35 
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KATMA BÜTÇELI KURULUŞLARIN KADROLARI 

(1.10.1995 tarihi itibariyle) 

A) ÜNİVERSİTELER 

Y.Ö.K 
Üniversitelerarası Kurul 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
Adnan Menderes Üniversitesi 
Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Akdeniz Üniversitesi 
Anadolu Üniversitesi 
Ankara Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
Balıkesir Üniversitesi 
Boğaziçi Üniversitesi 
Celal Bayar Üniversitesi 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Çanakkale Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi 
Dicle Üniversitesi 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Dumlupınar Üniversitesi 

Memur 
kadrosu 

512 
32 

1.336 
1.258 

702 
1.450 
2.458 
6.151 
3.643 

646 
976 

1.262 
1.227 

568 
3.418 
2.014 
3.064 

678 

Akademik 
kadro 

1.631 
1.471 
1.300 
2.315 
3.125 
5.184 
2.941 
1.265 
1.056 
1.756 
1.284 
1.579 
2.026 
2.032 
3.167 
1.079 

Ara 
toplam 

512 
32 

2.967 
2.729 
2.002 
3.765 
5.583 

11.335 
6.584. 
1.911 
2.032 
3.018 
2.511 
2.147 
5.444 
4.046 
6.231 
1.757 

Sürekli 
İŞÇİ 

39 
354 
455 
381 

379 
8 

45 

Ge 
İŞ 
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Niğde Üniversitesi 
Ondokuzmayıs Üniversitesi 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Pamukkale Üniversitesi 
Sakarya Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 
Süleyman Demirel Üniversitesi 
Trakya Üniversitesi 
Uludağ Üniversitesi 
Yıldız Üniversitesi 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Zonguldak Üniversitesi 
Gebze Yüksek Teknoloji Ens. 
izmir Yüksek Teknoloji Ens. 
Osmangazi Üniversitesi 
Başkent Üniversitesi 
Galatasaray Üniversitesi 

Memur 
kadrosu 

620 
2.011 
2.123 
1.286 

736 
1.636 
1.739 
1.311 
2.550 

909 
1.178 
1.254 

565 
511 

1.518 
— 

533 

Akademik 
kadro 

1.585 
2.322 
2.747 
1.773 
1.336 
2.795 
2.526 
1.726 
1.852 
1.932 
1.437 
1.592 
1.205 

703 
1.084 

390 

. Ara 
toplam 

2.205 
4.333 
4.870 
3.059 
2.072 
4.431 
4.265 
3.037 
4.402 
2.841 
2.615 
2.846 
1.770 
1.214 
2.602 

923 

Sürekli 
işçi 

217 

51 

70 
• 24 

Geç 
i?Ç 

Üniversiteler Toplamı 97.214 104.796 202.010 3.552 
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B. DİĞER KATMA BÜTÇELİ KURULUŞLAR 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Gençlik ve Spor Gn. Md. 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Gn. Md 
Sosyal Hiz. ve Çocuk Esir. K. 
Telsiz İşleri Genel Müdürlüğü 
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Köy Hizmetleri Gn. Md. 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 

Memur 
kadrosu 

2.975 
8.582 
6.925 

t. . 455 
13.152 

427 
i 1.066 

18.576 
9.791 

i 8.771 
164 

Akademik 
kadro 

Ara 
toplam 

2.795 
8.582 
6.925 

455 
13.152 

427 
. 1.066 
18.576 
9.791 
8.771 

164 

Sürekli 
işçi 

207 
484 

29.866 

> 

131 
43.785 
22.924 

Diğer Kat. Büt Toplamı 70.884 70.884 97.397 

Katma Bütçeli Kur. Top. 168.098 104.796 272.894 100.949 

(1) Geçici işçi sayıları vize edilen adam/ay sayısmın 12 aya bölünmesi sur 
(2) Sözleşmeli personel sayılarına, kadro karşılığı sözleşmeli personel dahil 



Kuruluşun Adı 
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EATMA BÜTÇELİ tDARELERCE 237 SAYILI TAŞf 

KANUNUNA GÖRE 1996 YILINDA SATIN ALINACA 

TAŞITLARI GÖSTERİR CETVEL 

Sıra No. Taşıtın Cinsi Diferansiyel Adet 

Karayolları Genel Müdürlüğü T — 4 Arazi binek (En az 4 en çok 8 ki
şilik) ; 

T — 15 Ambulans (Tıbbî donanımlı) 

Köy Hizmetleri Gn. Md/lüğü T — 8 Pick - Up (Kamyonet arazi hiz
metleri için şoför dahil 3 veya 6 ki
şilik) 

