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İ Ç İ N D E K İ L E R 

1. — GEÇEN TUTANAK 
ÖZETİ 

İL - BAŞKANLIĞIN GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE 
ÖNERGELER 

1. — Batı Avrupa BirHği 
Atamhlf B°f̂ rntı,T><T> ülkemize da
vet edilmesinin Başkanlık Diva
nınca uygun görüldüğüne ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/732) 

III. — KANUN TASARI 
VE TEKLİFLERİYLE KOr 
MİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — 1989 Malt Yılı Genel ve 
Katma Bütçeli İdareler ve Kuru
luşlar Bütçe Kanunu Tatardan ile 
1987 Mal! Yılı Genel ve Katma 
Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar 
Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/496, 1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 
1/475, 3/667) (S. Sayıları : 111, 
112,134,136) 

Şayia 

540 

541 

541 

A) GELİR BÜTÇESİ 

1. — 1989 Malt Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (1/496) (S. 
Sayısı : 111) 

Sayfa 

541 

541:632 

541 

541 

541,642 

2. — 1987 Malî Yılı Genel 
Bütçeye Dahil Kuruluşların Ke-
sinhesaplarına Ait Genel Uygun
luk Bildiriminin Sunulduğuna 
İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezke
resi ile 1987 Malt Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (1/476, 
3/666, 3/582) (S. Sayısı : 134) 632:634 

3. — Katma Bütçeli İdare
ler 1989 Malt Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/497) (S. Sayısı : 
112), 634:640 

4. — 1987 Malî Yılı Katma 
Bütçeli İdarelerin Kesinhesapla-
rına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sa-
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yıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1987 Malî Yılı Katma Bütçeli İda
reler Kesinhesap Kanunu Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/475, 3/667) (S. Sayısı : 
136) 

Sayfa 
IV. — DİSİPLİN CE

ZALARI 
1. — Antalya Milletvekili ib

rahim Demir'e görüşülmekte olan 
konunun bitimine kadar konuş-

640:642 maktan men cezası verilmesi 

Sayfa 

590 

590 

I. — GEÇEN TUTANAK OZETI 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da 
açılarak üç oturum yaptı. 

1989 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanu
nu Tasarıları ile 1987 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Ke
sinhesap Kanunu Tasarılarının (1/496 
1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 1/475, 3/667) 
(S. Sayıları : 111, 112, 134, 136) görüşme
lerine devam edilerek; 

Dışişleri Bakanlığı, 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı; 

1989 Malî Yılı Bütçeleri ve 1987 Ma
lî Yılı Kesinhesapları ve 

Gider bütçesinin 1 inci maddesi ka
bul edildi. 

22 Aralık 1988 Perşembe günü 
saat 10.00'da toplanmak üzere birleşime 
saat 20.05'te son verildi. . 

Kâtip Üye 
İstanbul 

Mustafa Sarıgül 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Uye 
Samsun 

Mehmet Akarca 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Avcı 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sangül (İstanbul), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 50 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. —Batt Avrupa Birliği Asamble Başkanı-
ntn ülkemize davet edilmesinin Başkanlık Divanınca 
uygun görüldüğüne üişkin Başkanlık tezkeresi (3/732) 

BAŞKAN — 1989 MaK Yılı Genel ve 
Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla, 1987 
Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Taşanları üze
rindeki görüşmelere devam edeceğiz; ancak, 
görüşmelere geçmeden önce, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi 
vardır, okutup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık 
Divanı 20 Aralık 1988 Salı günü toplanmış ve: 

Avrupa Birliği Asamble Başkanının 
ülkemize davet edilmesinin Yasama Mec
lislerinin Dış Münasebetlerinin Düzen
lenmesiyle ilgili Yönetmeliğin 16 nci 
maddesi hükmü uyarınca kabulüne karar 
vermiştir. 

Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1989 Malî Yûı Genel ve Katma Büt
çeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1937 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasardan 
(1/496, 1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 1/475, 
3/667) (S. Soydan : 111, 112, 134, 136) (1) 

A) GELİR BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Programa göre gelir 

bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

(1) 111, 112, 134, 136 S. Saydt Basmayazv 
lor 9.12.1988 tarihli ve 37 nci Birleşim Tutana
ğına eklidir. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Bu bütçe üzerinde grupları ve şahıs
ları adına söz alan milletvekili arkadaşla
rımın isimlerini okuyorum: 

Anavatan Grubu Partisi adına Sayın 
Ünal Akkaya, Sayın Ömer Okan Çağlar; 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adı
na Sayın Vedat Altun, Sayın Tahir Köse; 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Ab
dullah Aykon Doğan. 
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Sayın milletvekilleri, bu bütçede ko
nuşma süreleri, gruplar adma Ter saat, şa
hısları adına ise 10'ar dakikadır. 

İlk konuşmacı, Anavatan Partisi Gru
bu adına, Sayın Ünal Akkaya'dır. 

Buyurun Sayın Ünal Akkaya. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA ÜNAL 
AKKAYA (Çorum) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin saygıdeğer milletvekilleri; 1989 
Mal! Yılı Konsolide Devlet Bütçesi Kanun 
Tasarısının, gelir bütçesi üzerinde Anava
tan Partisi Grubunun görüşlerini açıkla
maya çalışacağım. Grubum ve şahsım adı
na hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Kıymetli milletvekilleri, bugüne ka
dar, Konsolide Devlet Bütçesinin gider bö
lümlerini görmüştük. Bu görüşmeler sıra
sında, çeşitli bakanlıklara ayrılan ödenek
lerin azlığından, bazı bakanlıklara ayrılan 
yüzdelerin, bütçe toplamına oranının gi
derek düşen bir seyir takip ettiğinden şi
kâyet ettik. Ayrılan bu bütçe imkânlarıy
la, bakanlıkların 1989 yılında yatırım ya
pamayacaklarını, hatta başlamış yatırım
larının, termin planı içerisinde yürütüle-
meyeceğini eleştirdik. Bu eleştirilerimiz de 
zaman zaman gruplarca alkışlandı; konu
ları, bazen makro açıdan bazen de mikro 
açıdan değerlendirdik. Bu özeleştiriler so
nucu, gider bütçelerini topladık, terazinin 
bir kefesine yerleştirdik. Şimdi, terazinin 
diğer kefesine konulacaklara sıra geldi. 
Başka bir söyleyişle, değirmene su bulma
ya sıra geldi. 

Bu, hepimize düşen bir görevdir. 
Bütçeyi tanzim ederken, görüşürken, fazla 
ödenek vermek, karşılığını temin etmeden 
ödenek ayırmak, bütçe açıklarının artma
sına sebebiyet verir. Gelir bütçesiyle, kon
solide gider bütçesinin üzerinde bir tah
silat temin edilirse; bu artan miktarı tak
sim etmek, çok kolay olacaktır. Gelir Büt
çesinin sıhhatli olması, tahsilat tahminle

rinin üzerine çıkartmakla mümkündür. 
Yatınmlann sıhhatli yürümesini, bu teinin 
eder, yeni yatırımlara bu imkân sağlar. 
Bunun için, gelir elde edecek sistemi, çok 
sıhhatli kurmak gerekir. 

Bugüne kadar, takip ettiğimiz, öze
leştirilerini dinlediğimiz muhalefet sözcü
leri, Anavatan Partisinin ve Hükümetin, 
Türkiye'yi iflasın eşiğine getirdiği mealin
de tenkitlerde bulundular. Bu tenkitler, sa
dece bugün böyle değildir, geçmişe de bir 
göz atalım. 

26 Şubat 1977 tarihinde Gelir Bütçesi 
üzerinde konuşma yapan bir hatip aynen 
şöyle söylüyor. "Muhterem arkadaşlarım; 
holdingler, aile holdingleri, birer vergi ka
çırma mekanizması olmuşlardır. Bunlar 
Türkiye'de iktisadî iktidarlardır, siyasî ik
tidar olmaya da heves etmişlerdir. Lions 
kulüpleri, Rotary kulüpleri, Mason kulüp
leri, Bilderberg toplantılan ve bunun gi
bi kapalı kulüp ve toplantılarda alınan 
emirlerle Türkiye'nin dış politikası tanzim 
edilmekte, iktisadî politikası tanzim edil
mekte, Türkiye bir iflasın eşiğine getiril
miş vaziyettedir." 

14 Ekim 1983 tarihinde, Danışma 
Meclisinde, Gelir Bütçesi görüşmeleri: 
"1984 Malî Yık Bütçesi pek olumlu tesir 
bırakmadı. Çünkü, sorunlara çözüm bul
maktan uzaktır. Enflasyonla mücadele git
tikçe güçleşmektedir. Bütçe açığı oldukça 
büyüktür. İnşaat sektöründe durgunluk 
vardır. İşsizlik büyük boyutlara ulaşmış
tır. Çözüm için; işsizlik aşağı çekilmeli, ya
tırımlar canlandırılmalı, malî yönden gü
ven verilmeli, cari harcamalar kısılmalı, 
ihracat artırılmalı, özel teşebbüs devreye 
sokulmalıdır. Türkiye, 5 milyar dolan 
aşan ertelenmiş dış borcun anaparasını, 
1985 yılından itibaren ödemeye başlaya
caktır. Bu önemli ve ciddî bir konudur." 

Bu bütçe döneminde bakan olarak 
görev yapan Sayın Adnan Başer Kafaoğ-
lu'nun konuşmasının bir bölümünü de, 
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müsaadelerinizle arz ediyorum : "Gerçek 
Su ki, Türkiye, 1970'ten sonra, ekonomik 
durumu tetkik edilirse, gün be gün iflasa 
giden bir ülke durumu içerisindedir. Bu 
iflas, uzun süre gizlenebilmiştir. 

Gelirler Genel Müdürü iken, 1972 yı
lında OPEC, petrol fiyatlarını, varili 6 do
lardan, 1978 yılında 4 - 6 kat artırarak, va
rili 40 dolara çıkartmış, bizde ise, fiyatlar 
aynı bırakılmıştır. Bu fark nasıl karşılanı
yordu? Bütün bu fiyat artışları karşılıksız 
sübvanse ediliyordu. Bugün içinde bulun
duğumuz sıkıntıdan birisi, hâlâ o devrin 
borcunu ödeme durumunda oluşumuz-
dandır." 

Kıymetlimilletvekilleri, görülüyor ki, 
on sene önceki bütçe görüşmelerinde ya
pılan tenkitler ve eleştirilerle bugünküler 
arasında çok büyük bir fark yok. 

Vaktiyle, Osmanlı döneminde, iktisa
dî durum çok bozulmuş; Hükümet, bu ne
denle, durumun incelenmesi için Fransa'
dan uzmanlar heyeti getirtmiş; "Durumu 
tetkik ettirip, verecekleri önerilere göre, 
ekonomiyi ıslah edelim" demişler. Heyet 
gelmiş, inceleme yapmış, sonunda, "Biz 
gidiyoruz" demişler. "Peki, ne oldu?" de
nilmiş. Heyettekiler, "Biz üç ay uğraştık, 
gerekli incelemeleri yaptık ve gördük ki, 
siz otuz yıl önce batmışsınız; fakat, piya
sada bir hareket, bir canlılık var. Vatan
daşlar, hallerinden memnun. Siz, yolunu
za devam edin, daha yararlı olacak. Dün
yada sizden daha iyi bir malî sisteme sa
hip devlet yok" demişler. 

