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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIN
Katma Bütçeli Kuruluşların 1990 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve ekleri Bakanlar Kurulu
Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 17.10.1
edilmiştir.
Katma Bütçeli Kuruluşların 1990 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve ekleri, Genel Bütçeye d
misyonumuzun programı gereğince 26.10.1989 ıtarihinde Maliye ve Gümrük Bakanının sunuş
tasarının incelenebilmesini teminen verilen süreyi takiben, 3.11.1989 tarihinde 1990 Yılı Bütçe K
luşların 1990 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının tümü üzerinde görüşmeler yapılmıştır.
Katma Bütçeli Kuruluşların 1990 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde yapılan görüşme
ve katma bütçeli kuruluşların bu yapı içindeki yeri ile ilgili görüş ve öneriler en geniş şekilde
rinden çalışmalar hakkında gerekli bilgiler alınmıştır.
Bu görüşmeleri takiben tasarının tümü benimsenerek maddelerine geçilmesi kabul edilm
eden görüşmelerde, tasarının 1 inci maddesine bağlı Katma Bütçeli Kuruluşların gider ve gelir
Tasarının ödenek ve gelir bazında analizini şu şekilde yapmak mümkündür:
Tasan ile Katma Bütçeye bağlı 41 kuruluşa 1990 yılı harcamaları için (A) işaretli cet
(9 639 666 000 000) lira ödenek verilmiştir. Bu ödeneklerin karşılığı ise (B) işaretli cetvelle
lirası kuruluşların öz gelirleri (9 164 666 000 000) lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam
edilmiştir.
Yapılan görüşmeler sonucunda;

Çevre Genel Müdürlüğü;
Genel Müdürlüğe laboratuvar binası alımı için 101-02-3-601-900 harcama kalemine (5
Genel Müdürlüğün bütçe görüşmeleri Komisyonumuzda 7.11.1989 tarihinde yapılmış, bu t
rum 9.11.1989 tarihli ve 20337 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 389 saydı Kanun Hük
lığı»na dönüştürülmüştür. Bu değişiklik Kurumun katma bütçeli kuruluşlardan çıkartılara
masını gerektirmektedir. Bu düzenlemenin Genel Kurul görüşmeleri sırasında yapılmasın
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü;
Gençlik ve Spor 11 Müdürlükleri hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi ve mevcut
labilmesi için 101-02-3-343-900 harcama kalemine (1 000 000 000) lira, Spor Federasyonla
tar, bu faaliyetlerin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli görülmeyerek 111-01-1-001-20
ve 111-01-1-001-400 harcama kalemine (1 000 000 000) lira olmak üzere toplam (3 000 0
amatör spor kulüplerine yardım amacıyla ayrılan ödenek, sürekli olarak teşkilatlanmasım
lerinin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yeterli görülmeyerek 111-01-3-423-900 harcama k
çeşitli türdeki spor tesMerinin bakım ve onarım isterinin yapılması, devam eden işlerin p
risinde bitirilebilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni spor tesisleri projelerine başlanabilmesini t
(2 000 000 000) lira ödenek ilave edilmiştir.
Karayolları Genel Müdürlüğü;
Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinin 112-01-2-002 «Devletve İl Yolları Yapım ve
cama kalemine konulan ödenek yetersiz görülerek, kalkınmada öncelikli illerin yol sorunu
İller» projesine 30 000 000 000 lira, mevcut şehir geçişlerinin artan trafiği karşılamadığı, şe
liği nedeni ile uygulanamadığı, bu nödenle «Şehir Geçişleri Projesine» 40 000 000 000 lir
lanılmak üzere 2 000 000 000 lira, Kalkırn - Edremit yolunun bitirilebilmesini teminen 1 0
ören - Bozkır yollarının yapım ve onarımı için 1 000 000 000 lira, Afltakya - Yayladağı mesi için 1 500 000 000 lira, Adıyaman - Yeşilyurt - Malatya Projesindeki çalışmalara hız
Ağrı, Kars, Erzurum, Erzincan illerini-batıya bağlayan Zara - Gemifibeli - Suşehri yolunu
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3 000 000 000 lira, Adana - Karataş yolunun bitirilebilmesi için 1 500 000 000 lira, Şebink
mamlanabilmesini teminen 4 000 000 000 lira ödenek ilave edilmiştir.
Trabzon İl İmar Planında Trabzon Bölge Müdürlüğünün mevcut idare binalarının Kara
de görüldüğü, Üniversite ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereğinc
Üniversiteye devrinin öngörüldüğü, ancak Karadeniz Teknik Üniversitesinin 1990 Yılı Bütç
tefrik edilmediği anlaşılmaktadır. Devrin kısa sürede yapdalbiLmesi için Karadeniz Teknik Ü
ları Genel Müdürlüğü bütçesinin (112-01-2-004-700) harcama kalemine 1 000 000 000 lira,
Antalya Hastanesinin tevsii imar adası içinde kalan Karayolları Genel Müdürlüğü Antalya 132
inşaatı için 1 300 000 000 lira ödenek ilave edilmiştir.
Tarım sektöründe inşaa edilen ve su tutmaya başlamış olan Hancağız baraj gölü nedeniyle
- Barak yolunun güzergâhının kaydırılması için 3 000 000 000 lira, yine tarım sektöründe inşa
yacak olan îkizeetepeler Baraj gölü nedeniyle su altında kalacak olan Balıkesir - Akhisar
1 400 000 000 lira olmak üzere toplam 4 400 000 000 Ura ödenek (112-01-2-005-700) harcam
Karayolları Genel Müdürlüğü makina parkında bulunan pikapların büyük bir bölümünü
olan pikapların parça temininde karşılaşılan güçlükler nedeni ile onarım ve bakım zamanla
sadığı anlaşılmaktadır. Yol standartlarının devamlı yükselmesinin pikaplara yaptırılan bir ço
az olan binek vasıtalan ile yaptırılmasına imkân sağladığı, bu uygulamanın büyük tasarruflar
5 adet otomobil ve 90 adet Station Wagon almak: üzere 112-02-2-001-600 harcama kalemine
miştir.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü;
Genel Müdürlüğün satın alınacak taşıtlar listesinde Sıra No. 15'de yer alan 3 adet am
çıkartılmış, buna paralel olarak (103-01-2-001-600) harcama kaleminden 255 000 000 lira düşülm
Kayseri - Develi Ovasının sulanması projesi büyük oluşu nedeniyle «Merfaale-I» ve «Mer
ikmal edilerek işletmeye açılmış, «Merhale-II» nin bütün proje çalışmaları tamamlanmıştır.
(112-01-2-001-300) harcama kalemine 2 000 000 000 lira ödenek ilave edilmiştir.
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesinin 112 «Büyük Su İşleri» programının 02 «
leri Yapımı» alt-programının 2 ödenek türü altındaki 001 «Tarım, enerji, hizmet projeleri»
lan ödenek yetersiz görüldüğünden bu harcama kalemine, Ceyhan taşkm koruma projesin
lira, Kırşehir - Karaova sulama barajı için 500 000 000 lira, Kalealtı I. merhale projesine
lira, Konya ve Ereğli'de açılmış ve açılacak kuyulara alınacak pompa ve diğer malzeme ile
için 7 500 000 000 lira, Kırşehir merkez Sidikli sulama barajına başlangıç ödeneği olarak
Daphan I. Merhale» projesinde Kuzgun barajı şebekesinin de ihale edilerek yürütülebilmesi
mesi için 5 000 000 000 lira, Kayseri Sanoğlan sulama projesinin ihaleye çıkarılması için
ovalarım sulayacak olan Krelli sulama projesinin uygulamaya konulabilmesini teminen 1 0
jesi içinde bulunan Bozkır - Yalıihüyük - Ahırlı - Aliçerçi ovalarının sulama işinin II. Merhal
lamaya geçilebilmesi için 2 500 000 000 lira, 1986 yılı yatırım programına alınmasına rağ
len başlanamamış olan Biga Bakacak Barajının yapımına 1990 yılında bağlanabilmesini tem
rama girmesine rağmen ödenek yetersizliği yüzünden ilerleme kaydedHemeyen Yumurtalık
lira, Aydın - Karpuzlu Barajı ve sulama projesinin programa alınarak ihale edilebilmesi i
Örenler barajının gövde ve dolusavak yapımının tamamlanabilmesi için 3 000 000 000 lir
len sulama, drenaj ve taşkm projesinin başlanmış bulunan taşkın işinin yürütülmesini teminen 1
jının planlanan sürede bitirilebilmesi için 6 000 000 000 lira, Çorum İlinin içme, kullanm
olan Yenifaayat Barajının inşaatına başlanabilmesini teminen 3 000 000 000 lira ödenek ekle
Ayrıca, programda yer alan ve yapımı devam eden göletlerle, yılı içinde talep edilen il
sulama yapılması hizmetinin yerine getirilmesi için 113-01-2-001-700 harcama kalemine 25
rolüne ilişkin tesislerin yapımı için aynı harcama kalemine 12 000 000 000 lira ödenek ilave e
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü;
Köy ve orman yolları yapımının program hedeflerine ulaşabilmesi için Genel Müdürlü
manla çalıştırılmasının gerektiği, ancak, 1990 yılında bu makinalar için ayrılan akaryakıt öd
ödenekten az olduğu ve bu ödeneğin yetişmeyeceğinin görüşünden hareketle, 111-03-2-001 «
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nin 400 harcama kalemine 50 000 000 000 lira, ayrıca, bu makinalara, makina, teçhizat ve
yetersiz olduğu anlaşıldığından, aynı faaliyetin 600 harcama kalemine 50 000 000 000 lira,
700 harcama kalemine 50 000 000 000 lira, toprak ve su kaynaklarını geliştirme hizmetleri
Küçüksu İşleri» faaliyetinin 700 harcama kalemine 50 000 000 000 lira, ülke genelinde içm
111-06-2-001 «Köy içmesuları yapımı» faaliyetinin 700 harcama kalemine 50 000 000 000 li
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü;
Çocuk yuvalarında ve yetiştirme yurtlarında bakılan çocuk ve gençlerimizin yiyecek ve
rındırılmakta olan ve hiçbir yerden geliri olmayan yaşlılarımızın giyecek ihtiyaçlarının karş
me yurtları ile huzurevlerinde kullanılan yakacak giderleri için 111-02-1-001-400 ve 111-0315 000 000 000 lira ödenek ilave edilmiştir.
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı;
YÖK. sitesi inşaatı projesi içinde yer alan, Yüksek Öğretim Kurulu idare binalarına
Karayolu üle irtibatını sağlamak için yapılacak üst geçidin kamulaştırılma 'bedeli
(111-01-3-601-900) harcama kalemine eklenmiştir.
Ankara Üniversitesi;
Üniversitenin, fakülte ve yüksekokullarda mevcut laboratuvarlarınuı makine ve teçhiza
kalemine 50 000 000 lira, 1989 yılı yatırım programına alınan ve 1990 yılına sari olarak
luluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi inşaat projesi için bütçeye ödenek konu
(101-02-2-006-700) harcama kalemine 1 000 000 000 lira, üniversiteye bağlı Veteriner Fa
Çiftliğinde 1989 yılı içerisinde yaptırılan ve süt sağım makineleri de alınmış bulunan ahırlar i
den 50 baş inek satın ahnalbidmesini itemineh (112-06-2-001-400) harcama kalemine 75 00
Orta Doğu Teknik Üniversitesi;
Orta Doğu Teknik Üniversitesinde öğrenim ve eğitim görmekte olan öğrenciler ile gör
sonelin her gün üniversite kampusu ile şehrin çeşitli yerlerine gidiş ve gelişlerinin temini içi
nedenle ihtiyacın kiralanan otobüslerle karşılanmaya çalışıldığı, ancak, bu iş için ayrılan ö