[Ti —'16 Ambulans arazi hizmetleri için 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü T — 2 Binek otomooil 

Sosyal Hiz. Ç. E. K. Genel T 
Müdürlüğü 

. T 

Telsiz Genel Müdürlüğü • T 
İstanbul Üniversitesi T 

15 Ambulans (Tıbbî donanımlı) 

5 Kaptı - kaçtı (Minibüs) 

13 Kamyon (Frikofirik). 

3 Station - Wagon 
3 Station - Wagon 

4X2 50 

4X2 3 
4X4 20 

4X4 15 
4X 2 1 

4X2 5 

4X 2 6 

4.X 2 2 

4X2 4 
4X 2 1 
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Kuruluşun Adı Sıra No. Taşıtın Cinsi Diferansiyel 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

Kaptı - kaçtı (Minibüs) 

Kaptı - kaçtı (Minibüs) 

T — 5 Kaptı - kaçtı (Minibüs) 

T — 5 Kaptı - kaçtı (Minibüs) 

T — 7 Pick - Up (Kamyonet, şoför dahil 
3 veya 6 kişilik) 

T — 7 Pick - Up (Kamyonet, şoför dahil 
3 veya 6 kişilik) 

T — 15 Ambulans (Tibbî donanımlı) 

T —• 15 Aıribulans (Tibbî donanımlı) 

T — 2 Binek otomobil 

T — 5 Kaptı - kaçtı. (Minibüs) . 

T — 10 Otobüs (En az 20 kişilik) 

4X2 

4X2 

4X2 

4X2 

4X2 

4X2 

4 X 2 

4X2 

4X2 

4X2 

4X2 



Kuruluşun Adı 

Ankara Üniversitesi 

Sıra No. 

T — 3 

T. — 4 

T — 3 
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Taşitın Cinsi 

Station - Wagon 

Arazi binek (En az 4 en çok 
kişilik) 
Station.- Wagon 

Ege Üniversitesi 

Hacettepe Üniversitesi 

T — 6 Kaptı - kaçtı (Arazi) 

T — 7 Pick - Up (Kamyonet, arazi hiz
metleri için şoför dahil 3 veya 6 
kişilik) 

T' — 10 Otobüs (En az 20 kişilik) 

T — 11 Otobüs (En az 36 kişilik) 

T —.15 Ambulans (Tıbbî donanımlı) 

T —• 7 Pick - Up (Kamyonet) cenaze ara
bası yapılmak üzere 

T — 7 Pick - Up (Kamyonet, şoför dahil 
3 veya 6 kişilik) 

T — 5 . Kaptı - kaçtı (Minibüs) 

T — 2 Binek otomobil 

Diferansiyel Ade 

4 X 2 1 

4 X 2 1 

4 X 2 1 

4 X 4 1 

4 X 2 1 

4 X 2 1 

4 X 2 1 

4 X 2 1 

4 X ? 1 

4 X 2 1 

4 X ? 2 

4 X 2 2 
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Kuruluşun Adı Sıra No. Taşıtın Cinsi Diferansiyel Ad 

Çukurova Üniversitesi 

Anadolu Üniversitesi 

Fırat Üniversitesi 

T — 7 Pick - Up (Kamyonet, şoför dahil 
3 veya 6 kişilik) 

T — 5 Kaptı - kaçtı (Minibüs) 

T — 11 Otobüs - (En az 36 kişilik) 

T — 15 Ambulans {Tıbbî donanımlı) 

T — 5 Kaptı - kaçtı (Minibüs) 

T — 7 .Pick - Up (Kamyonet, arazi hiz
metleri için şoför dahil 3 veya, 6 
kişilik) .». • 

4 X 2 

4 X 2 

4 X 2 

•, 4 X 2 

4 X 2 

4 X 2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

T — 5 Kaptı - kaçtı (Minibüs) 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi T — 3 Station - Wagon 

T — 3 Station - Wagon . 

T — 11 Otobüs (En az 36 kişilik) 

T — 14 Kamyon şasi - kabin tam yüklü 
ağırlığı en az 17.000 Kg. 