Kıymetli milletvekilleri, cumhuriye
timizin kurucusu büyük insan Atatürk, 
ekonomi politikasıyla ilgili, özetle şöyle 
söyler: 

"Ferdî teşebbüsün korunması ve de
netlenmesi, demokratik rejimin kaçınıl
maz bir kuralıdır. Ekonomik kalkınmanın 
temelinde, ferdî teşebbüs ve menfaatin bu

lunmasını bir kaide olarak kabul ediyoruz. 
Devletin ekonomik faaliyetinin ferdî teşeb-
oüsü engelleme noktasına gelmesini iste
miyoruz." Atatürk, devletin ekonomik fa
aliyetine sınır çizilmesini, hükümetin te
mel görevi saymaktadır. Bu sınırın da, za
man içinde değişebileceğini kabul et
mektedir. 

Atatürk'ün bu görüşlerini, parti 
programına, bir dantela inceliği ve zarif-
liğiyle işleyen Anavatan Partisi, programı
na uygun bir teori de oluşturmuştur. Eko
nominin tabiî kanunları içinde gelişmesi
ni sağlamak üzere, ülke menfaatleri doğ
rultusunda, müdahale ve tahditleri asga
riye indirerek, rekabet şartlarının hâkim 
kılındığı, serbest pazar ekonomisinin uy
gulandığı ekonomik sistem, Anavatan te-

. orisi olarak tarihe mal olacaktır. 

Anavatan teorisinin gelir bütçesiyle 
ilgili bölümlerinden bir nebze bahsetmek 
istiyorum. 

Anavatan teorisinde, bütçe açığının, 
yeni vergi ihdası veya vergi nispetlerinin 
artırılması yerine, iç borçlanma ile karşı
lanması yoluna gidilmiştir. Bu şekil, ma
alesef, enflasyona kaynak olmuştur; çün
kü borçlanma faizi yüksektir. Bu yüksek 
faiz haddi devlet gelirlerine yansımakta, 
para arzını genişletmek mecburiyeti doğ
maktadır. Dış borç da, buna paralel bir 
durum ortaya getirmektedir. Bu bakım
dan, bütçe açıklarının, borçlanma yoluy
la kapatılması sisteminin, kademeli olarak 
en aza indirilmesi yoluna gidileceğini 
umuyorum. 

Vergi gelirlerinin konsolide bütçe gi
derlerini karşılama oranları; 1984'te yüz
de 62,7 iken^ 1986'da yüzde 71,8'e, 1987'de 
yüzde 71,2'dir. Vergi gelirlerinin gerçek
leşme durumu ise; 1984'te yüzde 97,7 
iken, 1985'te yüzde 106,8; 1986*da yüzde 
103,9; 1987'de de yüzde 102,1'dir. 
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Vergi gelirlerindeki artışın sıhhatli bir 
göstergesi de, gayri safi millî hâsıla için
deki vergi gelirlerinin payını gösteren vergi 
yükü gelişmeleridir. Bu rakam, 1984'te 
yüzde 12,9 iken, 1985'te yüzde 13,8; 
1986'da yüzde 15,2; 1987'de yüzde 
16,2'dir. 

Diğer bir konu, kamu harcamaları
nın denetim altına alınmasıdır. Bu pren
sibe, sadece Cumhurbaşkanlığı ve Mali
ye ve Gümrük Bakanlığı gerektiği şekilde 
riayet ediyor; diğer bakanlıklarda ve ka
mu kurum ve kuruluşlarında aynı tasar
ruf zihniyetini göremiyoruz. 

YVinston Churchill şöyle söyler: 
"Başkalarını tenkidi bırakalım, kendimi
ze bakalım. Acaba, biz, hakikaten tam ve
rimle vazifemizi yapıyor muyuz? Herkes 
vazifesini tam yaparsa, memleket kurtu
lur." 

Çinliler de, bu sözleri atasözü haline 
getirmiş; ' ' Herkes, kendi evinin önünü te
mizlerse, bütün şehir temiz olur ' ' ve dü
şündürücü diğer bir atasözleriyle "Karan
lığa küfür edeceğine, bir mum yak" 
derler. 

1989 yılı bütçesinin tatbiki bakımın
dan, savurganlığın denetim altına alınma
sı, ısrarla üzerinde durulması gereken 
prensiplerden birisi olacaktır. Hazreti 
Ömer misali, şahsî işlerde şahsî mum, 
devlet işlerinde devlet mumu yakılmalt; 
bütçenin bir lirası bile heba edilmemeli
dir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

Üçüncü bir konumuz, tasarrufların 
artırılması, özellikle gelir seviyesi yüksek 
olanlara bu tasarrufun yaptırılmasıdır. Ni
tekim, geçen yıl çıkarılmış bulunan Tasar
rufların Teşviki Hakkındaki Kanun ve Ko
nut Edindirme Kanunu gibi kanunlar, üc
retlilerin, memurların ücretlerinden bir 
kesinti yapılmadan veya cüzi bir kesinti ya

pılarak, gelirlerine ilave bir gelir sağla
maktadır. Bu kesintilerin açılan hesapla
ra yatırılması suretiyle, tasarruf artışının 
temininde önemli bir adım atılmış ol
maktadır. 

Devlet gelirlerini, sadece vergi gelir
leri olarak değerlendirmemek gerekir. Ver
gi gelirleri yanında mahallî idareler tev-
kifadarı, sosyal güvenlik tevkifatlan ve fon 
kesintileri de devlet gelirleridir. 

Vergi kanunları bir bütündür. Dev
letin gelirleri de, bir bütün olarak değer
lendirilmelidir. Bütçelerin sağlıklı olması 
için, malî sistemin her yıl yeniden gözden 
geçirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması 
gerekir. Hükümetimiz, bu bütçe dönemi 
öncesi çıkardığı Bazı Vergi Kanunlarında 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, 
malî sisteme güç katmıştır. 

Değerli milletvekilleri, verginin bir 
tanımı, devletin, kamu giderlerini karşı
lamak üzere, kişilerden zora dayalı olarak 
ve karşılıksız aldığı parasal değerlerdir. Ta
riften de anlaşılacağı gibi, verginin alınış 
sebebi, kamu giderlerini karşılamaktır. Bu 
amacı yanında, ekonomik ve sosyal ama
cı da bulunmaktadır. 

"Vergi" kelimesine İslamda "Tek
l i f , vergi yükümlüsüne de " M ü k e l l e f 
denir. " M ü k e l l e f kelimesi, bugün Ma
liye sözlüğüne de girmiştir ve günümüz
de de kullanılmaktadır. Vergi tanımında, 
iki özellik izlenir. Bunlardan ilki, verginin 
zora dayalı olmasıdır. Anayasamızın 73 
üncü maddesi "Vergi, resim, harç ve ben
zeri malî yükümlülükler kanunla konulur, 
değiştirilir veya kaldırılır" der. Verginin 
ikinci özelliği de karşılıksız olmasıdır. 

Günümüzde, vergiler para olarak 
alınmaktadır. Tarihte vergiler, mal veya 
hizmet şeklinde alınmışlardır. Türkiye'de 
Toprak Mahsulleri Vergisi; buğday, arpa 
şeklinde mal olarak; Yol Vergisi ise, para 
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ödeyemeyenlerin yollarda çalıştırılması 
şeklinde uygulanmıştır. 

Vergilerin konusu, genel olarak şu 
ekonomik unsurlardan oluşur: Servet un
surları, üretim ve hizmet gibi unsurlar ve 
gelir unsurları. 

Çeşitli ülkelerde, bütçeler üzerinde 
bir inceleme yaparsak, devlet bütçelerin
de önemli yer tutan vergi gelirlerinin du
rumlarında, vasıtalı ve vasıtasız vergiler 
dengesinin, vasıtalı vergiler lehine kaydı
ğını görürüz. 

Anavatan Partisinin bütçeye kaynak 
konusunda getirdiği en önemli kanun, 
Katma Değer Vergisi Kanunudur. Bu ka
nunun tatbikata konulmasıyla kaldırılan 
vergiler kanalıyla tahsil edilen vergi tah
silat reel artışlarının mukayesesi yapılacak 
olursa, Katma Değer Vergisinin, bugün 
için kaldırılan vergiler ile yapılacak tahsi
latın iki katma çıktığı görülebilir. Bu ka
nunun uygulamaya konulmasında, kanu
nun tatbikinde, yerleşmesinde, mükellef
lerin eğitilmesinde, hatta birçok devlete 
örnek gösterilmesinde emeğini esirgeme
yen Maliye Bakanlığı mensuplarını takdir 
etmemek mümkün değildir. 

Gelir bölümünde vergiler ile ilgili 
açıklamalarımı burada vurgulayarak, bi
raz da fonlardan bahsedeceğim. 

Sayın milletvekilleri; kurduğumuz 
fonların büyük bir bölümü ve bu fonların 
hitap ettiği sahalar sosyal içeriklidir. Alt
yapı ve sosyal konulardaki devamlılık ve 
başarı, kurulan fonlar ile temin edilebilir. 
Zaman zaman fonların bütçe içerisine çe
kilmesi istenmektedir. Bütçe tekniği için
de bunu sağlamak mümkündür; bütçede 
mevcut birtakım kaynakları alırsınız ve fa
sıllar arasında aktarma yaparak, bu kay
nakları belirli yerlere kaydırırsınız. Geç
mişte, Toplu Konut Kanunu bulunması
na ve bütçeden de belirli bir miktarın da 

kaynak olarak ayrılması konusunda amir 
hüküm olmasına rağmen, üç yılda ayrı
lan miktar bir yılda ayrılması gerekenin 
yarısı kadar dahi olamamıştır. Eğer Top
lu Konut Fonu Kanunu çıkarılmasaydı, 
bugün de bütçeden istenilen miktarda 
kaynak ayrılması mümkün olamazdı. 

Kurulmuş ve işlerliğe kavuşturulmuş 
bulunan Toplu Konut Fonu, Kamu Or
taklığı Fonu, Geliştirme ve Destekleme Fo
nu, Akaryakıt Tüketim Fonu, Savunma 
Sanayi Fonu, Tanıtma Fonu, Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışma Fonu ve daha 
birçok fonlar başarıyla işlemektedir. Fon 
gelirlerinin belirli bir nispetinin bütçeye 
çekilmesi, bütçe açıklarının asgariye indi
rilmesinde önemli bir etkendir. 

Bir memleketin gelişmesi ve yüksel
mesi, o memlekette yaşayan insanların 
meydana getirdiği örgütlere bağlıdır. Bu 
örgütleri, insanlar, bulundukları yer ve za
man koşulu ve gereklerine göre, hesap, hu
kuk ve teknik düzeni ile oluşturur. 

Ülkemizde, insanların beden sağlı
ğıyla ilgili, hukuk ve teknikle ilgili meslek 
mensupları yasal bir düzene ve güvene ka
vuşarak, meslek örgütlerini kurdukları, 
halde, muhasebe ve malî müşavirlik mes
leği ve meslek mensupları henüz yasal bir 
düzene ve güvene kavuşturulamamıştır. 
Hesap düzeni olmayan iktisadî birimde ve 
bu tür birimlerden oluşan ülkede, sağlam 
bir hukuk düzeni olamaz, iyi bir teknik 
düzen kurulamaz; dahası, hak, adil ola
rak dağıtılamaz. Muhasebe ve yeminli 
malî müşavirlik mesleği dünyada iktisadî 
bakımdan ileri her ülkede ve bu arada Av
rupa Ekonomik Topluluğuna üye bütün 
ülkelerde, yıllardan beri yasal olarak dü
zenlenmiş bulunmaktadır. Bu mesleği ya
sal bir düzene kavuşturmadan, iktisaden 
kalkınmış bir ülke gösterilemez. 