(101-02-1-001-300) harcama kalemine 1 000 000 000 lira, üniversite binalarının bakım ve o
(101-02-2-010-700) harcama kalemline 800 000 000 lira, üniversite laboratuarlarının günüm
geljritebafenesıini teminen ('101-02-2-012-600) harcama kalemine 750 000 000 lira, yemi açıl
etüt - proje ve inşaat giderleri için (101-02-2-059-700) harcama kalemine 500 000 000 lira,
ve dergi abone ücretleri için (105-01-1-002-400) harcama kalemine 750 000 000 lira, İktisa
etüt - proje işi için {113-09-2-001-300) harcama kalemine 300 000 000 lira ödenek eklenmi
binaya olan acil ihtiyacı göz önüne alınarak (101-02-2-048-300) harcama kalemine etüt - pr
nek (111-11-2-101-700) harcama kalemine aktarılmıştır.
Hacettepe Üniversitesi;
Beytepe Kampüsünde öğrenim ve eğitim görmekte olan öğrenciler ile görev yapmakta
kampus ile şehrin çeşitli yerlerine gidiş ve gelişlerinin temini için (101-02-1-001-300) harcam
tede mevcut bilgisayarlann periyodik bakımlarının yapılmasını teminen (jl 01-02-2-012-600)
tepe Kampüsündpki öğrenci yurtlarını ısıtmak için yurt blokları yakınında tesis edilecek k
harcama kalemine 900 000 000 lira, üniversite hastaneleri hizmet bloklarının başta çatı ol
tesisatlarının onarılması için (104-04-2-005-700) harcama kaiemine300 000 000 lira, göz m
lan kompüter ve eşeller ile göz ameliyatlarında kullanılacak cerrahi aletlerin alınabilmesini
mine 200 000 000 lira, 1984 yılanda {inşaatına başlanıp 1990 yılı sonuna kadar hizmete so
kanser araştırma teşhis ve tedavisinin (ayaktan) sağlanacağı I inci kısmının en kısa sürede b
(112-01-2-003-600) harcama kalemine 250 000 000 lira ve (112-01-2-003-700) harcama kalemi
1 000 000 000 lira, «Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Makine ve Ekipman Alımı Projesi»
alman makine ve teçhizatların Katma Değer Vergisi ile Toplu Konut Fonu ödemelerinin
harcama kalemine 1 000 000 000 lira ödenek eklenmiştir.
Gazi Üniversitesi;
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ve aynı yerde bulunan Gazi Eğitim Fakültesinin ek bina
derlerine ait borçların karşılanabilmesi maksadıyla (101-02-1-001-400) harcama kalemine 5
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1990 öğretim yılında hizmete açılan Eğitim Öğretim binasının donatım malzemesi ihtiyacını
cama kalemine 450 000 000 lira ödenek eklenmiştir. İlköğretim kurumlarına nitelikli öğretme
kullarındaki eğitim - öğretim süresi iki yıldan dört yıla çıkarılmış, bu değişikliğe paralel ol
öğrenci kapasitesinin ihtiyacı olan kapalı alanların temini için, (113-13-2-003-700) harcama ka
sekokulu için 250 000 000 lira, Kırşehir Eğitim Yüksekokulu için 500 000 000 lira, Bolu Eğ
Kastamonu Eğitim Yüksekokulu için 500 000 000 lira olmak üzere toplam 1 750 000 000 lir
İstanbul Üniversitesi;
Millî Savunma Bakanlığınca bedelsiz olarak Su Ürünleri Yüksekokuluna tahsis edilen
onarımı ve organizasyonu ile alt yapısının yapılarak hizmete açılabilmesini teminen (101-02-2-0
lira, Mühendislik Fakültesinin Avcılar kampusundeki bloklarının bitirilerek hizmete açılab
kalemine 4 000 000 000 lira, öğrenci yurt binalarının ruhsat ve iskânlarını alabilmek için ö
karşılığı olarak (101-02-3-601-900) harcama kalemine 500 000 000 lira ödenek eklenmiştir.
İstanbul Teknik Üniversitesi;
üniversite kampusune ait arazilerin gecekondulaşmasını önlemek amacı ile etrafının du
nı ve eksik olan çevre düzenlemesinin yapılabilmesini teminen (101-02-2-006-700) harcama kal
nik Fakültesi Projesi içinde yer alan derslik bloku inşatının 1990 yılı içinde tamamlanabilme
mine 250 000 000 lira, 3 0001 aşkın öğrencisi ile bir lise binasında çok zor şartlar altında
lirtilen Sakarya Mühendislik Fakültesi kampus projesine başlanabilmesini teminen yeni aç
mine 500 000 000 lira ödenek ilave edilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinin Avcılar Kampusundaki yeni binalarına taşın
kampusu bitişiğindeki boşaltılan eski binanın Boğaziçi Üniversitesine tahsis edildiği, ancak,
binaların Boğaziçi Üniversitesine devrini sağlamak üzere satınalma işlemleri için gerekli ö
tır. Devrin hukuken tamamlanabilmesini teminen satınalma işlemleri için İstanbul Üniversi
yeni açılacak «Kamulaştırma ve Bina Satın Alımları», (101-90-3-601-900) harcama kalemin
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elektrik, su havagazı ve yakacak giderleri için (101-02-1-001-400) harcama kalemine 200 00
mının yapılabilmesi için (101-02-2-017-700) harcama kalemine 500 000 000 lira ödenek ekle
tersizliği nedeniyle biriken elektrik, su ve havagazı borçlarının Ödenebilmesini teminen
250 000 000 lira ödenek ilave edilmiştir.
Marmara Üniversitesi
Uzun yıllardan beri araç alınamaması nedeniyle yıpranan araçların bakım ve onarımlar
ve her yıl artan kiralar ile çoğu bakım ve onarımdan geçmemiş binaların tadilatları için
100 000 000 lira, biriken elektrik, su, havagazı giderlerinin ödenebilmesi ve akaryakıt, y
(101 -02-1 -001 T400) harcama kalemine 150 000 000 lira, Göztepe, Bahçelievler, Anadoluhisa
binasının çatı onarımları, kalorifer kazan tamirleri, elektrik, su ve sıhhî tesisat ile müştere
(101-02-2-007-700) harcama kalemine 1 000 000 000 lira, Eğitim Yüksekokullarmdaki eğ
yıla çıkarılmasına paralel olarak üniversiteye bağlı Eğitim Yüksekokulunun 353'den 1 100'e
mak amacıyla (101-02-2-009-700) harcama kalemine 500 000 000 lira, temrinlik ve temizli
400) harcama kalemine 200 000 000 lira, ameliyat esnasında dokuları çevreye zarar vermed
cihazı alınabilmesi için (104-04-2-003-600) harcama kalemine 300 000 000 lira, Tıp Fakült
dallarında, kanser, böbrek ve anemi gibi hastalıkların kesin teşhisinde kullanılacak «Elektr
(112-01-2-026-600) harcama kalemine 900 000 000 lira ödenek eklenmiştir.
Yıldız Üniversitesi;
Üç ayrı kampusta gece ve gündüz devamlı olarak eğitim yapan Üniversitenin Rektör, R
Müdürlerinin zamanında derse gidip, idarî görevlerine dönmelerini sağlamak amacıyla 1
(101-02-2-019-600) harcama kalemine 400 000 000 lira ödenek ilaveedilmiştir.
Mimar Sinan Üniversitesi;
Üniversitenin hizmet alımları için (101-02-l^OOl-300) harcama kalemine 150 000 000 l
için (101-02-1-001-400) harcama kalemine 250 000 000 lira, Rektörlük, Fakülte, Yükse
(101-02-2-005-700) harcama kalemine 200 000 000 lira, hafriyat esnasında jeolojik yapıdan