4 X 2 2 

4 X 2 f 

4 X 2 1 

4 X 2 1 

6 X 2 - 6 X 4 1 
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Kuruluşun Adı Sıra No. Taşıtın Cinsi Diferansiyel Ade 

Uludağ Üniversitesi 

Selçuk Üniversitesi 

Atatürk Üniversitesi 

inönü Üniversitesi 

T — 15 Ambulans (Tıbbî donanımlı) 

T — 18 Motorsiklet (En az 45 - 250 cclik) 

T — 15 Ambulans (Tıbbî donanımlı) 

T — 8 Pick - Up (Kamyonet, arazi hiz
metleri için şoför dahil 3 veya 6 
kişilik) 

T — 7 Pick - Up (Kamyonet, arazi hiz
metleri için şoför dahil 3 veya 6 
kişilik) 

T — 2 Binek otomobil 

T — 9 Panel 

T — 10 Otobüs (En az 20 kişilik) 

T —'15 Ambulans (Tıbbî donanımlı) 

T — 15 Arribülans (Tıbbî donanımlı) 

T — 3 Sta tion - Wagon 

4X2 

4X2 

4X2 

4X2 

4X2 

4X2 

4X2 

4X2 

4X2 

4X2 
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Kuruluşun Adı 

Karadeniz Üniversitesi 

Sıra No. Taşıtın Cinsi 

T — 8 Pick - Up (Kamyonet, arazi hiz
metleri için şoför dahil 3 veya 6 
kişilik) 

T — 15 Ambulans (Tıbbî donanımlı) 

T — 3 Station - Wagon 

T —.5 Kaptı - kaçtı (Minibüs) 

T\ _ ı ı OtoMs (En az 36 kişilik) 

Boğaziçi Üniversitesi 

Erciyes Üniversitesi 

T — 4 Arazi - binek (En az 4 en çok 
kişilik) 

T —- 5 Kaptı - kaçtı (Minibüs) 

T — 9 Panel 

T — 1 1 Otobüs (En az 36 kişilik) 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi T — 15 Ambulans (Tibbî donanımlı) 

Gazi Üniversitesi T — 10 Otobüs (En az 20 kişilik) 

Diferansiyel Ad 

4 X 2 1 

4 X 2 1 

4 X 2 1 

4 X 2 3 

4 X 2 1 

4X4 2 

4X2 1 

4X2 1 

4X2 1 

4X2 1 

4X2 3 
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Kuruluşun Adı Sıra No. Taşıtın Cinsi Diferansiyel Ade 

Marmara Üniversitesi 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

Mimar Sinan Üniversitesi 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Trakya Üniversitesi 

T; — 15 Ambulans (Tib'bî donanımlı) 

T — 11 Otobüs (En az 36 kişilik) 

T —-15 Ambulans (Tib'bî donanımlı) 

T — 7 Pick - Up (Kamyonet, şoför dahil 4 X 2 
3 veya 6 kişilik) 

T — 11 Otobüs (En az 36 kişilik) 

4 X 2 

4 X 2 

4 X 2 

1 

1 

2 

11 Otobüs (En az 36 kişilik) 

T 

T 

T 

T 

11 Otobüs (En az 36 kişilik) 

15 Ambulans (Tıbbî donanımlı) 

4 X 2 

4 X 2 

X _ 7 pick - Up (Kamyonet, şoför dahil 4 X 2 
3 veya 6 kişilik) 

T — 9 Panel 4 X 2 

4 X 2 

4 X 2 

7 Pick - .Up (Kamyonet, şoför dahil 4 X 2 
3 veya 6 kişilik) 

10 Otobüs (En az 20 kişilik) 4 X 2 



, Kuruluşun Adı Sıra 

T -

Akdeniz Üniversitesi T -

' T -

• ' ' . : : . • ; ' . • • • . T -

yüzüncü Yıl Üniversitesi T -

Gaziantep Üniversitesi T -

T -

Gebze Yüksek Teknoloji Ens. T -

T; -

Harran Üniversitesi T -

Süleyman Demirel Üniversitesi T -

Adnan Menderes Üniversitesi T -
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No. Taşıtın Cinsi 

- 15 Ambulans (Tıbbî donanımlı) 

- 7 Pick - Up (Kamyonet, şoför danil 
3 veya 6 kişilik) 

- 10 Otobüs (En az 20 kişilik) 

-15 Ambulans (Tıbbî donanımlı) 

- 5 Kaptı - kaçtı (Minibüs) 

- 3 Station - Wagon 

-15 Ambulans (Tıbbî donanımlı) 

- 7 Pick - Up (Kamyonet, şoför dahil 
3 veya 6 kişilik) 

- 15 Ambulans (Tıbbî donanımlı) 

- 11 Otobüs (En az 36 kişilik) 

- 15 Ambulans (Tıbbî donanımlı) 