Sayın Bakanımızın son bir ay içeri
sinde bu kanunun çıkartılması konusun-
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da gösterdiği gayreti, huzurunuzda şük
ranla anmak istiyorum. Yasanın 1989 yı
lında çıkartılacağı inancını taşıyoruz. Bu 
yasayla, görev verilecek meslek mensup
larının, bütçe gelirlerinde gerekli artısı te
min edeceklerine ve bu çalışmalarında ba
şarılı olacaklarına inanıyoruz. 

Kıymetli milletvekilleri, bütçe çalış
maları öncesi çıkartılan ve 10 Aralık 1988 
tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 3505 
sayılı Vergi Kanunlarında Değişiklik Ya
pan Kanunun 213 sayılı Vergi Usul Ka
nununda değişiklik yapan maddeleri,'bel
ge tanziminde dikkat ve özen gösterme
yen, ama vergisini dürüstçe ödeyen mü
kelleflerimizi de mutazarrır edecektir. Bu 
mükelleflerimizi dikkate davet ediyoruz. 
Alınan önlemlerin kendileri için olmadı
ğını; ama, vergi kaçırmayı itiyat edinmiş 
olanlara engel olmayı hedeflediğimizi bil
melerini, bir defa daha tekrarlamak is
tiyoruz. 

Kıymetli milletvekilleri, sözlerimi bu
rada tamamlıyorum. 1989 Malt Yılı Kon
solide Bütçesinin memleketimize, milleti
mize hayırlı olmasını diliyorum; emeği ge
çenleri tekrar tekrar kutluyorum; Cenabı 
Hakkın rahmetini, bereketini memleketi
mizin üzerinden esirgememesini di
liyorum. 

Hepinize en derin saygılarımı sunu
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Akkaya. 

Anavatan Partisi Grubu adına ikinci 
konuşmacı Sayın Ömer Çağlar; buyurun 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA ÖMER 
OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 1989 malî yılı 
gelir bütçesi hakkında Anavatan Partisi
nin görüşlerini belirtmek üzere huzurla
rınıza gelmiş bulunuyorum. Sözlerime 
başlamadan evvel, grubum ve şahsım adı

na hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bir ülke ekonomisinin sağlam temellere 
oturtulması ve ülke kalkınmasınm temin 
edilebilmesi için, iki ana unsura ihtiyaç 
vardır. Bunlardan birincisi, ihracat gelir
lerini artırmak; ikincisi ise, vergi ve vergi 
gelirlerini artırmaktır. 

İşte, Anavatan Partisinin iktidara gel
diği günden beri alman tedbirlerle, ihra
cat had safhaya ulaşmış ve ekim ayından 
itibaren de dış ödemeler dengesi pozitif 
fark vermeye başlamıştır sayın arka
daşlarım. 

HASAN ZENGİN (Manisa) - Ha
yalî ihracat... 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devam
la) — ö, sizin görüşünüz sayın arkadaşım. 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — 
Devam et, devam et. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devam
la) — Evet, kalkınmanın temin edilebil
mesi için, sadece ihracat geliri kâfi gelme
mektedir. Aynca, bütçenin, enflasyonist 
olmayan, sağlam finansman kaynaklarıy
la desteklenmesi gerekir. İşte bu nedenle, 
1984 yılından beri, iktidara geldiğimiz an
dan beri, konsolide bütçemiz ve konsoli
de bütçe harcamaları, daima, enflasyonist 
olmayan ve sağlam finansman kaynağı 
olan vergilerle desteklenmiştir. 

Sizlere bazı örnekler vermek istiyo
rum. 1984 yılında konsolide bütçe harca
malarının yüzde 62,7'si vergi gelirleriyle 
sağlanmıştır. 1985 yılında bu oran yüzde 
71'e, 1986 yılında yüzde 71,8'e çıkmış ve 
1987 yılında konsolide bütçe harcamala
rının vergilerle karşılanma oranı da yüz
de 70,8 olmuştur. 

Sayın arkadaşlarım, işte burada gö
rülmektedir ki, biz bütçemizi, daima sağ
lam kaynaklarla finanse ediyoruz. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
evet, bütçe, bir tahminler manzumesidir; 
burada, gelirler tahmin edilmektedir. 
Önemli olan, yılbaşında tahmin edilen ge
lirlerin, yıl sonunda da gerçekleşmesidir. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Sayın 
Çağlar, tahminler hep boş çıktı. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devam
la) — Müsaade ederseniz, ben size rakam 
vereceğim sayın arkadaşım. 

Bakın, 1984 yılında tahmin edilen ge
lirin yıl sonu hâsılata oranı yüzde 95'tir, 
1985'te bu oran yüzde 106'ya çıkmış, 
1986'da yüzde 103,9 ve 1987'de yüzde 
102,1 olmuştur. Demek ki, Anavatan Par
tisinin yapmış olduğu bütçelerdeki gelir 
tahminleri hayalci değil, fiktif değil, ger
çekçidir ve yıl sonunda da gerçekleş
mektedir. 

Sayın arkadaşlarım, takriben bundan 
üç hafta evvel buradan vergi kanunları ge
çirdik. Bu vergi kanunlarını geçirirken, 
muhalefet sözcüsü arkadaşlarımız, "siz, 
vergi yükü getiriyorsunuz" dediler ve ben 
de grup sözcüsü olarak kalkıp burada, 
"Biz, vergi yükü getirmiyoruz" dedim. 
Zira, maliye literatüründe vergi yükü, ki
şinin üzerine düşen vergi demek değildir 
arkadaşlar. Evet, maliye biliminde vergi 
yükü, vergi gelirinin gayri safı millî hâsı
la içindeki payıdır; işte, vergi yükünün ta
nımı budur; ama ne yazık ki burada yan
lış tanımlandı ve yanlış yorumlandı. 

Vergi yükünü bu şekilde tarif ettik
ten sonra, iktidara geldiğimiz dönemden 
beri vergi yükü nasıl bir artış trendi gös
termiş; bunları size arz etmek istiyorum. 

1984 yılında gayri safı millî hâsılamız 
18 trilyon 375 milyar lira olarak gerçek
leşmiş, buna karşılık vergi gelirimiz ise 2 
trilyon 372 milyar liradır; vergi yükümüz 
yüzde 12,9'dur. 1985 yılında vergi yükü
müz yüzde 13,8 ve 1986 yılında yüzde 

' 15,2'dir, 1987'ye gelindiğinde bu oran yüz
de 15,5'tir. Demek ki, vergi gelirlerinin 
gayri safi millî hâsıla içindeki payı devamlı 
bir artış trendi içinde gitmiştir; bu da, 
Türk vergi sisteminin, Türk vergi teşkila
tının, çağdaş vergi sistemlerine örnek ol
duğu ve o seviyeye ulaştığının birer gös
tergesidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
muhalefet sözcüsü arkadaşlarımız burada 
zaman zaman, "Siz, tahakkuk eden ver
giyi almaktan acizsiniz'' dediler. Ben, bu 
iddiaların asılsız olduğunu rakamlarla 
ispat etmek istiyorum ve vereceğim ra
kamlar, devletin kesin rakamlarıdır sayın 
arkadaşlarım. 

1984 yılında biz, tahakkuk eden ver
gilerin yüzde 81,8'ini tahsil etmişiz; 
1985'te bu oran yüzde 84,9'a, 1986'da 
yüzde 88'e ve son yıl olan 1987'de bu oran 
yüzde 89,6'ya çıkmıştır. Demek ki, biz öy
le bir maliye teşkilatı kurmuşuz ki, mali
ye teşkilatında öyle revizyon yapmışız ki, 
tahakkuk eden verginin yüzde 90'ını alır 
hale gelmişizdir; bu da, başarının en ba
riz göstergesidir sayın arkadaşlarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
vergi, hiç kimsenen isteyerek verdiği bir 
para değildir. Anayasamızda da tanımlan
dığı gibi vergi, vatandaşın, devlet harca
malarına malî güçleri oranında katkıda 
bulunmasıdır. Biz, vergi adaletini sağla
maya çalıştık. Vergi adaleti ise, herkesin, 
malî gücüne göre vergi vermesidir; çok ka
zanandan çok, az kazanandan az vergi 
alınmasıdır. İşte, gerçekleştirdiğimiz ver
gi reformlarıyla biz, vergi adaletini temin 
ettik. Ben, size bazı örnekler vermek is
tiyorum. 

Hepinizin bildiği gibi, dünyada ver
gi adaletini zedeleyen vasıtalı vergilerdir. 
Vergi adaletini koruyan ve geliştiren ver
giler ise vasıtasız vergilerdir. İşte, planlı 
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dönemden beri vasıtalı vergiler ile vasıta
sız vergilerin bütçe gelirleri içindeki ora
nı ne olmuş; müsaadenizle bunları arz et
mek istiyorum. 

Hepinizin bildiği gibi, planlı dönem; 
birinci plan dönemi 1963'de başlar 
1967'de biter. Toplam vergi gelirleri için
de vasıtasız vergilerin oranı yüzde 33,5, 
vasıtalı vergilerin oranı ise yüzde 66,5'tir. 
bu yıllarda vergi adaleti gerçekleşme
miştir. 

ikinci plan döneminde ise; 1968 ile 
1972 döneminde, vasıtasız vergiler yüzde 
37, vasıtalı vergiler ise yüzde 63'tür. ver
gi adaletinden bu plan döneminde de bah
setmek mümkün değildir sayın arka
daşlarım. 

Üçüncü plan döneminde ise; 1973 ile 
1977 arasında, vasıtasız vergiler yüzde 47, 
vasıtalı vergiler ise yüzde 53'tür. 1984 yı
lından sonraki gelişmeler nasıl olmuştur?.. 
1984 yılında vasıtasız vergiler yüzde 
47'den, yüzde 58'e çıkmış ve vasıtalı ver
giler ise yüzde 42 seviyesinde kalmış. De
mek ki, 1984 yılından itibaren vergi ada
leti Türkiye'de kurulmaya başlanmış ar
kadaşlarım. Bu rakam; 1986'da vasıtasız 
vergiler de yüzde 52, vasıtalı vergilerde 
yüzde 48 olarak devam etmiştir. Avana-
tan Partisi, vergi adaletine inanan bir par
tidir ve bunu da gerçekleştirmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; bu kadar makro düzeydeki açıklama
dan sonra, müsaadenizle, iktidarımız dö
neminde yapılan vergi değişikliklerine ve 
vergi reformlarına değinmek istiyorum. 