— l l sının meydana geldiği Sinema TV. Uygulama ve Araştırma Merkezi inşaatı projesi için
l! 000 000 000 lira, aynı merkezin makine ve teçhizat alımı için (016) faaliyeti (600) harcama
«dikiliştir.
Ege Üniversitesi;
Kalp ve Göğüs Cerrahisi binasının 1990 yılında hizmete girmesini teminen (101-02-2-0
lira, Üniversite Hastanesinin «Acil Servis ve Poliklinik» binasının etüt projesi için verilen
200 000 000 liralık ödenek, proje tamamlandığından inşaat ödeneğine dönüştürülerek (104
mış, ayrıca yine aynı harcama kalemine 300 000 000 lira ek ödenek verilmiştir. Çeşme Mesle
İlçesinde kendi binasına sahip olmasının zarurî olduğu görüşünden hareketle, (104-04-2-006-3
ği olarak 75 000 000 lira eklenmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi;
Rektörlük ve bağlı birimlerinde görev yapan personelin iş yerlerine gidiş ve gelişleri iç
neğin yetersiz olduğu anlaşıldığından (101-02-1-001-300) harcama kalemine 500 000 000 li
nan tıbbi cihazlara ait bedellerin ilgili firmalara ödenmesi sırasında Katma Değer Vergisin
miktarı çok artırdığı, mevcut ödeneğin hizmetin yerine getirilebilmesi için yeterli olmay
600) harcama kalemine 750 000 000 lira, hastane inşaatının tamamlanmasını sağlamak amac
1 000 000 000 lira, Denizli Eğitim Yüksekokulunun ihtiyacı olan (kapalı alanların gerçekleş
ma kalemine 1 000 000 000 lira, Demirci Eğitim Yüksekokulunun ihtiyacı olan kapalı alan
016-700) harcama kalemine 500 000 000 lira, Tıp Fakültesinin dershane binalarının 1990 yılı
2-047-700) harcama kalemine 750 000 000 lira, îzmir Eğitim Yüksekokulu'nun ihtiyacı ola
için (113-03-2-001-700) harcama kalemine 500 000 000 lira ödenek eklenmiştir.
Trakya Üniversitesi;
Üniversiteye kuruluşta devredilen binaların büyük onarımları için (101-01-2-001-700) h
nakkale Eğitim Yüksekokulunun ihtiyacı olan kapalı alanların gerçekleştirilebilmesi için
-500 000 000 lira, kuruluşundan bu yana eğitim ve öğretimini eski belediye binası içinde, ço
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lek Yüksekokulunun bina inşaatına başlanabilmesini teminen (101-02-2-026-700) harcama k
bir han içindeki dükkânlar arasında, çok zor şartlarla eğitime başlayan Keşan Meslek Yük
si içki (101-02-2-027-700) harcama kalemine 500 000 000 lira, Üniversiteye bağlı Mühendis
mevcut olan laboratuvar ve derslik inşaatı için (101-02-2-028-700) harcama kalemine 400 000
na yapımı için başlangıç ödeneği olarak (101-02-2-029-700) harcama kalemine 500 000 0
teçhizat ve ölçüm aletlerinin alınabilmesini teminen (111-15-2-001-600) harcama kalemine
Uludağ Üniversitesi;
Yapımına 1976 yılında başlanan Üniversite Hastanesinin belli bir bölümünün ikmal edil
harcama kalemine 500 000 000 lira, Göriikle Kampüsünde yapımı devam eden öğrenci kant
için (i01 -02-2-024-700) harcama kalemine 300 000 000 lira, Göriikle Kampusu altyapı proj
(101-02-2-010-700) harcama kalemin© 250 000 000 lira, Üniversiteye bağlı Eğitim Yükseko
yacı olan kapalı alanın gerçekleştirilebilmesini teminen (113-12-2-001-700) harcama kalemin
Anadolu Üniversitesi;
Tıp Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi için ithal edilen tıbbi cihazların gümrükle
Katma Değer Vergisi, navlun gibi giderlerin karşılanabilmesi için(101-02-2-016-600) harcam
Meslek Yüksekokulunun Mermercilik Bölümü atölyelerinin bitirilip hizmete sokulabilm
kalemine 2C4 000 000 lira, Üniversitenin geçmiş yularda yaptığı kamulaştırmalardan nakit
münün ödenebilmesini teminen (101-02-3-601-900) harcama kalemine 450 000 000 lira, Yunu
devamlı kazalara sebep olan kavşağa üst geçit yapılmasını teminen (101-02-2-007-700) harcam
sadî ve İdarî Bilimler Fakültesinin kalorifer ve çatı onaranı ile anfi bloğunun tamamlanabilm
mine 500 000 000 lira, ülkemizin ilk ve tek Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulunun uçak m
yangın söndürme cihazları için (101-02-2-048-600) harcama kalemine 650 0C0 000 lira, savu
rulan Mefcralurji Enstitüsünün İhtiyacı olan ve bir bölümü geçen yıl alınan makine - teçhizat
aksamın alınabiilmesini teminen (101-02-2-050-600) harcama kalemine 400 000 000 İra ödenek
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Selçuk Üniversitesi;
Üniversiteye Aksaray Belediyesince bağışlanan ve Aksaray Meslek Yüksekokulu olarak kull
rımında kullanılmak üzere (101-02-2-040-700) harcama kalemine 200 000 000 lira, kampus a
manları ve personel lojmnalarının bitirilebiknesini teminen (101-02-2-004-7C0) harcama kalemin
ve kaba inşaatı bitirilen Fen - Edebiyat Fakültesinin, fen blokunun 1990 yılında hizmete açılm
ma kalemine 1 000 000 000 lira, 1990 yılında hizmete açılacak olan bu bloklar ile Ziraat Fakü
bir kısmı için galeri, su, elektrik, ısı, kanalizasyon ve trafo bİRalarının yapılabilmesi için
500 C00 000 lira, Konya Meslek Yüksekokulu inşaatının bitirilebilmesini teminen (101-02-2-03
lira, Üniversite kampus alanında devam etmekte olan ve kaba inşaatımn 5,100 m2'lik kısmı b
hizmete alınabilmesini teminen (101-02-2-038-700) harcama kalemine 200 000 000 lira, aynı
(101-02-2-039-700) harcama kalemine 2 000 C00 lira, Araştırma ve Uygulama Hastanesine iki
minen (101-02-2-012-600) harcama kalemine 100 000 000 lira, Araştırma ve Uygulama Çiftliğ
Fakültesinin sera, ağıl ve kümes yapımında kullanılmak üzere (111-15-2-004-700) harcama kalem
sekokulunun artan öğrenci kapasitesinin ihtiyacı olan kapalı alanın gerçekleştirilebilmesini tem
mine 500 000 000 lira ödenek ilave edilmiştir. Ayrıca, şehrin değişik yerlerinde bulunan fakülte
yüksekokulların erzak ve yemeklerinde kullanılmak ve bedeli öğrenci Harçlar Fonu bütçesind
alınması uygun görülmüştür.
Akdeniz Üniversitesi;
Servis imkânlarının sağlanabilmesi için kiralanacak taşıtların kira bedellerinin ödenebilme
mine 100 0C0 000 lira, Üniversite lojmanları ve sosyal tesislerinin program hedeflerine uygu
019-700) harcama kalemine 200 000 000 lira, kampus alanı içerisinde öğrencilerin toplu olara
yemekhane inşaatına başlanabilmesini teminen (101-02 2-028-700) harcama kalemine 200 000
başlanabilmesi için (101-02-2-029-700) harcama kalemine 200 000 000 lira, 1984 yılında inşaatına
lanamayan Hastane inşaatımn yatakhane bölümünün bitirilebilmesi için (101-02-2-014-700) har
Fakültesinin Uygulama Çiftliğinin oluşturulabilmesi için (101-02-2-003-700) harcama kalemine