- 3 Station - Wagön 

Diferansiyel Ade 

4X2 1 

4X2 1 

4X2 1 

4X2 2 

4X2 2* 

4X2 1 

4X2 1 

4X2 t 

4X2 1 

4X2 1 

4X2 1 

4X1 1, 



kuruluşun Adı 

Mersin Üniversitesi 

Pamukkale Üniversitesi 

Sıra No. 
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Taşıtın Cinsi 

Balıkesir Üniversitesi 

T — 7 Pick - Up (Kamyonet, şoför da 
3 veya 6 kişilik) 

T — 2 Binek otomobil 

T — 10 Otobüs (En az 20 kişilik) 

T — 15 Ambulans (Tıbbî donanımlı) 

T — 3 Station - Wagon 

T — 5 Kaptı - kaçtı (Minibüs) 

T — 5 Kaptı - kaçtı (Minibüs) 

T — 5 Kaptı - kaçtı (Minibüs) 

T — 10 Otobüs (En az 20 kişilik) . 

T — 15 Ambulans (Tıbbî donanımlı) 

T — 2 Binek otomobil 

T — 10 Otobüs (En az 20 kişilik) 

Diferansiyel Ade 

4X1 1' 

4X2- 1 

4X2 1 

4X2 1 

4X2 2 

4X2 lr 

4X2 1 

4X2 1 

4X2 1 

4X2 1 

4X2 1 

4X2 2 
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Kuruluşun Adı Sıra No. Taşıtın Cinsi 

Kocaeli Üniversitesi 

Sakarya Üniversitesi 

Celal Bayar Üniversitesi 

Abant İzzet Baysal 

T — 3 Station - Wagon 

T — 10 Otobüs (En az 20 kişilik) 

T — 15 Ambulans (Tıbbî donanımlı) 

T — 9 Panel 

T '—' î l Otobüs (En az 36 kişilik) 

T — 15 Ambulans (Tıbbî donanımlı) 

T — 7 Pick - Up (Kamyonet, şoför 
3 veya 6 'kişilik) 

T -^ 10 Otobüs (En az 20 kişilik) 

• T — 15 Ambulans (Tıbbî donanımlı) 

Mustafa Kemal Üniversitesi T — 2 Binek otomobil 

T — 3 Station - Wagon 

Diferansiyel Ade 

4 X 2 1 

4 X 2 1 

4 X 2 1 

4X1 1 

4X1 1 

4X2 1 

4X2 1 

4X2 1 

4X2 1 

4.X ? 5 

4X2 4 
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Kuruluşun Adı Sıra No. Taşıtın Cinsi 

T — 5 Kaptı - kaçtı (Minibüs) 

T — 7 Pick - Up (Kamyonet, şoför dahil 
3 veya 6 kişilik) 

T „ ı ı Otobüs (En az 36 kişilik) 

Afyon Kocatepe T 

T 

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi T 

T 

10 Otobüs (En az 20 kişilik) 

15 Ambulans (Tıbbî donanımlı) 

11 Otobüs (En az 36 kişilik) 

15 Ambulans (Tıbbî donanımlı) 

Dumlupmar Üniversitesi 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

T — 5 Kaptı - kaçtı (Minibüs) 

T — 

T — 

T — 3 Station - Wagon 

7 Pick - Up (Kamyonet, şoför dahil 
3 veya 6 kişilik) 

16 Ambulans (Arazi hizmetleri için) 

Diferansiyel Adet 



— 134 — 

Kuruluşun Adı Sıra No. Taşıtın Cinsi Diferansiyel A 

Muğla Üniversitesi 

T; — 7 Pick - Up (Kamyonet, şoför dahil 
<2> veya 6 kişilik) 

T — 10 Otobüs (En az 20 kişilik) 

Kahramanmaraş Sütçü İmam T — 5 Kaptı - kaçtı (Minibüs) 
Üniversitesi 

T; — 6 Kaptı - kaçtı (Arazi) 

T; — 7 Pick - Up (Kamyonet, şoför dahil 
3 veya 6 kişilik) 

'% — 16 Ambulans (Arazi hizmetleri için) 

T — 5 Kaptı - kaçtı (Minibüs) 
T — 3 Station - Wagon 

T — 5 Kaptı - kaçtı (Minibüs) 

T — 10 Otobüs (En az 20 kişilik) 

T — 10 Otobüs (En az 20 kişilik) 

T — 15 Ambulans (Tibbî donanımlı) 

T — 2 Binek otomobil 

Kırıkkale Üniversitesi 

ösmangazi Üniversitesi 

Galatasaray Üniversitesi 

4X1 

4 X 2/ 

4X2 

4X2 

4X2 

4X2 
4X2 
4X2 
4 X 2 

4X2 

4X2 

4X2 

4X2 