Bizim, 1984 yılında iktidara geldiği
miz ilk dönemde, öncelikle yaptığımız bir 
iş vardır; bu da, ücretlilere Vergi İadesi 
Kanunudur. Bunda biz iki amaç düşün
dük. Birinci amaç, dar gelirli ücretlilere 
ek bir gelir temin etmek; ikinci amaç, ile
ride Katma Değer Vergisi düzenine geçi-
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leceği düşünülerek, Türkiye'de belge dü
zenini sağlamaktır. İşte, bugün bu kanun
la, bu iki amaç da gerçekleştirilmiştir. Ay
rıca, 1.1.1985 yılında Katma Değer Vergi
si uygulamasına geçtik. 1957 yılından be
ri bu Yüce Meclisin raflarında tozlanmış 
bulunan kanun tasırısinı yürürlüğe sok
muş ve oy kaybını düşünmeksizin mem
leketin yararını düşünen Anavatan Parti
si Hükümeti, Katma Değer Vergisini uy
gulamıştır arkadaşlarım. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bununla beraber, çağdaş vergi siste
mi kurulmuş ve bugün Katma Değer Ver
gisi, Türkiye'de üç önemli vergiden birisi 
olmuştur. Sadece bununla da kalınmamış, 
Türkiye'de belge düzeni daha önce keşme
keşken, bugün anlaşmalı matbaalar vası
tasıyla, belirli bir düzeye getirilmiş vergi 
kaybı da önemli ölçüde azaltılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
ben burada, tek tek 1984 yılından beri 
yaptığımız reformları incelemeye kalkar
sam, herhalde sürem yetmeyecek; ama 
müsaadenizle, son çıkardığımız bazı ver
gi kanunlarına değinmek istiyorum. 

Bu Yüce Meclisten biz Geçici Vergi 
sistemini geçirdik. Bu Geçici Vergi Siste
mi, muhalefet sözcüleri arkadaşlarımız ta
rafından devamlı eleştirildi. Halbuki Ge
çici Vergi sistemi, sadece Türkiye'de, uy
gulanan bir sistem değildir; bugün dün
yanın en gelişmiş ülkelerinden birisi olan 
Amerika Birleşik Devletleri'nde, hatta az 
gelişmiş ülkelerden olan Sirilanka ve Pa
kistan'da da uygulanan bir sistemdir. Biz 
Türkiye'de, dünyada olmayan bir sistemi 
uygulamadık; ama Geçici Vergi sistemini 
kurduk. Geçici Vergi sistemindeki amacı
mız, vergi tahsilatını artırmak ve bu mil
lete, bu yüce millete daha fazla hizmet et
mekti; gayemiz budur sayın arkadaşlar. 
Dediler ki: "Geçici vergi sistemi geldiğin
de, yeni işe başlayanlar çok zor durumda 
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kalacak." Hayır sayın arkadaşlarım; biz 
bu kanunu ve verilen bir önergeyi kabul 
etmekle, yeni işe başlayan arkadaşlarımız
da hayat standardı göstergelerinin yarısı
nın uygulanması kabul edilmiş ve 1989 yı
lında işe başlayan bir avukat veya bir dok
torun ayda ödeyeceği geçici vergisi 14 525 
liradır sayın arkadaşlarım. Bunu 30 güne 
böldüğünüzde günde 500 lira dahi tutma
maktadır. Herhalde bu devletin, bir 500 
lira kadar her mükellefin karşısında bir de
ğeri olması gerektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
biz, hayat standardı göstergelerini de ar
tırdık. Hayat standardı göstergeleri ve ha
yat standardı müessesesi, hepinizin bildi
ği gibi, 1982 yılında Türk vergi sistemine 
girmiş bir müessesedir. Burada, hayat 
standardı göstergeleri,, birinci smıf tüccar
lar için 3 milyon 200 bin liraya, ikinci sı
nıf tüccarlar için 1 milyon 800 bin liraya 
çıkartılmış, Bakanlar Kuruluna da bunu 
on katına kadar artırma yetkisi verilmiş
tir. Bu arada da, çiftçilerimiz düşünüle
rek, hayat standardı kapsamı dışına çıkar
tılmıştır sayın arkadaşlarım. 

Bu hayat standardı göstergeleri ise, 
bu sene Bakanlar Kurulu tarafından, gü
nün ekonomik şartlarına göre, yeniden 
tespit edilecektir; bunu da sizlere arz et
mek istiyorum. 

Biz iktidara geldiğimizde, sadece üc
retliyi düşünmedik, biz çiftçimizi de dü
şündük. Küçük çiftçi muaflığı 550 bin li
ra iken, önce 10 milyona, sonra da 15 mil
yona çıkarttık. Çiftçinin kümes ve ahır gibi 
kullandığı meskenleri, binaları Emlak Ver
gisi kapsamı dışında tuttuk. Ayrıca, çift
çinin ziraî faaliyette kullanmış olduğu 
traktörü de Motorlo Taşıtlar Vergisi kap
samında tuttuk ve çiftçimizi, biraz evvel 
de arz ettiğim gibi, hayat standardı kap
samı dışına çıkarttık. İşte, bunlar da gös
termektedir ki, Anavatan Partisi Hüküme

ti, sadece ücretlinin değil, aynı zamanda 
çiftçinin de yanındadır ve bunları ispat et
mektedir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
muhalefet sözcüsü arkadaşlarımız, genel
likle yaygın ve yoğun denetimi eleştirdi
ler; ama Türkiye'de vergi denetimini yay
mak, Türkiye'de etkin bir vergi denetimi 
yapmak için, yaygın ve yoğun denetimin 
çok büyük önemi vardır. Müsaadenizle, 
ben burada size devletin bazı resmî ra
kamlarını açıklamak istiyorum. 

1988 yılında yapılan dokuz aylık yay
gın ve yoğun denetime 142 252 adet de
netim elemanı katılmış, 4 094 420 mükel
lef denetlenmiş ve buna karşılık kesilen ce
za tutarı ise 10 milyar 900 milyon liradır. 
İşte, dokuz aylık yaygın ve yoğun deneti
min neticesi budur sayın arkadaşlarım. 

Türkiye'de vergiden bahsederken, bir 
de denetim mekanizmasından bahsetmek 
lazımdır. Hepinizin de bildiği gibi, Tür
kiye'de vergi denetiminde iki kategori var
dır. Birincisi, Maliye Bakanlığı merkez de
netim elemanları, ikincisi ise Maliye Ba
kanlığı taşra denetim elemanlarıdır. Ma
liye Bakanlığı merkez denetim elemanla
rı; maliye müfettişleri, hesap uzmanlan ve 
gelirler kontrolörleridir. Maliye Bakanlı
ğı taşra denetim elemanları ise, her def
terdarlıkta bulunan vergi kontrol bürosu 
ve vergi kontrol memurlarıdır. Ben, mü
saadenizle, 1988 yılında yapılan vergi de
netimi neticelerini vermek istiyorum. 

1988 yılının ekim ayına kadar, Mali
ye Teftiş Kurulu; yani maliye müfettişleri 
560 adet mükellefi incelemişler ve buna 
karşılık 11 milyar 250 milyon lira matrah 
farkı bulmuşlardır. Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı hesap uzmanları ise, 3 011 adet 
mükellefi incelemişler ve buna karşılık da, 
237 milyar 799 milyon lira matrah farkı 
bulmuşlar ve ceza kesmişlerdir. 
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Gelirler kontrolörleri ise, 1988'in ilk 
on ayında 1 625 adet mükellefi incelemiş-

~~ 1er, buna karşılık 130 milyar 816 milyon 
lira matrah farkı bulmuşlar. Vergi kont
rol memurları ise, 23 025 adet mükellefi 
incelemişler, buna karşılık, 165 milyar 305 
milyon Ura matrah farkı bulmuşlardır. 
Bunlar, Türkiye'deki vergi denetiminin ilk 
on aylık bilançosudur. 

Sayın arkadaşlarım, biz, vergi dene
timine çok büyük önem verdik ve bu ne
denle de, bugüne kadar klasik vergi yön
temi olan, defter ve belgeler arasındaki in
celeme elemanlarını oradan kurtararak, 
yaygın, yoğun ve modern bir vergi dene-1 

tim sistemini kurduk, 

Bugün, içinde, tüyü bitmemiş yeti
min hakkı olan vergiyi sonuna kadar sa
vunduk ve bunları vatandaşımıza hizmet 
için daima Hazine kasasına getirmeyi dü
şündük. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Katma Değer Vergisini, son çıkarmış ol
duğumuz kanunla birlikte, yüzde 12'den 
yüzde 10'a; temel gıda maddelerindeki 
Katma Değer Vergisini ise yüzde 3'e dü
şürdük. Ayrıca, Akaryakıt Tüketim Ver
gisi hâsılatı dağılımı yeniden belirlenerek, 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarına 
gönderilmek üzere pay ayrılması sağlan
dı ve böylece millî eğitime, gençlik ve spo
ra, ayrıca da sağlığa çok büyük hizmetler 
yapıldı. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi üzerinden 
hesaplanarak, Savunma Sanayi Destekle
me Fonuna ödenecek miktarlar, 1989 yı
lında yüzde 5'e çıkartıldı. Savunma Sana
yii Destekleme Fonu sayesinde de, Türk 
gururu, Türk'ün en büyük gururu olan 
F-16 uçakları yapılmıştır sayın arka
daşlarım. 

Ayrıca, Vergi Usul Kanunuda yapı
lan değişikliklerle, Maliye ve Gümrük Ba

kanlığına, kaçakçılık fiili ile vergi kaybı
na neden olup, tarh edilen vergi ve cezası 
kesinleşen mükellef veya vergi sorumlusu
nun adlarının basın ve TRT yoluyla ilan 
edilmesi yetkisi de verilmiştir. 

Vergi kayıp ve kaçağının azaltılması 
çalışmalarında, daha da etkili olmak için, 
vergi iade sistemi uygulanmasına başlan
mıştır. Son çıkan kanunla, vergi borcu çok 
fazla olmayan; ancak, sayıları oldukça bü
yük bir mükellef grubun, ihtilaflarının çö
zümlenmesi amacıyla, her bir vergi türü, 
vergilendirme dönemi ve vergi dairesi iti
bariyle ayrı ayrı, 500 bin liraya kadar vergi 
borcu olan ya da ihtilaf yaratmış olan mü
kelleflere, bu borçları için yüzde 30 fazla
sıyla, 31 Aralık 1988 tarihine kadar öde
meleri imkânı sağlanarak, bu borçlara isa
bet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve 
cezalann tahsilinden vazgeçilmiştir. 

Gecikme zammı ve gecikme faizini, 
ödemeleri gereken yılın sonuna kadar öde
memeleri halinde, müteakip yılın başın
dan itibaren, aynca gecikme zammı uy
gulanması öngörülmüştür. Yapılan bu dü
zenleme ile amme borcu ve buna bağlı 
olarak gecikme zammı ile gecikme faizini 
zamanında ödemeyen mükelleflerin, bu 
borçları yıl sonunda kapitalize edilerek, 
mükellefler arasındaki ekonomik rekabette 
eşitsizlik giderilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
sadece vergi kanunlarını çok güzel bir şe-

. kilde çıkarmak, vergi gelirini artırmaya 
yetmemektedir. Bu Yüce1 Mecliste ne ka
dar vergi kanunu çıkartırsak çıkartalım, 
vergi kanunlarını uygulayan, nihayet in
san unsurudur. İşte, bunu düşünen Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı, vergi dairele
rini modernize etmiş, bilgisayara geçirmiş 
ve vergi memurlarını, baştan sona, kursa 
tabi tutmuştur. Bunların, vergi gelirinin 
artışında çok büyük faydası olmuştur. 