— 14 —
sekokulunun artan öğrenci kapasitesi nedeniyle ihtiyacı olan kapalı alanların gerçekleştirilebi
ma kalemine 500 000 000 lira ödenek ilave edilmiştir.
Erciyes Üniversitesi;
Temeli atılmış olan kapalı spor salonu inşaatı için yeni açılacak (101-02-2-028) faaliye
lira, 'imar planında üniversite merkez kampusu için ayrılan alanın 'kamulaştırılmasının bir
(101-2-3-601-900) harcama kalemine 750 000 000 lira ödenek ilave edilmiştir.
Cumhuriyet Üniversitesi;
2547 sayılı Kanunun 260 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 33 üncü madd
tırma görevlileri için (101-01-1-003-100) harcama kalemine 250 000 000 lira, şehir mertkezind
kampusuna gidiş - dönüş hizmetlerinin sağlanabilmesi için (101-02-1-001-300) harcama kalem
lına iki ade*t buhar kazanı ilavesi için (101-02-2-007-700) harcama kalemine 700 000 000 lir
liklinikleri ile beş yatak katının 1990 yılı içerisinde bitirilebilmesini teminen (101-02-2-012-70
şehir merkezinden 7 Km. Uzaklıkta bulunan Üniversite kampusuna gidiş-dönüş hizmetleri içi
(101-02-2-015-600) harcama kalemine 400 000 000 lira, halen inşaatı devam eden Merkezî
(101-02-2-022-700) harcama kalemine 1 000 000 000 lira, artan yakacak ve yiyecek masrafl
400) harcama kalemine 500 000 000 lira ödenek eklenmiştir.
Çukurova Üniversitesi;
Şehir merkezlinden 17 Km. uzaklıkta bulunan Üniversite kampusuna
gidiş dön
(101-02-1-001-300) harcama kalemine 250 000 000 lira, elektrik ve akaryakıt alımı için (101-02
lira, 1985 yılında inşaatına başlanan kapalı Spor Tesisi inşaatının bitirilebilmesini teminen
500 000 000 lira, Adana Eğitim Yüksekokulunun öğrenci kapasitesindeki artış nedeniyle ihtiya
mesi için (113-12-2-002-700) harcama kalemine 400 000 000 lira, aynı nedenle Hatay Eğiti
harcama kalemine 500 000 000 lira, ödenek ilave elilrniştir.
Ondotkuz Mayıs Üniversâteisi;
Üıniversiite kampusunun ısıtılması için fuel - oiil alımında kuilanıitaak üzere (101-02-1lira, merkezî kütüphanenin basılı yayın altmt için (105-01-1-002-400) harcama kalemine 100 0
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klinik bölümlerinin bitirilebilmesi için (101-02-2-003-700) harcama kalemine 200 000 000 lira
(101-02-2-006-600) harcama katemline 500 000 000 lira, kampus arazisi sınırlarına bitişik b
yeni açılacak (101-02-3-601-900) harcama kalemine 100 000 000 lira, Üniversiteye bağlı Eği
ki artış nedeniyle ihtiyacı! olan kapalı alanların gerçekleştirilebilmesi amacıyla (113-12-2-002-70
aynı nedenle Amasya Eğitim Yüksekokulu için (113-12-2-003-700) harcama kalemine 500 000 0
Karadeniz Teknik Üniversitesi;
Trabzon ve Giresun Eğitim yüksekokullarının artan öğrenci sayısı nedeniyle 'ihtiyaç hiss
mesi için (101-02-2-029-700) harcama kalemine 500 000 000 lira,(101 -02-2-030-700) harcama
tim Fakültesi bitişiğinde bulunan arazinin fcamuîaştınlnıasının tamamlanması amacıyla yeni
kalemine 400 000 000 lira, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi laboratuvarlarının ihtiyacı olan
(111-13-2-001*600) harcama kalemine 500 000 000 lira ödenek eklenmiştir.
Atatürk Üniversitesi;
Üniversitenin 1990 yılında yakıt ihtiyacı olarak bütçeye konulan ödeneğin yetersiz ol
harcama kalemine 2 000 000 000 lira, Üniversitede kurulu mevcut bilgisayar sisteminin yeters
edinilmesi öngörülen sistemin alınması için 1990 yılı dilimi olarak (101-Ö2-2-009-600) harcama
alam çevresine yapılacak ühata duvarı için yeni açılacak (101-02-2-028-700) tertibine 250 000
Hastanesinin âcil onarımlarının yapılabilmesini ıtemıinen (101-02-2-025-700) harcama kalemine
hanede kullanılan ve çoğu eskimiş olan nıalüine (teçhizatın yenilmebilmesi için (104-04-2-001-60
Üniversiteye bağlı Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin teorik bilgilerini uylgulama alanına fc
kurabilmek için Makine Endüstrisi Kurumundan 2 adet baraka alınmasını
temken
(10
100 000 000 lira, Deprem Araştırma Merkezinin, Doğu Anadoluda kuracağı deprem kayıt şeb
hizatın alınabilmesi için (104-04-2-003-600) harcama kalemline 300 000 000 lira, Ağrı Eğitim
nedenliyle ihtiyaç hâsıl olan kapalı alanların gerçekleştirilebilmesi için (113-13-2-002-700) har
nek ilâve edilmiştir.
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İnönü ünrvfârstBteai;
•Şehir merkezinden 12 Km. uzaklıkta bulunan üniVeraite kampüsiine gidiş - dönüş hi
(1Ö1-Ö2-1-0O1-3Ö0) harcama kaletaune 100 000 000 lira, altyapı inşaatlarının tamamlanabilm
lemine 500 000 000 lira, Merkezî Kafeterya ve Mediko - Sosyal Merkezi inşaatı için
1 000 000 000 lira, Adıyaman Meslek Yüksekokulunda görev yapmakta olan ve işe alınac
mek amacıyla lojman inşaatına başflanabilmesini teminen (104-02-2-001-700) haırcama kalöm
ma Hastanesi 'inşaatına bir an önce başlanabilmesi için (104-04-2-001-700) harcama kalemin
Fırat Üniversitesi;
Üniversitenin 1967 yılından beri hizmet veren sabit tesisleri ve taşıtları ile makine ve teç
harcama kalemine 300 000 000 lira, akaryakıt ve yağ giderleri için (101-02-1-001-4C0) harcam
dolu Bölgesinin büyük bir kesimine hizmet veren Araştırma ve Uygulama Hastanesine «Bil
teminen (1 öl-02-2-004-600) harcama kalemine 2 000 000 000 îira, Bingöl ve Tuncel Meslek
ayrılan ödeneğin yetersiz olduğu anlaşıldığından (104-02-1-016-400) harcama kalemine 200 0
kalemine 200 0C0 000 lira olmak üzere toplam 400 000 000 lira ödenek ilave edilmiştir.
Dicle Üniversitesi;
Üniversite Hastanesinin akaryakıt ihtiyacı için (101-02-1-001-400) harcama kalemine 50
1-001-400) harcama kalemine 200 000 000 lira, Rektörlük bina inşaatı için (101-02-2-031-70
hemşire lojmanları inşaatı için (104-04-2-003-700) harcama kalemine 500 000 000 lira, ÜmVer
ytîksökokuiarınm artan öğrenci sayısı nedeniyle ihtiyaç hissedilen kapalı alanların gerçeklest
ma kalemine 500 000 000 lira, (113-12-2-001-700) harcama kalemine 500 000 000 lira ödenek ek
Yüzüncü Yıl Üniversitesi;
Mevcut taşıtların onarımları ve telefon giderleri ile işçilerin olağanüstü hal tazminatla
nen (101-02-1-001-300) harcama kalemine 200 COO 000 lira, yakacak ve akaryakıt alımı için
400 000 000 lira, kampus alanında bitirilmesi planlanan inşaatların hizmete sokulabilmesi için
minen (101-02-2-002-7C0) harcama kalemine 500 000 000 lira, şehir merkezine 8 Km. uzaklık
dönüş hizmetleri için otobüs alımını teminen (101-02-2-009-600) harcama kalemine 400 000
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ile Eğitim Yüksekokulu, Tatvan Meslek Yüksekokulu ve Hakkâri Meslek Yüksekokulu bü
harcama kalemine 400 000 000 lira, Eğitim Yüksekokulunun artan öğrenci sayısı nedeniyle
leştirilebilmesi için (104-02-2-001-700) harcama kalemine 500 000 000 lira, Ziraat Fakültesin
malarında kullanılmak üzere bir arazi aracı alımını teminen (111-15-2-001-600) harcama kale
binasının temelinin atılarak inşaatMia başlanabilmesi amacıyla (111 -15-2-002-700) harcama kale
miştir.
Gaziantep Üniversitesi;
1988 yılında hizmet vermeye başlayan Üniversite Hastaresinin hizmetlerinin iyileştiriliöbil
atarımı teminen (104-04-2-002-600) harcama kalemine 500 000 000 lira, kiralık ve eski mo
hizmetlerinin daha iyi ve verimli bir hale getirilebilmesi için (104-04-2-005-600) harcama kale
miştir.
Komisyonumuzda, Katma Bütçeli Kuruluşların (A) cetvellerine toplam (542 229 000 000
liralık da ödenek kesintisi yapılmış olup, bu ekleme ve kesintiler sonucunda Katma Bütç
541 674 000 000 liralık net ödenek artışı meydana gelmiştir. Diğer taraftan, anılan kuruluşla
ve kesintiler ilgili kuruluş bütçelerinin (B) cetvellerinin Hazine Yardımları bölümünü de değ
Bu değişiklikler sonucunda;
Tasarının 1 inci maddesinin (a) fıkrasındaki ödenekler toplamı 10 181 340 000 000 lira,
9 706 340 000 000 lira ve toplam ödenek 10 181 340 000 000 Ura olarak değiştirilmiş ve m
Tasarının 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ve 16 maddeleri ile yürürlüğe ait
Yürütmeye ilişkin 18 inci maddesinin (a) fıkrasında yer alan «Çevre Genel Müdürlüğü...» iba
lüğü ile ilgili bölümünde de belirtildiği üzere Genel Müdürlüğün statüsünün Müsteşarlık ola
karılmış ve madde bu değişiklikle kabul edilmiştir.
Katma bütçeli kuruluşların 1990 yılı ödeneklerinde Komisyonumuz tarafından yapılan eM
Katma bütçeli kuruluşların cari, yatırım, transfer harcamaları ile ilgili 1990 yılı ödenek
ve kesintiler ekli Tablo - H'de,
Gösterilmiştir.
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Yukarıda özetlenen Komisyonumuz çalışmaları sonunda, ayrıntıları ile incelenen «Katm
nunu Tasarısı» Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur
Başkan
Yusuf Bozkurt
Malatya

Özal

Kâtip
Mehmet Seven

Başkanvekili
Hazım Kut ay
Ankara
Mehmet

Ali Bilici

Adana

Bilecik
Nihat

Türker

Afyon

Ömer Okan Çağlar
Aydın

Fenni İslimyeli
Balıkesir

/. Önder Kırlı
Balıkesir
Muhalefet Şerhim Eklidir.

Ayhan Uysal
Çanakkale

Ünal Akkaya
Çorum

İsmail Şengün
Denizli

Erdal Kalkan
Edirne
Muhalefet Şerhim Eklidir.

Mehmet
Kahraman
Erzurum

Erol Zeytinoğlu
Eskişehir
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İsparta
Muhalefet Şerhim Eklidir.

Ali Topuz
istanbul
Muhalefet Şerhim Eklidir.

Ülkü Söylemezoğlu
Kahramanmaraş

Seyit Halil Özsoy
Kayseri

Şevki Göğüsger
Kırşehir

Alaettin Kurt
Kocaeli
Muhalefet Şerhim Eklidir.

Ali Talip Özde mir
Konya

Sümer Oral
Manisa
Muhalefet Şerhim Eklidir.

Mahmut Ö^ztürk
Niğde
Muhalefet Şerhim Eklidir.

Şakir Şeker
Sivas

Enis Tütüncü
Tekirdağ
Muhalefet Şerhim Eklidir.

Tevfik Ertüz
Zonguldak
Muhalefet Şerhim
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KARŞI OY YAZISI
1990 Yılı Bütçe Tasarısına aşağıdaki nedenlerle olumsuz oy veriyoruz.
1. 1990 Yılı Bütçesi Kamu Maliyesi Birliği ilkesini zedeleyen bir bütçedir.
2. 1990 Yılı Bütçe gelirleri sağlam ve gerçekçi kaynaklara dayandırılmamıştır. Bunun
Diğer bütçelerde de görüldüğü gibi bu bütçede de giderek artan oranda borçlanma
borç ödemek temel amacına dayalı bir bütçedir. Bunun doğal sonucu olarak alt üst ölmüş o
ekonominin üretici temeli zaafa uğrayarak, imalat sanayii sektöründeki yatırımlar hızla gerile
3. 1990 Yılı Bütçesi sanayileşmeyi ve dengeli kalkınmayı ihmal etmiş bir bütçedir.
4. 1990 Yılı Bütçesi enflasyonu körükleyen, yatırımların nitelikleri itibariyle hayat pah
rak da çalışan kesimleri daha da yoksullaştıracak olan bir nitelik taşımaktadır. Yıllardır u
bütçe ile de rantiye 'sermayesine kaynak transferi giderek artacak, sanayi sermayesi bundan za
5. 1990 Yılı Bütçesinde yerel yönetimlerin bütçe gelirlerinden almaları gerekli olan pa
dirlerine bırakılmıştır. Bu durum yerel hizmetlerin dağılımında adaletsizlik yaratacaktır.
6. 1990 Yılı Bütçesinde memur maaş katsayıları düşük tutulmak suretiyle kamu personeli
yumulmaktadır.
7. Büyüyen borçlar karşısında hükümetin bütçe üzerindeki hâkimiyeti giderek küçülmek
sal nitelik kazanmaktadır. Borçluluk katsayısı yükseldikçe siyasal bağımlılık güderek artacak
hızlanacaktır.
Ali Topuz
Birgen Keleş
İstanbul
tzmir
Erdal Kalkan
Edirne

Cemal Seymen
Nevşehir
Önder Kırlı
Balıkesir

Hilmi Ziya P
Aydın
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MUHALEFET ŞERHİ
1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı hakkındaki görüşlerimiz aşağıdaki noktalarda özetle
1. Türk ekonomisinin 1989 yılında gösterdiği performans temel göstergeler itibariyle şöy
a) 80ü yılların en düşük büyüme hızı 1989 yılında gerçekleşmektedir. En iyimser tahmin
kalacaktır. Böylece, kişi hasına reel ^elir geçen yıla göre azalmış olacaktır.
Son 7 yılda sağlanan ortalama yıllık büyüme hızı % 4,7 olurken, 1973 - 1979 dönemin
hızının gerisinde kalınmıştır.
b) 1989 yılında üretüm kapasitesi artışı önceki yıla göre gerilemiştir. 1989 programında sa
ların % 8,4 ve sabit sermaye yatırımlarının % 7,3 artması öngörülmüşken, toplam yatıranlard
% 4 civarında gerilemenin gerçekleşeceği anlaşılmıştır.
c) Toplam yurt içi tasarruflarının 1989'da bir önceki yıla göre •% 9,4 artması öngörülmüşk
de % 26 olan yurt içi tasarruflarının gayri safi millî hâsılaya oranı nın % 25 civarına düşeceği ta
d) 1989 yılında yurt içinde yaratılan tasarrufların yaklaşık 3 trilyon lirası cari işlem faz
yurt dışına - net kaynak transferi - gerçekleşecektir.
e) 1989 programında % 3,5 olarak öngörülen toplam tüketim artışının % 2,8 civarında
bir önceki yıla göre değişmemesi veya muhtemelen bir miktar gerilemesi beklenmektedir.
f). 1989 yılında gerek toptan eşya fiyatları ve gerekse tüketici fiyatları % 70'in üzerinde s
leşmesine neden olmuştur, istikrarsızlığın ciddî boyutlara ulaşması eoknominin verimlilik ve re
tedir. 1983 - 1989 arasındaki 7 yılda ortalama yılık fiyat artışı % 50 civarında gerçekleşmek sur
ma \% 30lük yıllık fiyat artışının önemli ölçüde aşıldığını göstermektedir.
g) 1989 yıhndakü) dış ekonomik ilişkiler, ekonominin genel gidişine uygun olarak hedefler
likle, ihracat için öngörülen % 9'luk artış hedefinin gerçekleşmesinin mümkün olmadığı görülme
görülen iyileşmelerin sağlıklı olmadığını kanıtlamaktadır.
h) Ekonomik göstergelerdeki bu olumsuz değişmeler, 1989 yılında ekonominin ihmal edi
ğini ve enflasyonla mücadelede açıkça yenik düşüldüğünü kanıtlamaktadır.
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2. 1990 Malı Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında, Türk ekonomisini içinde bulunduğu kr
tedbirlerin yer almadığı müşahede edilmektedir.
3. Siyasî iktidarın bütçe yaklaşımı, sadece zorunlu kamu harcamalarının karşılanmasın
politikası aracı olma Özelliklerinden tamamen uzaktır.
4) 1988 yılı başında 17 trilyon lira civarında olan, 1989 başında 28 trilyon liraya yüks
trilyon İraya varması beklenmektedir. Malî politikanın en önemli aracı haline gelen aşırı iç
olumsuz etkileri tartışmasızdır. 1990 yılında îç ve dış borç geri ödemeleri, yeniden önemli öl
5. 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki
kamu bankalarının denetiminin yapılamamış olmasını, millî iradenin yetkisini kullanmaktan a
tür uygulamalardan en kısa zamanda vazgeçilmesini, demokratik rejimin sağlıklı işlemesi için g
6. Devletin fonlar yoluyla büyük ölçüde kamu geliri toplanmasını, yönlendirmesi ve
sistemi açısından son derece olumsuz ve endişe verici bir eğilim olarak görmekteyiz. Böyle bi
lükten uzaklaştırdığı gibi, ekonominin yönetimini kurallar dışına itmekte, günübirlik ve key
dır. Hiç şüphesiz, böyle bir yönetim modelini, hukuk devleti ilkesi ile bağdaştırmak mümkün
7. Bu nedenledir ki, Devletin doğrudan yönlendirdiği kaynaklar, millî hâsılanın % 40
açığı kapatılamamalkta ve daima hedefin üzerinde gerçekleşmektedir.
8. Devlet, bütün imkânları zorlayarak kaynak toplarken, üretken yatırımları yapacak
daraltmaktadır. Böyle bir ortamda, özelleştirme uygulamasını başlatan hükümetin kamu iktis
da yabancılara satabildiği görülmektedir. Bütünüyle millet malı olan bu stratejik tesislerin ya
izlemekteyiz. Avrupa Topluluğu'na girmek dahi hiçbir gerekçe, bu uygulamayı haklı ve meşr
9. Devlet, temdi görevleri olan kamu hizmetlerini halkımıza yeterli miktar ve kalitede
adlîye, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik başta olmak üzere, çağdaş devletlerin verdiği hizme
temel hizmetlere sahip olamayan bir toplumun - refah toplumu - sayılması mümkün değildir.

— 23 —

10. 1980 sonrasında gelir dağılımında meydana gelen aşırı bozulma devam etmektedir.
millî gelirden aldıkları pay gerilemekte, maaş ve ücretlilerin sayısının artmasına karşılık, toplam
Türkiye'nin 1990'lı yıllardaki temel sorunu, hiç şüphesiz, gelir dağılımındaki bu büyük denge
sındaki gelir dağılımı farklılığı da giderek artmaktadır.
11. SONUÇ : Ülkemizin bütün yapısal ve konjonktüırel sorun larma çözüm getirici olma
Kanunu Tasarısına muhalif olduğumuzu Yüce Türk Milletine arz ederiz.
Sümer Oral
Manisa

Doç. Dr. Tevfik Ertüzün
Zonguldak
Mahmut Öztürk
Niğde

Alâettin Ku
Kocaeli
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Daireler
Boğaziçi Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Yıldız Üniversitesi
Mimar Sinan Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Anadollu Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
İnönü Üniversitesi

Hükümet
teklifi
46 814
78 872
36 257
25 855
134 728
93 335
44 765
81 744
107 507
68 187
51 980
48 547
48 366
89 348
54 782
68 389
97 455
28 925
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TAIBLO (II)
KATMA BÜTÇELI IDARELERIN CARI - YATIRIM VE TRANSFER HARCAM
ÖDENEKLERINDE YAPıLAN EKLEME VE KESINTIL

Kuruluşun Adı
Çevre Genel Müdürlüğü
Gençlik ve Spor Genöl Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Ç. E. K. Gn. Md. lüğü
YÖK
Ankara Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Yıldız Üniversitesi
Mimar Sinan Üniversitesi

Cari
Eklenen Düşülen

3

15

1
1

—
000
—
—
—
000
—
—
750
500
500
—
—
200
450
—.
400

Yatırım
Eklenen
Düşülen

2 000
102 200
84 000
250 000

l1 125
2 450
3 500
2 200
5 000
1 000
500
2 700
400
1 450
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Dönem : 18

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
(S
Katma Bütçeli Kuruluşların 1990 Yılı Bütçe Kanunu T
Komisyonu Raporu(1/619)

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüğü
Sayı: K. K. Gn. Md. 07/101-1946104872
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığımda arzı Bakanlar Kurulunca
ma Bütçeli Kuruluşların 1990 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik
Gereğini arz ederim.