Vergi kanunlarında yapılan değişik
likler, ayrıca vatandaşlarımız, mükellefle-
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rimiz ve sayın basın mensupları tarafın
dan desteklenmiş ve bugünkü Türk vergi 
sistemi kurulmuştur arkadaşlarım. Bu 
Türk vergi sistemini, halen Avrupa ülke
leri dahi örnek almaktadır. Hepinizin ha
tırlayacağı gibi, takriben 3 yıl evvel, Ma
caristan Hükümet yetkilileri, Türkiye'ye 
gelerek, Katma Değer Vergisi uygulama
sını örnek almışlardır. Bu, Türklük için, 
Türk Milleti için övünç kaynağıdır sayın 
arkadaşlarım. 

Benim, Gelir Bütçesi hakkında söy
leyeceklerim bu kadardır. 

1989 yılı gelir bütçesinin, memleke
timize, milletimize hayırlı, uğurlu olma
sını diler, hepinize saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Çağlar. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Vedat Altun, buyurun. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — Sa
yın Mehmet Tahir Köse konuşacaklar 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Köse. 
Saym Köse, bütün zamanı siz mi kul

lanacaksınız? 
MEHMET TAHİR KÖSE (Amas

ya) — Hayır efendim, Sayın Vedat Ahun
la beraber kullanacağız. 

BAŞKAN — SHP Grubu adına, bu
yurun Sayın Köse. 

SHP GRUBU ADINA MEHMET 
TAHİR KÖSE (Amasya) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 1989 yılı gelir 
bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı 
Partinin görüşlerini sunacağım. Yüce 
Meclisi saygıyla selamlarım. 

Bütçe kanunu ile ulusal kaynakların 
etkin ve verimli bir biçimde kullanılması, 
mal ve hizmet üretimlerinin artması sağ
lanmalıdır. Gelir dağılımı iyileştirilmeli, 
sosyal adalet yaygınlaştırılmalı ve bölge

sel dengesizlikler giderilmelidir. Gelir büt
çesinden hedeflenen rakamların sağlana
maması, gider bütçelerinin de gerçekleş
mesini engeller. 

1988 yılında devletin resmî rakamla
rıyla açıklanan enflasyon oranı, yüzde 90 
civarındadır. 1988 yılı bütçesi hazırlanır
ken, enflasyon oranının yüzde 40 dolay
larında olacağı varsayılmıştı. 1988 yılı son
larına geldiğimiz şu günlerde, 1988 Yılı 
Bütçesinin ne durumda olduğunu göste
recek başka bir veri aramaya gerek yok
tur. Mutlak olarak, 1988 bütçesi, 1987'ye 
göre, gayet tabi! ki, büyüktür; ama reel 
olarak, 1988 bütçesi, 1987'ye göre daha 
düşüktür. 

Aynı şeyleri, 1989 yılı bütçesi için de 
söyleyeceğim. 1989 yılı bütçesinde Gelir 
Vergisindeki artış oranı, yüzde 61,8; Ku
rumlar Vergisindeki artış oranı ise yüzde 
66,7 olarak tahmin edilmiştir. 

1989 yılında enflasyonun, 1988 yılın
dan daha fazla farklı olacağı hiçbir şekil
de düşünülemez; çünkü, izlenen politika
da hiçbir değişiklik yoktur. Hükümet, şim
diden, 1989'daki enflasyonun yüzde 
85'den daha az olmayacağını kabul edi
yor. Mevduata yüzde 85 faiz verilen bir 
ülkede o yıl enflasyonun yüzde 85'den da
ha az olacağı hiçbir şekilde iddia edilemez, 
Yani, şunu iddia ediyorum: 1989 bütçesi 
de, 1988 yılı bütçesinden, reel olarak da
ha küçük olacaktır. 

1989 yılı konsolide bütçe gelirleri, Ge
nel Kurula 28 trilyon 440 milyar lira ola
rak sunulmuş olup, bu meblağ içinde en 
büyük kalemi 24 trilyon 370 milyar lira ile 
vergi gelirleri oluşturmaktadır. Vergileme, 
lüks tüketimi ve israfı azaltıcı ve önleyici 
yönde olmalı, kaynak israfına yol açma
malıdır. 

Vergi gelirlerini şöyle bir incelersek; 
1988 yılı konsolide bütçesinde Gelir Ver
gisi tahsilatının 4 trilyon 930 milyar ola-
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cağı tahmin edilmişti; ancak 8 aylık veri
lere göre yapılan ekstapolasyona göre, bu 
rakamın 4 trilyon 850 milyar liraya ula
şabileceği tahmin edilmiştir. Bu düşük ra
kamın gerçekleşmesi mümkün değildir; bu 
rakam, tahakkuk rakamıdır. Bunu kanıt
lamak için şu örneği vermek istiyorum: İs
tanbul'da 1988 yılı içerisinde tahakkuk 
eden vergi tutarı 5 trilyon 700 milyar li
radır. Bugüne kadar yapılan tahsilat ise, 
4 trilyon 600 milyar liradır. Sadece İstan
bul'da tahakkuk eden, ama tahsil edelime-
yen vergi tutan 1 trilyon 100 milyar liradır. 

1989 yılında hayat standardının yük
seltilmesi ve geçici vergi getirilmesi, küçük 
esnafı, serbest meslek sahibini, küçük sa
nayiciyi çok zor durumda bırakacaktır. Şu
nu iddia ediyorum ki; 1989 yılında tahsil 
edilemeyen vergi miktarı, 1988 yılından 
daha az olmayacaktır. 

1989 yılı bütçe teklifinde tahmini Ge
lir Vergisi tahsilat miktarının 7 trilyon 850 
milyar lira olacağı açıklandı. Bu miktarın, 
geçen seneye göre artış oranı ise yüzde 61,8 
olarak belirtildi. Halen çalışmakta olan 4 
milyon 500 bin işçi ve memurumuzun 
1988 yılında ödediği verginin Gelir Ver
gisi içerisindeki oranı yüzde 50 civarında
dır. 1989 yılında tahmin edilen Gelir Ver
gisi 7 trilyon 850 milyar liradır. Bu rakam
dan, ücretlilerden alınan gelir vergisi da
hilî tevkifat yoluyla tahsil edilecek vergi 
miktarını düşüp, gerçek usulde vergi öde
yenlerin Gelir Vergisi rakamını bulursak, 
bu rakamın 1988 yılındakinden pek fark
lı olmadığını görürüz. Bu yaklaşımın, tar
tışılacak hiçbir tarafının olmadığı da açık
tır. Böyle olmasaydı, Geçici vergiye her
halde ihtiyaç duyulmazdı. 

1988 yılı Kurumlar Vergisi tahsilat 
rakamı 1 trilyon 950 milyar liradır. 1989 
yılı bütçe teklifinde ise, Kurumlar Vergi
si tahmini rakamı 3 trilyon 250 milyar li
radır. Bunun içerisinde de, Gelir Vergisin

de olduğu gibi, geçici Kurumlar Vergisi 
ile toplanacak vergi dahildir. Yani, 3 tril
yon 250 milyar liranın 1 trilyon lirası Ge
çici vergidir. Bu rakamı, 3 trilyon 250 mil
yar liradan çıkarırsak, kalan 2 trilyon 250 
milyar lira 1988 yılının Kurumlar Vergi
sinden, sadece 300 milyar lira fazladır ki, 
bu da yaklaşık yüzde 15 artış demektir. 
"Kurumlar Vergisinde yüzde 67 artış 
olacak" demenin gerçekle uzaktan yakın
dan bir ilgisi yoktur. Mutlak olarak, sa
dece yüzde 15 artmış olan Kurumlar Ver
gisi, reel olarak yüzde 70 civarında azal
maktadır. 

Bu, ne demektir?.. Hükümet, terci
hini açıkça sermayeden yana koymaktadır; 
"Ben şirketlerden, holdinglerden, banka
lardan, ihracatçılardan, sanayiciden ver
gi almayacağım" demektedir. Kurumlar 
vergisi Kanununun hemen hemen tümü, 
sadece muafiyet ve istisnaları ihtiva eden, 
düzenleyen bir kanun görünümündedir. 
Bu düzenlemeler, Kurumlar Vergisi Ka
nununa, gelir getirici fonksiyonun ötesin
de, vergi almamayı düzenleyen kuralları 
ihtiva eden bir hüviyet kazandırmıştır. 
Bunların en çarpıcı olanlarına bir göz ata
lım. Sanayi ürünü ihraç edenler, bu ihra
cattan sağladıkları hâsılatın yüzde 20'sini 
kurum kazancından indirir. Yaş Sebze ve 
meyva, su ürünleri ihraç edenler, bu ih
racattan sağladıkları hâsılatın yüzde 
20'sini kurum kazancından indirir. Tür
kiye'ye döviz olarak getirildiği tavsik edil
mek kaydıyla, dış navlun hâsılatının yüz
de 20'si kurum kazancından indirilir. Se
yahat acentası işletme belgesi almış ku
rumlar, döviz olarak elde ettikleri 
hâsılatın yüzde 20'sini kurum kazancın
dan indirir. Okul, kreş, spor tesisleri ve 50 
yatak kapasitesinden az olmamak üzere, 
yurt ve sağlık tesislerinin işletilmesinden 
elde edilen kazançlar, 5 yıl süreyle Ku
rumlar Vergisinden müstesna tutulur. 
Devlet tahvili, hazine bonosu ve gelir or-
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takhğı senetlerinin elden çıkarılmasından 
sağlanan kazançların tamamı ile kurum
ların safi kurum kazancından gelirlerinin 
tamamını amaçlarına tahsis eden ve Ba
kanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan 
vakıflara, sermaye iştirak nispetinde isa
bet eden kısmın yüzde 30'u kurum kazan
cından indirilir. 

1989 yılı konsolide bütçe tasarısında, 
servetten alınan vergilerin oranı sadece 
binde 8'dir. Bu da, Motorlu Taşıt ve Ve
raset ve İntikal Vergileridir. Bunlara da
hil olmayan, bir de belediyelere intikal 
eden emlak Vergileri vardır. 

Servet beyanının kaldırılmış olması, 
vergi denetimini olumsuz yönde etkile
mektedir. Gelir dağılımında adaletsizlik 
varsa ve bazı gelirler vergilendirilemiyor-
sa, o zaman, servet beyanı uygulamasına 
gidilmesi elzemdir. 

Vergi dışı gelirlere baktığımızda; bu
rada 430 milyar lira tutarındaki' cezaları 
görmekteyiz. Bu rakamın, bütçede, bu
günden gelir olarak gösterilmesini anla
mak mümkün değildir. Bu, yetkili yerle
re, "Ben, şu kadar ceza istiyorum" diye 
bir emir vermektir; "Bu kadar ceza yaz
mazsanız, bütçe açık verir" demektir ve 
vatandaş üzerinde bir baskıdır. Hükümet, 
yeri gelince, vatandaşa güvenini her fırsat
ta yenilemekte; ama diğer taraftan da va
tandaşa, "Ben senden 1989 yılında 430 
milyar lira ceza alacağım" demektedir. 
Cezalar kaleminin bütçeye konulması uy
gulaması, eskiden beri yapılmaktadır. Bu 
uygulama düzeltilmeli, cezalar bütçeye 
konmamalıdır. Eğer ceza toplanırsa, bu, 
bütçeye ekstra gelir olarak yazılmalıdır. 