1990 Malî Yıl
Katma Bütçe Kanunu T
Genel Gerekçe
M
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KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1990 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASAR
Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanun Tasarısı, Genel Bütçe Kanun Tasarısının hazınlanm
düzenlenmiştir. Tasarıda, Altıncı Beş YıHıık Kalkınma Planı ve 1990 yılı Programında işaret ed
ğin verilmesine özen gösteriümiş; kuruluşlara bu çerçevede ve imkânlar ölçüsünde gerekli kaynak

1990 Malî Yıl
Katma Bütçe Kanunu Ta
M

Maddeleri Metnine ilişkin
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KATMA BÜTÇELİ İDARELER
1990 MALI YELİ BÜTÇE KANUNU TASARISININ
MADDELERİNE İLİŞKİN GEREKÇE
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Ödenekler, Öz Gelirler, Hazine Yardımı
MADDE 1. — Katma Bütçeli İdarelerin 1990 yılında yapacakları hizmetlerin gerektirdiğ
yardımı ödenek tahmin tutarları belirlenmektedir.
Bağlı Cetveller
•
MADDE 2. — Katma Bütçe Kanununa ekli ödenek dağılımına, ilişkin (A) cetveli ile her
gösterilmektedir.
İKİNCİ KISIM
İdarelere İlişkin özel Hükümler
Tarım Reformu Uygulaması ile İlgili Davaların Takibi
MADDE 3. — Tarım reformu uygulaması ile ilgili davaların, gerektiğinde Hazine avuk
dair hüküm yer aJmaiktadır.
Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler
MADDE 4. — Karayolları Genel Müdürlüğünün hizmet alanına giren çeşitli hizmetle
katma bütçeli idareler dışında kalan Devlet daiıre ve müesseseleri, kamu tüzelkişileri, dernekl
lecek taleplerle ilgili Karayolları Genel Müdürlüğüne yatırılacak paraların bu Genel Müdü
ödenek kaydı, aktarma ve ertesi yıla devredilmesi gibi işlemlerde Maliye ve Gümrük Bakanı

- 3 8 Geçişi Ücretli Yol, Köprü

ve Tünellerin

Gelirleri

M A D D E 5. — 11.2.1950 tarih ve 5539 sayılı Kanunun 30.5.1973 tarih ve 1737 sayılı Kan
çişli ücretli olan yol, köprü ve tünellerin her çeşit gelirlerinin; plan lama, proje, keşif, yapım,
üzere, Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer tarafta
tarma ve ertesîi yıla devredilmesi gibi işlemlerde Maliye ve Gümrük Balkanı yetkili kılınmakta
Köy Hizmetleri

Genel (Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler

MADDE 6. — Genel ve katma bütçeli kuruluşlar dışındaki, Devlet kurum ve müesses
kıflar ve kurumların Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yaptıracaktan yatırım hizmetlerin
ve gider kaydı üe yıl içinde bu ödeneklerden harcan amayan kısmının ertesi yıla devrine ve bu
ceki yıllarda genel ve katma bütçeli idarelerce kayıt ve devirleri yapılan özel ödeneklerin 198
zenlenen Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne mal edilmesine ilişkin hükümleri ihtiva etmekte
1053 Sayılı Kanunla İlgili Taahhüt Hadleri
M A D D E 7. — ilgili Kanunu gereğince Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, kullanma
lecek taahhütlerde kanunî azamî taahhüt hadlerinin uygulanmayacağı belirtilmektedir. Ayrıca
larda, kanunüa getirilen sınırlamanın da kaldırılması amaçlanmaktadır,
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Bütçesinden İlgili Bütçelere Yapılacak

Aktarmalar

M A D D E 8. — Baraj ve hidro - elektrik santrallan inşası dolayısıyla yerlerinin değişti
miryolları üzerindeki inşaatlar üe baraj ve göl sahalarında kalan akaryakıt boru hatlarının
dürlüğü bütçesine konulan ödeneğin gerekli kısmını ilgili! kuruluşlar bütçeterine aktarmaya ili
Gümrük Bakam yetkili kuhnımaıktadır.
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler
MADDE 9. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün hizmet alanına giren çeşitli hizme
ve katma bütçeli kuruluşlar dışındaki, Devlet daire ve müesseseleri ile kamu tüzelkişileri ve
veya diğer kurum ve kuruluşlardan gelecek taleplerle ilgih Devlet Su işleri Genel Müdürl
ilgili tertiplerine gelir ve ödenek kaydı, aktarma ve ertesi yıla devredilmesi gîbi işlemlerde M
maktadır.
Gençlik ve Spor Genel Müdürlümü Bütçesinden Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Bütçesine
MADDE 10. — Ilgîli Kanunu gereğince, her çeşit spor saha ve tesisleri yapmak üzere G
sinde yer alan projelerden bu idarece yapılabilecek işler dışında kalanlara ait ödenekleri Bay
tarmaya, sarf edilmeyen kısımlarını gelecek yıl bütçesine devretmeye Maliye ve Gümrük Baka
Futbol Müsabakaları Müşterek Bahis Hâsılatından Sağlanacak gelirler
(MADDE 11. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait (B) işaretli cetvelin ilgili tertib
rek bahis hâsılatından elde edilecek gelir tertibinden elde edilen gelir fazlalarını ödenek
sarf edilmeyen kısmını gelecek yd bütçesinin ilgili tertibine devren gelir ve ödenek kaydetm
kılınmaktadır.
Telsiz Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler
MADDE 12. — Telsiz Genel Müdürlüğü (B) cetvelinin «Ücret Gelirleri» tertibinden
sistemlerin bakım, onarım ve geliştirilmesinde kullanılmak üzere, adı geçen Genel Müdürlü
dına ve bu ödeneklerden yıl içinde sarf edilmeyen miktarının ertesi yıl bütçesine devren geMr
Bakarımı yetkili kılan hükme yer verilmektedir.
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Bütçesi ile İlgili İşlemler :

MADDE 13. — Hudut ve Sabiler Sağlılk Genel Müdürlüğü (B) cetvelinde meydana: ge
rım programına alınacak projelerin gerçekleştirilmesinde kullanıl mak üzere, özel gelir ve
nın ertesi yıla devri konusundaki bütçeleştirme hükümlerine yer verilmektedir.
Yükseköğretim Kurumlarına Ödenecek Harçlar :
îMADDE 14. — 2547 sayiilı fKanunam 46 ncı maddesi uyarınca üniversiteler bütçelerini
rarıyla her yıl öğrettim dallarına göre belirlenen harç tutarları, öğrenci sayıları da dikkate
Aynı miktarın karşılığı «B» cetvelinde gelir olarak yer almaktadır.
Ancak, üniversiteler bütçelerinde öğrendi harçları karşılığı yer alan ödeneğin, öğrenci H
runlarla karşılaşılmaktaldır.
Malî yıl ile eğitim - öğretim yılının farikü Olması, üniversiteler bütçelerinin «A»
sitelerin harç tahsilatı elde etmesM, tahsilat fazlasının ise ancakmalî yılın sonuna
ve karşılığında yeterli ödenek verilememesi ve bütçelerde Bakanlar Kurulu Kararıyla
meydana getirmekledir.
Bu nedenlerle 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde gerekl'i yasal düzenleme
hükümle çözüm getirilmesi amaçlanmıştır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler :

cetvelind
doğru
yapılan
yapılınc

.

MADDE 15. — Vakıflar Genel Müdürlüğü, 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün
Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi hükmü gereğince Başbakanlığa bağlı tüzelkişiliğe
227 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi hiükmü gereği; Vakıflar Ge
a) Vakıf mallarını ekonomik şekilde işletmek, mimarî ve tarihi değeri olup, yönetfimi
faza ve imar etoneik,
b) VaMa ait müesseseleri gayelerine göre yaşatmak,
c) Vakıf paralarımı nemalandmmak,
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d) Mütevellileri tayin, gerektiğinde azletmek,
e) Görev ve hizmetleri ile bütün vakıflarm vakfiyelerinde veya vakfiye yerine ge
veya vakıf senetlerinde yazılı hayri, sosyal, kültürel ve ekonomik şart ve hizmetleri yerine
f) Vakfiyelerde öngörülen hizmetlerin en iyi bir şekilde yerine getirilebilmesini sa
rumak şartı ile gerektiğinde vakıf gayrimenkulleri değiştirerek daha fazla gelir getirici yat
g) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görev ve hizmetleri yapm
Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakıflarm denetim ve yönetimi, mazbut vakıfların ma
vakfiyelerde öngörülen hayri, sosyal ve ekonomik hizmetleri, orta,öğrenim öğrenci yurtlar
ba Hastanesi gibi hizmıâtferi yüriMmekitoed'ir,
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 'bu hizmetleri özkaynaklanndan tahsil ettiği gelirler ile
dürlüğünün gerçekleştirdiği hizmetler için Bütçe Kanunu ile sağlanan ödenekler genel ol
Getirilen madde hükmü ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün gerek cari, gerekse yatır
naklarından finanse edilebilme imkânı getirilmektedir.
Ü Ç Ü N C Ü KISIM
Diğer Hükümler
Genel Bütçe Kanunun

Uygulanacağı

MADDE 15. — Bu Kanımda yer alan hükümler dışında, Genel Bütçe Kanununda
hakkında da uygulanacağı belirtilmektedir.
Yürürlük
MADDE 16. — Bu Kanunun 1.1.1990 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.
Yürütme
MADDE 17. — Katma Bütçeli idarelerle ilgili hükümlerin, kuruluşların idarî bağlıl
rük Bakam veyıa/ Maliye <ve Gümrük Bakamı ite İdamıin bağlı bulunduğu Bakanca b

Katma Bütçeli ida
a

1990 Malî Yılı Bütçe Kan

H Ü K Ü M E T İ N TEKLİFİ
KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1989 MALÎ YILI
BÜTÇE K A N U N U TASARISI

PLAN VE BÜTÇE KO
KATMA BÜTÇ
BÜTÇ

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Ödenekler, Öz Gelirler, Hazine

Yardımı

MADDE 1. — a) Katma bütçeli idarelerim 1990 yılında ya
pacakları hizmetler için (9 639 666 000 000) lira ödenek verilmiştir.
b) Katma bütçeli idarelerin 1990 yılı gelirleri (475 000 000 000)
lirası öz gelir, (9 164 666 000 000) lirası Hazine yardımı olmak üze
re toplam (9 639 666 000 000) lira olarak tahmin edilmiştir.
Bağlı Cetveller
MADDE 2. — Katma bütçeli idarelerin, '
1. Ödeneik dağılımı {A) işaretli,
2.: Gelirleri, her bir idarenin bütçesine ekli (B) işaretli,
3. Özel hükümlerine göre 1990 yılında tarh, tahakkuk ve tah
siline devam olunacak gelir çeşitlerinin dayandığı bükümler, her
bir idarenin bütçesine ekli (C) işaretli,
4. Gelecek yıllara geçidi yüklenmelere girişmeye yetki veren
kanunlar, her bir idarenin bütçesine ekli (G) işaretli,
5. Harcamalara iMşfcin formül, her bir idarenin bütçesine ekli
(R) işaretli,
Cetvellerde gösterilmiştir.

Ödenekler, Öz Geli
MADDE 1. — a)
pacakları hizmetler için
b) Katma Bütçeli İ
lirası öz gelir, (9 706
üzere toplam (10 181 3
Bağlı Cetveller
MADDE 2. — Tas

(Hükümetin Teklifi)

(Plan ve Bütçe

İKİNCİ KISIM
İdarelere İlişkin özel Hükümler

İdare

Tarım Reformu Uygulaması ile İlgili Davaların Takibi
'MADDE 3. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün toprak
ve tarım reformu uygulaması ile ilgili uyuşmazlık ve davaları bu
Genel Müdürlük adaıa gerektiğinde Hazine avukatları tarafından
da takip edilir.
Karayolları

Genel Müdürlüğü

Bütçesi ile İlgili

İşlemler

MADDE 4. — Genel ve Ikatma 'bütçeli kuruluşlar hariç, Dev
let dalire ve müesseseleri, kamu tüzelkişileri, dernekler ile diğer
kurum ve kuruluşlardan vaki olacak görevler ile ilgili hizmet ta
leplerini, kendi imkânları nispetinde, yapılacak anlaşmalar esasları
dahilinde ve karşılıkları adı geçen kuruluşlarca karşılanmak şar
tıyla yerine getirmek, ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğünce ya
pılan yolların kenarında bulunan ve yol güvenliği bakımından yola
giriş ve çıkışların düzenlenmesi gereken tesislerin (Akaryakıt is
tasyonları gibi) ilgilileri tarafından etüt, araştırma ve proje hizmet
lerinin ifası ile yol, köprü ve benzerli tesislerin yaptırılması ve ba
kımı maksadıyla Karayolları Genel Müdürlüğüne yatırılacak pa
ralar bu idareye ait (B) işaretli cetvelde açılacak özel bir tertibe
-gelir, diğer taraftan (A) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açı
lacak özel projelere hizmetin gereği olan harcamalar ile makine teçhizat
alımları ve lyüyük onarımlarında küllamıknak üzere Maliye ve Güm-

Tarım Reformu U
MADDE 3. — T
miştir.

Karayolları

Genel

MADDE 4. — Ta
miştir.

(Hükümetin Tekili)
(Plan ve Bütçe
rük Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Karayolları Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde gelir ve ödenek kaydı işlemlerini bekleffiekSizin (A) işaretli cetvelin H'gii proje ödeneklerinden gerekli
harcamayı, yapabilir. Yapılan kesin harcamalara göre, tahakkuk
eden miktarı, ilgili projesindeki ödenekten, harcama yapılan pro
jeye aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.
Bu ödenekten yılı içinde sarf edilmeyen kısmı ertesi yıla birinci fıkra esasları dairesinde devren gelir ve ödenek kaydolunur.
Geçişi Ücretli Yal, Köprü ve Tünellerin Gelirleri
MADE 5. — 11.12,1950 tarih ve 5539 sayıBı Kanunun 30.5.1973
tarih ve 1737 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesi gereğince ge
çişi ücretli olan yol, köprü ve tünellerin her çeşit gelirleri, aynı ma
hiyetteki yol, köprü ve tünellerin yapını, bakım, onarım ve işlet
mesinde kullanılmak üzere, bir taraftan Karayolları Genel Müdür
lüğü bütçesinde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan da ye
niden açılacak Tll-02-2-000 ı(Geçişi ücretli olan yol, köprü ve tü
nellerin planlama, proje ve keşif hizmetleri), 112-04-2-000 (Geçişi
ücretli olan yol, köprü ve tünellerin yapım ve onarımı) alt prog
ramı ve projeleri ile; 113-03-1-000 (Geçişi ücretli olan yol, köprü
ve tünellerin bakım ve işletmesi) alt program ve" faaliyetlerinin har
cama kalemlerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydolu
nur. KarayoUan Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde, gelir
ve ödenek kaydı işlemlerini beklemeksizin bütçesinin ilgili proje
ödeneklerinden gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan kesin harca-

Geçişi Ücretli Yol,
MADDE 5. — Tasa

W —
(Hükümetin Teklifi)
(Plan ve Bütç
malara göre tahakkuk eden miktarı, ilgili projedeki ödenekten, har
cama yapılan projeye aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yet
kilidir.
Bu ödenekten, yılı içinde sarf edilmeyen kısımlar ertesi yıla
devren gelir ve ödemek kaydolunur.
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler
MADDE 6. — a) Genel ve katma bütçeli kuruluşlar hariç,
Devlet kurum ve müesseseleri ile kamu tüzelkişileri, dernekler, va
kıflar ve kurumlar tarafından sulama, içme suyu, yol ve köprü gibi
tesislerin yaptırılması ile bunların balamı, etüt, araştırma ve pro
je hizmetlerinin gerçdtöeştirilnıesi amacıyla Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğüne yatırılacak paralar, bu idareye ait (B) işaretli cetvel
de açıl'acalk özel bir tertibe gelir, diğer yandan (A) cetvelinin sonun
da açılacak özel tertibe Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek kay
dolunur. Köy Hizmetten Genei 'Müdürlüğü işin gerektirdiği durum
larda gelir ve ödenek kaydı işlemlerini beklemeksizin (A) cetvelin&ı j%ni tertibinden zorumu harcamayı yapabilir, işin bitiminde
yapılan harcamalara göre tahakkuk eden miktarı ilgili özel tertibtindeki ödenekten harcama yapılan kalemlere aktarmaya Maliye
ve Gümrük Bakanı yetkilidir,
Bu ödeneklerden yılı içinde harcanamayan kısımlar ertesi yıla
yukarıdaki esaslara göre devren gelir ve ödenek kaydolunur.
b) Geçmiş yılarda (a) fıkrasındaki esaslara <göre genel ve
katma bütçeli kuruluşlara yatırılmış bulunan paralar artıklarından

Köy Hizmetleri G
MADDE 6. — T

(Hükümetin Teklifi)
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bu bütçelerin özei tertiplerinde mevcut olan ödeneklerin, Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğü cari yıl bütçesine intikali için gerekli iş
lemleri yapmaya Maliye ve Gümrük Balkanı yetkilidir.
1053 Sayılı Kanunla İlgili Taahhüt Hadleri
MADDE 7. — 3.7.1968 tarih ve 1053 sayılı Kanun gereğince
Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, kullanma ve endüstri suyu te
mini maksadıyla girişiıtecek taahhütlerin tutarı için aynı Kanunun
1 inci maddesinde gösterilmiş bulunan azamî taahhüt hadleri, dış
yardımlardan temin olunan proje kredileri için 1990 Malî Yılında
uygulanmaz.
1053 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan ve Anka
ra - istanbul belediyelerince yaptırılacak ister karşılığı bu belediye
lere yapılacak yardımların sınırlı oluşu hakkındaki hüküm 1990 Malî
Yılında uygulanmaz.

1053 Saydı Kanunla
MADDE 7. — Tas

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesinden İlgili Bütçelere
Yapılacak Aktarmalar
MADDE 8. — Baraj ve hidroelektrik santralları inşaası do
layısıyla yerlerinin değiştirilmesine zaruret hâsıl olacak kara ve
demiryollarının varyant, yol, köprü inşaatı ile bu gibi yerlerde
ulaşımın süratle sağlanması amacıyla havaalanları, inşa, ıslah ve
tevsii ve baraj ve göl sahalarında kalan akaryakıt boru hatlarının
varyantı için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesine konulan
ödenekten lüzumlu görülecek miktarı gereğine göre Bayındırlık ve
îskân Bakanlığı, Taom Orman ve Klöyişleri 'Bakanlığı, Köy Hiizmet-

Devlet Su İşleri Ge
Yapılacak Aktarmalar
MADDE 8.
Tasa

(Hükümetin Teklifi)
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leri Genel Müdürlüğü ve (Karayolları Genel Müdürlüğü bütçeleri
ne bağlı (A) (işaretli cetvellerin ilgili projelerine aktarmaya ve bu
konuda gerekli (işlemleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yet
kilidir.

Devlet

Su İşleri Genel Müdürlüğü

Bütçesi ile İlgili

İşlemler

MADDE 9. ••- Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlar hariç, Dev
let daire ve müesseseleri 'ile kamu tüzelkişileri, kamu yararına hiz
met eden dernekler ve özel kişiler tarafından sulama, içme, kullan
ma ve endüstri suyu, kanalizasyon, (baraj ve hidroelektrik santralı
ve diğer su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgM anadone temini,
etüt, proje ve (inşaat yaptırılması, kanalet, boru, beton direk, filit>re kumu igüibSi (DİSS tarafından üretilen mafeemeferin verilmesi, te
mel ve s u . sondajları, betonla ilgili her türlü deneyler, zemin me
kaniği deneyleri, her türlü kimyasal deneyler, su, çimento analiz
leri ve model deneyleri yaptırılması laimacıyîa Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlüğüne yatırılacak paralar, bu idareye ait (B) (işaretli
cetvelde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan (A) işaretli
cetvelde mevcut veya yeniden açılacak özel projelere Maliye ve
Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü 'işin gerektirdiği ahvalde gelir ve ödenek kaydı işlemini
beklemeksizin (A) işaretli cetvelin ilgili proje ödeneklerinden ge
rekli harcamayı yapabilir. Yapılan kesin harcamalara göre tahak
kuk eden miktarı (ilgili projesindeki ödenekten harcama yapılan
projeye aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.