Fonlar, bütçe gelirlerini küçültmüş-
tür. Birtakım bütçe gelirleri, fonlara kay
dırılmış, fonlar isteğe göre kullanıldığın
dan, bütçe ile yatırımlar arasında bir den
gesizlik oluşmuştur. Bunun sonucu, ser
maye ve çıkar çevrelerine hizmet eden bir 

Hükümet yapısı oluşmuştur. Haksız ka
zanç ve yolsuzluk iddialarının en çok te-
lafuz edildiği dönem, Anavatan İktidarı 
dönemidir. 

Kredi yolsuzlukları, ihale mafyası, ih
racat ve ithalattaki entrikalar, hayalî ihra
cattaki vergi iadeleri, bu Hükümetin po
litikasının sonuçlarıdır. Hükümet, karar
larını gündelik almaktadır. Bir holding yö
netir gibi devleti idare etmektedirler. Çok 
ciddî kararlar, detaylı incelemeler yapıl
madan verilmekte, adeta "sınama -
yanılma'' yöntemi uygulanmaktadır. Fa
izler yükseltiliyor, "olmadı" deniliyor, dü
şürülüyor; "olmadı' deniliyor, tekrar yük
seltiliyor. Peşin vergi konuyor, sonra bun
dan vazgeçiliyor, dahilî tevkifat sistemi ge
tiriliyor; daha sonra tekrar bundan vaz
geçiliyor, tekrar peşin vergi, yani geçici 
vergi getiriliyor. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti, böyle "sınama - yanılma" metot
larıyla idare edilemez. Her şeyin doğru
su bir tanedir ve o doğru olan uygulan
malıdır. 

Kanun hükmünde kararnamelerin 
sayısı oldukça artmış, Meclis,dışlanmıştır. 
Devlet, köklü ve kalıcı yasalarla yönetil
melidir. Devletin gelirleri üzerinde yapı
lan analizlerde, vasıtalı ve vasıtasız vergi
ler arasındaki ilişkiler de önemli bir yer 
işgal etmektedir. Bütçelerdeki vasıtalı ve 
vasıtasız vergi nispetleri, vergi adaletinin 
de bir ölçüsüdür. Anayasamız, verginin 
mükelleften gücü nispetinde alınacağını 
söylemektedir. 

Vasıtasız vergilerin toplam vergi ge
lirleri üzerinde gittikçe önem kazanması, 
ekonomik, malî ve sosyal açıdan olması 
gereken bir husustur. Bilindiği gibi, süb
jektif karakterli vasıtasız vergiler, objektif 
karakterli ve antisosyal vasıtalı vergilere 
nazaran daha ağırlıklı olmalıdır. 

Kolay ve rahat gelir sağlayan, ancak 
vergi adaletini ortadan kaldıran vasıtalı 
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vergilerin, vergi gelirleri içerisinde daha 
az bir oran işgal etmesi gerekirken, yüz
de 49 gibi yüksek bir oranda bulunması, 
vergi adaletinin olmadığını açık bir şekil
de göstermektedir. Bu oran, gelişmiş ül
kelerde yüzde 40'a yüzde 60 şeklindedir. 

İthalden alınan Katma Değer Vergi
sinde, vergi idaresinin etkinliğine dayanan 
bir şey yoktur. Bu vergi tahsilatı, otoma
tik olarak bütçeye gelir. Dahilde alınan 
Katma Değer Vergisi, vergi idaresinin be
cerisiyle başarılı olur. Katma Değer Ver
gisi, modern bir vergi türüdür. Bunu hiç 
kimse yadsımıyor. Fakat, Katma Değer 
Vergisi, Türkiye için adil bir vergi türü de
ğildir; Çünkü, Türkiye'deki gelir dağılı
mı adil değildir. Gelir dağılımının adil ol
madığı bir ülkede, Katma Değer Vergisi
nin adaletinden bahsedilemez. 

Bu ay Meclisten geçerek kanunlaşan 
vergi kanununda, Hükümete, Katma De
ğer vergisini dört katına kadar artırma yet
kisi verilmiştir. 1989 yılında, Hükümet, 
bazı mallarda bu yetkisini kullanacak ve 
belki Katma Değer Vergisini yüzde 20 -
25'lere çıkaracaktır. Çünkü, Hükümet, 
ancak bu yolla vergi toplayabilmektedir. 

1988 yılında gayri safi millî hâsıla, 
yaklaşık 103 trilyon lira civarındadır. En 
düşük vergi diliminden, yani yüzde 25 
üzerinden bu geliri vergilendirirsek, 
1988'de 25 trilyon lira vergi geliri elde et
memiz gerekmektedir. Halbuki, 1988'de 
gelirden alınan vergiler tutarı, yaklaşık 7 
trilyon civarındadır. Aradaki fark 18 tril
yon liradır ki, kaba hesapla vergi kaçağı 
18 trilyondur. İşte burada enflasyonun ana 
nedeni yatıyor. Vergi kaybı önlendiği za
man, enflasyon da önlenecektir. 

Vergi denetimi, yetersiz ve etkisizdir. 
Küçük esnaf üzerinde yapılan, baskıya va
ran vergi denetimleri, tamamen gösterme
lik ve aldatmacadır. Bir küçük esnafın, bir 
lokantanın kasasına sabahleyin oturup ak

şama kadar onun satışının ne kadar ola
cağını tespit etmek; gece gündüz karayol
larında üç kuruşluk vergiyi tespit etmek 
için kamyonlar, otobüsler peşinde koşmak; 
küçük hesaplar peşinde olmaktır, aldatma
cadır ve baskıdır. Ana üretim sektörleri 
denetimi sağlanabilirse, vergi kaçakçılığı 
ve kaybını önlemek daha rasyonel şekilde 
sağlanabilir. 

Vergi kaybının nerelerden olduğunun 
bir kısmını yukarıda izah etmiştim; yani, 
Kurumlar Vergisindeki istisnaları belirtmiş
tim. Diğer bazı konuları da burada izah 
edeceğim. Büyük miktarlarda vergi kaçağı 
olan bir alan da, dayanıklı tüketim mallan 
satışlarıdır. Otomotiv sektörü, beyaz eşya ve 
elektronik sanayiinde, nihaî müşteriye sa
tışların yüzde 90'ı vadeli satıştır. Bu satış
larda müşteriye, fatura peşin fiyattan kesil
mektedir, halbuki satış vadelidir. Bir örnek 
verecek olursam; bir otobüsün peşin fiyatı 
200 milyon liradır, iki yıllık vadeli satış fi-
>ntı 600 milyon liradır. 600 milyon liraya bu 
otobüsü alan müşteriye, fatura 200 milyon 
lira üzerinden kesilmektedir. \ani, 400 mil
yon liralık gelirin vergisi verilmemektedir. 
Bu da. \-aklasik 150 milyon liradır. Ayrıca, 
60 milyon lira da KDV'den kaçırılmakta
dır. Bir otobüs satışından kaçırılan vergi 210 
mil\vm liradır. Bugün 3 bin civarında oto
büs üretilmektedir; bunun yüzde 80'inin de 
bu sanlarla satıldığı, ufak bir incelemeyle 
anlaşıl.u-akttr ki, sadece otobüs satışından 
Malivrnin tahsil edemediği vergi 600 mil
yar liradır. Aynı vergi kaçağı, kamyon, oto
mobil. buzdolabı, televizyon satışlarında da 
vardır. Bunlann bir araştırması yapıldığın
da, çok büyük rakamlara ulaşılacağı ke
sindir. 

Ben bu konuyu Sayın Maliye Bakanı
na da daha önce ilettim; "Bunun üzerine 
gidebileceğinizi sanmıyorum" da dedim. 
Anavatan İktidarının siyasî tercihleri, bu sa
tışları yapan zengin kesimleri güçlendirmek, 
onlardan vergi almamaktır. 

file:///-aklasik
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Menkul sermaye iratlarından da ada
letli vergi alınmamaktadır. İğcinin, memu
run, küçük esnafın almterinden asgarî 
yüzde 25 oranında Gelir Vergisi alınırken, 
menkul sermaye iratlarından yüzde 0-10 
arasında vergi alınmaktadır. Bu gelir, pa
rası olanlarao kadar tatlı geldi ki, Türki
ye'de faiz gelirleriyle yasayan çok mutlu 
bir azınlık zümre meydana geldi. Muha
fazakâr Anavatan Hükümeti, vatandaşla
rımızı faize imrendirir hale getirdi. Bir de, 
ülkemizde faizin adını "Kâr ortaklığı" ko
yan kuruluşlar türedi. Bunlar, hepinizin 
malumu olduğu üzere, Faisal Finans ve 
Al-Baraka Türk gibi kuruluşlardır. Araş
tırmalarımda, bunların vergi verdiğine 
dair bir kayıt bulamadım. Şayet bunlar 
vergi verdiyse, Sayın Bakandan rica ede
ceğim; bu kürsüden biraz sonra konuşur
ken, bunların verdiği vergiyi açıklasın. 
Vergi vermeyen, Türkiye'ye bir şey getir
meyen bu kuruluşlardan, acaba ülkemiz 
ne kazanç* sağlıyor? 

Bankaların büyük bir çoğunluğu dev
lete bir kuruş Kurumlar Vergisi ödeme
miştir. ödeyenlerin vergi oranı ise yüzde 
9 - 1 0 civarında kalmaktadır. 

Burada, biraz da tarım ürünlerinden 
kesilen stopaja değineceğim. Tarım ürün
leri satışlarından yüzde 4 stopaj kesilmek
tedir. Bu, çok küçük'bir rakammış gibi gö
rülebilir; ama, gerçekte nispeti çok yük
sek bir vergidir. Satıştan kesilen bu yüz
de 4 stopaj, çiftçinin kazanana oranlanır
sa, mahsulün o ytlld değerine bağlı olarak, 
yüzde 20 - 30'lara tekabül etmektedir. 

Ayrıca, hayalî ihracat yaparak, hak
sız olarak vergi iadesi alan kurumlann, hiç 
kurumlar vergisi ödemediği de görülecek
tir. isimlerini burada telaffuz etmek iste
mediğim malum şirketlerden birisi, 1988 
yılında 36 milyar lira vergi iadesi almış, 
bir kuruş Kurumlar Vergisi ödememiştir. 
Sayın Hükümet yetkilileri şunu söylemek

tedirler "Biz, kurumlardan vergi alma
yalım; ama, onlar yatırım yapsınlar.'' alma, 
vergi vermeyen bu kurumların hiçbir ya
tırım yapmadıkları da görülecektir. O za
man, bunların, ülkeye ne faydası var? Sa
dece Anavatan hükümetinin bunlara fay
dası var; bunların da Anavatan Hüküme
tine bir faydası olabilir ve sadece bu se
bepten kollanabilirler; bunun başkaca bir 
izahı olamaz. 

Sayın Başbakan, hayalî ihracat ile 
vergi kaçakçılığını eşdeğer görmektedir ve 
vergi cezalarından hareket ederek, "Bun
lara hapis cezası verilemez; ekonomik su
ça, ekonomik ceza verilmelidir" demek
tedir. Hayalî ihracatla vergi kaçakçılığı eş
değer değildir ve "Ekonomi suç" diye bir 
kavram da adalet sisteminde yoktur. Sa
yın Başbakanın hapis cezalarına karşı çık
ması, beraberinde birtakım spekülasyon
ları Haklı olarak getirmektedir. 

Sayın Maliye Bakanı, haksız olarak 
ödenen ihracattaki vergi iadesi miktarını, 
120 milyar 51 milyon olarak belirtmiştir. 
Bunun, fazla önemsenecek, bir rakam ol
madığını da, yine, 1989 Malî Yılı Konso
lide Bütçe Tasarısını Genel Kurula sunuş 
konuşmalarında belirtmişlerdir. Memu
run yakacak yardımını 5 bin lira artırma
mak için olanca gücüyle direnen, daha 
sonra da, 86 bin liradan 91 bin liraya ar
tırınca, bu verilen rakamı çok büyüten 
Maliye Bakanlığının, bu tutumu çille 
standarttır. Yaklaşık 1 milyon 500 bin me
murumuz vardır, bu memurlarımıza 5 bin 
lira yakacak yardımından dolayı verilen 
toplam fark, 7.5 milyar liradır. Yani ha
yalî ihracatta iade edilen vergi iadesinin 
1/16'idir. Bu söylediğim rakamlar, Sayın 
Maliye Bakanının açıkladığı rakamlardır. 
120 milyar tutanndaki haksız vergi iadesi 
küçük bir rakam olarak gösteriliyor, me
mura bir ayda verilecek 7.5 milyar tuta
nndaki yakacak yardımı ise, çok büyük ve 
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bütçeyi zorlayacak bir rakam olarak gös
teriliyor... Bunun, ne derece aldatıcı oldu
ğu açıktır. 

Verginin kaçırıldığı diğer bir alan ise, 
gayrimenkul satışlarıdır. Bu satışlarda, be
yanlar düşük tutulmakta, dolayısıyla harç
lar çok düşük ödenmektedir. Gayrimen
kul spekülasyonları da önlenmelidir. 

Ekonomik sıkıntı içerisinde bulunan 
denetim elemanlarının, sağlıklı inceleme
ler yapıp, kamu gelirlerini artırıcı işlevle
rini yürütmesi düşünülemez. Bugün, de
netim görevini sürdüren bir eleman, Ha
zine Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet 
Planlama Teşkilatı ve Ziraat Bankasında 
çalışan bir memurdan daha az maaş al
maktadır. Denetim elemanları, toplam iş
gücünün 2/3'ünü, büyük ihracatçı serma
ye şirketlerinin Katma Değer Vergisi 
İadesi incelemeleriyle geçirmektedir. Aslî 
fonksiyonlarını ve vergi denetim işlevleri
ni yürütememektedirler. 

Borçlanma, kamu kesiminin finans
manında öne geçmiş durumdadır. Bu, enf
lasyonun ana nedenlerinden de biridir. 
Borç faizlerini ödemek için bütçeye konan 
ödenekler, iki - üç sene evvelki bütçe bü
yüklüğüne erişmiştir. Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığı Bütçesi görüşülürken, 
sunulan rakamlara bakarsak, 1989 yılın
da iç borcun 11 trilyon liraya ulaşacağını 
görüyoruz. Yine, dış borç 37 milyar 400 
milyon dolar olarak sunulmuştur. İç bor
ca yüzde 65 faiz uygularsak, 7 trilyon lira 
eder. Dış borca yüzde 5 faiz uygulayıp, 
Türk Lirasına çevirdiğimizde, yaklaşık 4 
trilyon eder. Toplam faiz ödemesi, 11 tril
yon liraya ulaşır. Bu da, yukarıda söyle
diğim gibi, geçen yıl bütçesinin yarısına 
denktir. Bir senede 11 trilyon lira faiz öde
yecek ülkenin maliyesi iflas etmiştir. 

Bordro mahkûmlarından Gelir Ver
gisini muntazaman alan; ama, milyarlar
ca lira kazançtan vergi almak istemeyen 

zihniyeti onaylamak mümkün değildir. 
Sosyal adalet ilkeleri içerisinde vergi tah
silatı yapmayan, malum çevrelere devlet 
imkânlarıyla peşkeş çeken, yatırımları 
durduran, gayri safı millî hâsılanın aslan 
payını mutlu bir azınlığa sunan bu Hü
kümetin Gelir Bütçesi ancak bu kadar 
olur. Maksatlı yanlışlarla dolu böyle bir 
Gelir Bütçesine katılamayız. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Köse. 

Sayın Vedat Altun; buyurun. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA VEDAT AL
TUN (Kars) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubu adına grubumuzun görüşlerini, 
Gelir Bütçesi üzerinde arz etmek üzere 
huzurlarınızda bulunuyorum. Genel Ku
rula saygılar sunarım. 

Değerli milletvekilleri, 13 günden be
ri Genel Kurulumuzda görüşülen gider 
bütçesinin gerçekleşmesi, bütçenin diğer 
yanını oluşturan gelir bütçesinin rasyonel 
tahmin esaslarına dayalı hedeflerine ve 
gerçekleşmesine bağlıdır. Özellikle gelir 
bütçesi, bu düşünceyle rasyonel midir?.. 
Gelir bütçesinin en önemli unsuru, Ana
yasanın 73 üncü maddesinde anlam bu
lan vergi geliridir. Anayasanın 73 üncü 
maddesi; "Herkes, kamu giderlerini kar
şılamak üzere, malî gücüne göre, vergi 
ödemekle yükümlüdür. 

Vergi yükünün adaletli ve dengeli da
ğılımı, maliye politikasının sosyal 
amacıdır. 

Vergi, resim, harç ve benzeri malî yü
kümlülükler kanunla konulur, değiştirilir 
veya kaldırılır" demektedir. 

Bu sebeple, gelir bütçesinin ülke ger
çeklerine ve bütçe gelirleri tekniğine uy-
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gun olup olmadığını, arz ettiğim anaya
sal ve bütçe ilkeleri çerçevesinde arz etme
ye çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, 1989 yılı gelir 
bütçesinin eleştirisine girmeden önce, ko
nuşma sırasında kıyaslama bakımından, 
1988 yılı gelir bütçesi eleştirimi de yer yer 
hatırlatmak istiyorum. 

Genel bütçenin can daman olarak ni
telenebilecek gelir bütçesinin isabetsizliği, 
bütçe dönemi içinde veya daha sonraki dö
nemlerde, toplumun ekonomik dengesini 
bozabileceği denenmiş, hesaplanmış bir 
iktisat kuralıdır. 

1988 yılı gelir bütçesini eleştirirken, 
bu hususa işaret etmiş ve gelir bütçesinin 
bu yapısının, sosyoekonomik dengeyi bo
zabileceğini ifade etmiştik. Hatta, rasyo
nel tahmin esaslarına dayanmayan, o büt
çenin, enflasyonu tahrik edeceğini ve 1988 
yılının bir enflasyon yılı olabileceği endi
şemizi dile getirmiştik. 

Değerli milletvekilleri, 1988 yılı sonu
na geldik; enflasyon, öngörülen hedefin iki 
katına çıktı. Yeni vergi yasaları ve gelir 
kaynakları yaratma tercihleri, millî gelir 
dağılımını geniş halk katmanları aleyhine 
değiştirdi. Her gün halk biraz daha yok-
sullaşırken, Hükümetimiz, bütçe açığını 
kapatmak için habire, gelirin fonksiyon
ları üzerinden alınan vergilere yüklendi. 
Bu sonuç bize, toplumsal gelişme sonucu 
ifadesini bulmuş olan; "Az kazanandan 
az, çok kazanandan çok vergi alınması" 
ilkesini hatırlatıp; bütçe gelirlerinde kay
nak aramakta yeni tercihlere ve adreslere 
götürmesi gerekirken, sunulan bütçede de, 
oranlar bir önceki yıla göre aynı olması
na karşın, eski ilkelerle direnilmektedir. 

Bu sebeple değerli milletvekilleri, 
1989 yılı gelir bütçesi de rasyonel tahmin 
esaslarına dayalı ve samimî değildir. Bi
ze, göre, rasyonel tahmin, gelirlerle ilgili 

mevzuatın esas itibariyle kalıcı olması ha
linde, ekonominin yaratacağı büyüme so
nucu, tahmin hedefinin tutturulmasıyla 
doğru orantılıdır. 1988 yılı bütçesi de 1989 
yılı gelir bütçesi gibi, yaklaşık iki katına 
varan artış öngörmekte idi. 1988 yılı tah
min hedefine yaklaşıldı; ancak, yıl içinde 
tahmin hedefine ulaşmak için, birkaç kez 
vergi mevzuatında değişiklik yapıldığı gi
bi, özellikle dolaylı vergilere ağırlık veril
mek suretiyle, âdeta, zorla amaca ulaşma 
gayreti gösterildi. 

Değerli milletvekilleri, Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti olarak, vergilendirmede 
değişen koşullara uygun yeni vergi tarife
lerini ve mevzuat değişikliğini reddetmi
yoruz. Ne var ki, değişen mevzuatın, Ana
yasa ve vergilendirme ilkelerine aykırı, va
sıtalı vergilere ağırlık veren bir biçimde 
değiştirilmesi veya vergi yükünün artırıl
ması, bizi, Anayasa ve Vergi Hukukunun 
öngördüğü vergilendirme ilkelerinden 
uzaklaştırır; vergilendirme adaletsiz ve 
dengesiz olur, toplum katmanlarında ge
lir dağılımının bozulmasına neden olur, 
politik ve sosyolojik, toplumsal sorunlar 
doğurur. 

Gelir dağılımındaki dengesizlik, 1983 
yılından günümüze kadar, halk katman
ları aleyhine gelişerek devam etmektedir. 
1983 yılında millî gelirden yüzde 40 pay 
alan, "mutlu azınlık" diye ifade edilen ve 
toplumumuzun yüzde 20'lik kesimini teş
kil eden üst gelir grubunun payı, bugün 
yüzde 65'lere çıkmıştır. Bu noktaya, uy
gulanan vergilendirme politikaları ve eko
nomik tercihlerle gelinmiştir. 

Uygulanan bu ekonomik ve malî ter
cihlerle, üst gelir grupları devleşirken, 
alt gelir gruplarını oluşturan halk, hızla 
yoksulluğa gitmektedir. Basında, vergi 
kontrolörlerinin yakınmalarını okumakta
yız, vergi mevzuatının uzmanlan olan bu 
görevliler, "Değişen vergi mevzuatına biz 
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bile yetişemiyoruz; denedemeye gittiğimiz 
vergi mükelleflerinin küfürlerinden 
bıktık" demektedirler. 

Değerli milletvekilleri, bu durum, 
mükellefin ve vergi denetim elemanlarının 
karşılıklı aczinin ifadesidir. Uygulanan 
ekonomik politikalar sonucu yok olan ara 
sınıfın, son çırpınışının ifadesidir. Cum
huriyet ve demokratik rejim, "Ölen ölür, 
kalan sağlar bizimdir" politikasıyla sür
dürülemez. (SHP sıralarından alkışlar) 
Bugün, ufak sermayenin hızla eridiği bir 
ekonomik modelde, "Altınınızı satın, ser
maye yapın" şeklindeki tavsiyeler de, bu 
sınıfın, adeta kefenlik olarak elinde bulun
durduğu altınını elden çıkarmasından baş
ka bir sonuç doğurmaz. 