Devlet Su İşleri G
MADDE 9. — T
miştir.

(Hükümetin Teklifi)
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Bu ödeneklerden yılı içinde sarfedikneyen kısımlar, ertesi yıla
yukarıdaki fıkra esasları dairesinde devren gelir ve ödenek kay
dolunur.
E>evlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 3.7.1968 tarih
ve 1053 sayılı Kanun gereğince yürütülen içme suyu tesisleri ile
ilgili olarak kendi usullerine göre borçlandırılan bedeller taksitleri
nin ilgili belediyelerce süresinde ödenmemesi halinde ödenmeyen
taksitler, 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Kanun uyarınca belediyelere
ayrılan paylardan İller Bankasınca kesilerek Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğüne ödenir.
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Bütçesinden Bayındırlık ve
İskân Bakanlığı Bütçesine Yapılacak Aktarmalar
MADDE 10. — 29.4.1959 töariıh ve 7258 sayılı Kanunun 4 ün
cü maddesi gereğince her çeşit spor, saha ve tesisleri vücuda getir
mek amacı Ue Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin (A)
işarötîli cetvelinde yer allıan projetenin Gençlk ve Spor Genel (Müdür
lüğünce 21.5.1986 tarih ve 3289 sayılı Kanun hükümleri uyarınca
yapabilecek işler dışında kalanlara ait ödenekleri, Bayındırlık ve
İskân Bakanlığına ayıran amaçla aktanmayaı Maliye ve Gümrük Ba
kanı yetkilidir. Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilemeyen kısım
lar, projenin ikmali için müteakip yıl bütçesine devredilebilir.

Gençlik ve Spor G
İskân Bakanlığı Bütçesin
MADDE 10. — T
miştir.

(Hükümetin Teklifi)
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Futbol Müsabakaları Müşterek Bahis Hâsılatından Sağlanacak
Gelirler
M A D D E 11. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne aıit (B)
işaretli cetvelin «Futbol Müsabakaları Müşterek Bahis Hâsılatın
dan Elde Edilecek Gelir» tertibinde kayıtlı kaynaktan sağlanacak
gelir fazlalarını sportif hizmetler ve spor tesislerinin yapım, bakım
ve büyük onarımlarında kullanılmak üzere Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü bütçesine bir yandan özel gelir diğer yandan açılacak
özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakam yetkili
dir.
Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilemeyen kısmı ertesi yıl
bütçesinin ilgili tertibine devren gelir ve ödenek kaydolunur.

Futbol Müsabakal
Gelirler.
MADDE 11. — T
miştir.

Telsiz Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler
M A D D E 12. — Telisiz Genel IMüdüriIüğüne aıit (B) işaretli
cetvelin 5.4.1983 tarih ve 2813 sayuk Kanunun 28.5,1986 tarih ve
3293 sayılı Kanunla değişlik 27 nci maddesi gereğince sağlanan
gelirlerden oluşan «Ücret Gelirleri» tertibinde kayıtlı
kaynaktan
sağlanacak gelir fazlalarını «1990 Yılı Programının Uygulanma
sı, IKoordiinasyonu ve iiziensmıesine Dair Kanaır» hükümlerine
göre, 1990 yılı programı ile ilişkisi kurulmak suretiyle, 2813 sayılı
Telsiz Kanununda yer alan telsiz hizmetleri Öe 3293 sayılı Kanunla
Genel Müdürlüğe verilen Millî Monitoring faaliyet ve hizmetleri
nin yürütülmesi, Taşra Telsiz Bölge Müdürlüklerinin kurulması
için gerekli bina, arazi, (makine ve teçhizatın, yapımı, satın alın
ması, bunların bakım, onarım ve geliştirilmesi,
kamulaştırma

Telsiz Genel Müd
M A D D E 12. — T
miştir.

(Hükümetin Teklifi)

(Plan ve Bütçe

giderlerinin karşılanması, diğer taraftan (personel giderleri hariç)
kira, balkım ve onarım gibi hizmet alımları ile demirbaş giderleri
için cari harcamalarda kullanılmak üzere, Telsiz Genel Müdür
lüğü 'bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan açılacak özel
tertibe ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Balkanı yetkilidir.
Bu ödeneklerin yılı içinde sarf edilmeyen kısımları ertesi yıl
bütçesinin ilgili tertibine devren gelir ve ödenek kaydolunur.
Hudut
İşlemler

ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Bütçesi ile İlgili

M A D D E 13. — Hudut VÎ Sahiller Sağlık Gendi Müdürlüğü Büt
çesinin (B) lişareıtM cetvelinde yıil tiçintdie meydana gdebiiecefc gelir
fazlalarını «1990 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu
ve izlenmesine Dair Karar» hükümlerine göre 1990 yılında yatı
rım programına alınacajk projeleri
gerçekleştirmek üzere anılan
Genel Müdürlük bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan açı
lacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Biakanı
yetkilidir.
Bu ödeneklerin yılı içlinde sarf edilemeyen kısımları ertesi yıl
bütçesinin 'ilgili tertibine devren gelir ve ödenek kaydolunur.

Hudut ve Sahiller
İşlemler
MADDE 13. — T
miştir.

Yükseköğretim
Yükseköğretim

Kurumlarına

Ödenecek Harçlar

MADDE 14. — 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun değişlik 46 ncı mıaıdldesline göre öğrencilerini yüksek
öğretim kurumlarına ödemek zorunda bulundukları harçlar, bütçe

Kur

MADDE 14. — T
miştir.

(Hükümetin Teklifi)
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ile ilişlklilendirilimeksizin Öğrenci Harçlar Fonuna yatırılır ve bu
fonda toplanan paralar ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler
MADDE 15. — Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin (B) işa
retli cetvelinde yıl içinde meydana gelebilecek gelir fazlalarını bu
Genel Müdürlüğün cari hizmetlerinde ve «1990 Yılı Programının
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar» hüküm
lerine göre yatırım hizmetlerinde, personel ve yolluk giderlerinde;
hizmet, tüketim malları ve malzeme alımlarında, demirbaş giderleri
üe diğer ödemelerinde kullamtaıak üzere, 'bir yandan özel gelir,
diğer yandan açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye ve
Gümrük Bakanı yetkilidir.

Vakıflar Genel M
MADDE 15. — T
miştir.

Ü Ç Ü N C Ü KISIM
Diğer Hükümler
Genel Bütçe Kanununun

uygulanacağı

MADDE 16. — Bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak
üzere, Genel ©ütçe Kanunu hükümleri katma bütçeli idareler hak
kında da uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17. — Bu Kanun 1,1.1990 tarihinde yürürlüğe girer.

Genel Bütçe Kanun
MADDE 16. — T
miştir.
Yürürlük
M A D D E 17. — T
miştir.

(Hükümetin Teklifi)
Yürütme
MADDE 18. — Bu Kanunun;
a) Vakıflar Genel Müdürlüğü, Çevre Genel Müdürlüğü, Genç
lik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Başbakan ve
Maliye ve Gümrük Bakanı,
b) Yükseköğretim Kurulu ve Üniversiteler ile ilgili hükümle
rini Maliye ve Gümrük ve Millî Eğitim Bakardan,
c) Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su işleri Genel
Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Gümrük ve Bayındır
lık ve İskân Bakanları,
d) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile ilgili hüküm
lerini Maliye ve Gümrük ve Sağlık Bakanları,
e) Orman Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdür
lüğü ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Ma
liye ve Gümrük ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanları,
f) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye
ve Gümrük ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanları,

(Plan ve Bütçe
Yürütme
MADDE 18. — Bu
a) Vakıflar Genel
lüğü ve Sosyal Hizmetl
dürlüğü ile ilgili hüküm
kanı,
b) Yükseköğretim
ni Maliye ve Gümrük ve
c) Karayolları Ge
Müdürlüğü ile ilgili hük
ve İskân bakanları
d) Hudut ve Sah
kümlerini MaMye vp Güm
e) Orman Genel
lüğü ve Köy Hizmetleri
liye ve Gümrük ve Tar
f) Petrol İşleri Ge
ve Gümrük ve Enerji ve
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g) Telsiz Genel M
g) Telsiz Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve
Gümrük ve Ulaştırma b
Gümrük ve Ulaştırma Bakanları,
Yürütür.
Yürütür.
T. Özal
Başbakan
Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.
A. Bozer
Devlet Bakanı
C. Çiçek
Devlet Bakanı
/. Özarslan
Devlet Balkanı
İ. Askın
İçişleri Bakanı
A. Aksu
Millî Eğitim Bakanı
A. Akyol
Ulaştırma Bakam
C. Tuncer
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Ş. Yürür

Devlet Bakanı
K. İnan
Devlet Balkanı
/. Çelebi
Devlet Bakam
S. Sert
Adalet Bakam
Af. O. Sungurlu
Dışişleri Bakam
A. M. Yılmaz
Bayındırlık ve İskân Bakanı
C. Altınkaya
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
L. Kayalar
Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanı
F. Kurt
Turizm Bakam
/. Aküzüm
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Od

O
<
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K u r u l u ş l a r
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Çevre Genel Müdürlüğü
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Petrol işleri Genel Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Ç. E. K. Genel Müdürlüğü
Telsiz Genel Müdürlüğü
YÖK
Ankara Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
# ,
İstanbul Teknik Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Yıldız Üniversitesi
Mimar Sinan Üniversitesi
Ege üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Atatürk üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
TOPLAM

t

28 229
87 074
13 343
133 058
1 819 109
3 159 578
17 942
262 842
1 957 359
5 013
185 707
6 724
127 640
185 192
91 956
197 080
113 995
254 967
104 426
48 814
82 022
36 65J
27 705
137 803
98 335
48 365
83 294
111 711
71 887
54 030
50 047
52 666
91 248
56 982
70 289
101 365
31 050
50 419
64 121
32 651
28 645
10 181 340