Sayın milletvekilleri, ücretli ve maaş
lı, yüzde 25 vergi öderken, kârları milyar
larla ifade edilen kesimin yüzde 50 vergi 
ödediği ülkemizde, 1989 mal! yılı bütçe
sinin bir karabasan gibi halka yük olma
sını istemiyorsak; iktidar, eğer olumsuz ko
şulların halkı daha fazla ezmesini istemi
yorsa, açık vereceği geçmiş yılların dene
yimiyle bugünden belli olan 1989 yılı büt
çesinin denkleşmesi için başka tercihler 
aramalıdır; vergi yükünün adresini değiş
tirmelidir. Vergilendirmede üst sınırm 
yükseltilmesi ve yüksek gelir sahiplerinin 
kamu giderlerine katılım paylarının artı
rılması, "Çatı çökerse, önce uzun boylu
ların kafasına çarpacağı" gerçeği ile izah 
olunmalıdır. 

Maliye ve vergilendirme politikaları, 
demokratik platformlar oluşturulup, tüm 
katmanların temsilcilerinin katılacağı top
lantılarda oluşturulmalıdır. Özellikle, ver
gilendirme politikalarının oluşturulmasın
da, kamuoyuna açıklık fayda sağlayacak
tır. Vergilenen kesim, bu açıklık sebebiy
le vergilendirilmesinin gerekçesini de öğ
renmiş olacak, katılımıyla, yurttaşlık ödevi 
yaptığının gururunu yaşayacaktır; ama 

açıklık, bütçe ve vergilendirme tercihleri
nizi açığa çıkaracağı için, bu yöntemi se
çeceğinize inanmıyoruz. Eğer haber doğ
ru ise (ki, doğru olduğu kanaatindeyim, 
çünkü bütçe gerekçesinde de vergi tarife 
ve mevzuatında değişiklik öngörüleceği 
ifade olunmaktadır) yapılması düşünülen 
değişikliklerde, arz ettiğimiz ilkelerin dik
kate alınması, vergi tarifesinin Anayasa ve 
vergilendirme ilkelerine göre değiştirilme
si, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak ta-
lebimizdir, temennimizdir. 

Sayın Başkan, değerli mületvelleri; 
vergi toplamada, tahsilatta ve tahakkuk
ta, buna benzer Maliye Bakanlığının sü
rekli serzenişleri vardır, "Yeterli denetim 
elemanları yoktur" şeklinde serzenişleri 
bulunmaktadır. 

Konuşmamın bu bölümünde de, he
sap uzmanlannm sorunlanyla, denetim 
elemanlannın sorunlanna değinmek is
tiyorum. 

Değerli milletvekilleri, "Hesap 
uzmanı" unvanını almış bir insan; belirli 
yeterlilik sınavlarından geçtikten sonra, bu 
unvanı almış bir insan, belli bir deneyim 
kazandıktan sonra, kendisine iş piyasasın
da ekonomik koşullannın birkaç katı su
nulmaktadır. Ayrıca, bu kesimde çalışan 
elemanların bazı tasarruflarında özgürlük
leri de sağlanmalıdır. Bu insanlann teşki
latta tutulabilmesinin önkoşulu; bunlann 
özlük haklannm yeniden gözden geçiril
mesi (Kendilerine özel kesimin sunduğu 
imkânlar devlet olarak verilmeyebilir ama) 
gerçekten "geçim sıkıntısı çekmiyoruz" 
diyebilecekleri bir malî olanak sağlamak
tır. Hatta bu kesimin, meslek teşekkülü 
olarak örgütlenmesini Maliye Bakanlığı 
teşvik etmeli. Belirli hareket ve davranış
larında, tasarruflarında bunlara bağımsız-. 
lık tanıyıp, onore etmeli. Maliye politika
sının oluşmasından, bu örgütlenmenin, 
demokratik örgütlenmenin getireceği ma-
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liye politikasından Maliye Bakanlığı isti
fade eder inanandayım. 

Değerli milletvekilleri, ayrıca, dene
tim elemanları ihtiyacının giderilmesi için, 
denetim elemanlığı mesleği özendirilme
li Kültür ve bilgi birikimi yüksek eleman
lardan oluşturulacak bir yapıya kavuştu
rulması gereken denetim elemanlığı mes
leği, özendirilir bir hale getirilmelidir. Sa
nıyorum bu kesimlerin özellikle denetim 
kesiminde görevli elemanlarımızın sorun
ları çözülmüş olursa, Maliye Bakanlığının 
bir kısım sorunları da çözülmüş olur inan
andayım. 

Sayın milletvekilleri, biraz da devlet 
maliyesi, plan ve program ilişkisine ve enf
lasyon konusuna değinmek istiyorum. 
Devlet maliyesi; plan ve programda öngö
rülen bütçe ödeneklerini sağlamakta ve 
dengeli kalkınmanın temini amacıyla, ül
kenin gayri safi millî hâsılasını ayarlamak
ta önemli bir rol oynar. 

Plan, uzun vadeli temel tercihleri; 
program ise, kısa vadeli dalgalanmalara 
karşı olan plan hedefleri dahilinde önlem
leri ve kısa vadeli temel tercihleri ifade 
eder. Bir hükümetin uzun vadeli ekono
mik planları, o hükümetin uzun vadeli po
litika ve programlarının temel çerçevesi
ni çizer. Bu sebeple, ülkeler, planlı kalkın
mayı ve dengeli büyümeyi ilke edinmiş
lerdir. 

Son yıllarda, "Devlet Planlama ama
cından saptırıldı" şeklindeki serzenişleri, 
planlı ve programlı kalkınmadan uzakla-
şüdığının serzenişleri olarak kabul ediyo-
ruzö Devlet yatırımlarının ve harcamala
rının bir bölümünün Devlet Planlamanın 
bilgisi dışında gelişmesi, Devlet Planlama
nın amacından saptırıldığı serzenişlerinin 
doğruluğunu göstermektedir. 

Bugün, "devlet maliyesi" denildiğin
de, genel bütçe hesabının anlatımı anla

şılır. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 
beşinci yıl programını uygulamaktayız. 
Plan ve program dışı, bütçenin üçte bir 
oranında fonlarda para birikmekte ve ki
şi tercihleriyle harcanmaktadır. Bu harca
manın, plan ve program hedefleri dahilin
de olup olmadığı da, ciddî şekilde denet
lenememektedir. Bu kürsüden, bu sakın
caya müteaddit defalar ben ve diğer arka
daşlarımız değindiler; ama bugüne kadar, 
bütçe tekniğini olumsuz yönde etkileyen, 
dengeleri bozan genel bütçe dışı bu har
camaların, genel bütçe içine alınması için 
henüz ciddî bir girişim görememekteyiz. 
Demokratik toplumlarda, ekonomik plan 
ve program ile bütçe hedefleri tercihleri, 
kişi tercihlerine bırakılmamalı. Bu durum, 
demokratikleşme ve sivilleşmeyi amaçla
yan ülkemizi başka mecralara götürür; 
hırslı politik liderleri partizanlığa, hatta 
daha kötüsü, diktatörlüğe özendirir. 

Değerli milletvekilleri, yukarıda arz 
ettiğim gibi, bütçe dışı bu fonların bir baş
ka mahzuru da, para politikasının uygu
lanmasında çıkardığı kargaşadır. Para po
litikası iyi takip olunup, kalkınma hedef
leri doğrultusunda gerekli önlemler alın
mazsa; bugün olduğu gibi, dengeler bo
zulur, fiyatlar şişer ve enflasyon azgınla
sın Daha dün gazetelerde okuyoruz; pa
rayı elinde bulunduran Merkez Bankası 
Başkanı, siyasal iktidarımızın büyük be
ğenilerini kazanmış ve para politikasını 
kurtaracak diye işbaşına getirilmişti; Mer
kez Bankası Genel Müdürü, enflasyon lo
bilerinin oluşturulduğundan bahsediyor. 
Hükümetin dikkatini çekiyoruz, bu enf
lasyon lobileri ne amaçla oluşmuş; netice 
itibariyle, bu lobiler kimin aleyhine ve ki
min lehine tercih sahibidirler? Hatta Baş
kan, paramızın kurtulması için antienflas-
yonist bir lobinin kurulmasını öneriyor ve 
diyor ki, "enflasyon ateşi içinde birkısım 
insanlar halkın aleyhine devleşmeyi amaç
lıyor." 

— 559 — 



T.B.M.M. B : 50 22 . 12 . 1988 O : 1 

Bugün Hükümet de, zaman zaman 
serzenişlerde bulunuyor, "Enflasyonun dı
şında çok şeyler başardık" diyor. Değerli 
milletvekilleri, Hükümetimiz, enflasyon
la ciddî bir şekilde mücadele etmedi ki, ba
şarılı veya başarısız olsun. Enflasyonu 
kamçıladı ve fiyat anarşisi yaratarak, millî 
gelir dağılımını geniş halk katmanlarının 
aleyhine geliştirdiği ve kaynak transferle
rine sebep olduğu, bilinmeyen bir olgu 
mudur? "Yap, neye satarsan sat" sat; ser
best piyasadan bulabildiğin fiyata şeklin
deki bir düşünce ve anlayış, fiyat anarşisi 
ve enflasyonla mücadele etmez, edemez. 
Çünkü, "Enflasyon sayesinde kaynak 
transferleri yapılarak, sermaye birikimi 
sağlanacak; sermaye iş dinamizmi kaza
nacak, yatırımlar istihdam alanı yarata
cak, bu arada işsizliğe de çözüm bulun
muş olacak" demiyor muydu ve ana hat
ları ile bu politikayı savunmuyor muydu 
Sayın Başbakan? 

Enflasyon, kaynak transferi ve serma
ye birikimi için zorunlu olması nedeniy
le, Hükümetin bununla ciddî bir şekilde 
ilgilenemeyeceği, ilgilenmek istese bile, 
bağlantıları sebebiyle ilgilenemeyeceği bir 
vakıadır, bir gerçektir. 

Enflasyonla mücadele konusu bana, 
ünlü mizah ustalarımızdan Aziz Nesin'-
in bir fıkrasından bir kesitini hatırlatmak
tadır. Yazar fıkrada, ' 'Taşların bağlandı
ğını -değerli milletvekilleri affınıza 
sığınıyorum- köpeklerin serbest 
bırakıldığını" ifade etmektedir. Değerli 
milletvekilleri, bugün halk bağlanmış, enf
lasyon serbest bırakılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, 1988 yılı büt
çe görüşmelerinde, 1988 yılının enflasyon 
yılı olacağını -yukarıda da arz etmiştim-
hatta enflasyon oranının, öngörülen hede
fin iki katına ulaşacağını söylemiştik. Bu, 
doğrulandı ve bu açık; 1988 yılı bütçe dö
neminde öngörülen hedefin iki katına, 

hatta bunu da aşan bir* ölçüye çıktı. 1989 
yılında da, vergi gelirlerinde öngörülen ar
tış oranı, 1988 yılından 0,2 puan daha faz
ladır. 1988 yılında bütçe gelirleri, belki he
define ulaştı; ama nasıl?.. Çok zorlandı. 
1989 yılında tahsil edilmek istenen geçici 
vergiyle bile hedefine ulaşamayacaktır. 
1988 yılı içindeki tercihlerimizi hesapladı
ğımız malî sonuçlarını çıkardığımız za
man, aynı oranda artışı öngören 1989 yılı 
bütçesinin gelir yanının kapatılması, yine 
de mümkün olmayacak, yeni sıkıntılar ya
ratacaktır. 

\eri gelmişken, kısaca geçici vergiye 
de değinmek istiyorum. Geçici vergi, geç
miş yıllarda, çeşitli adlar altında, en son 
"peşin vergi" adı altında uygulanmaya 
konmuştur. Değerli ANAP grubu sözcü
sü arkadaşım, geçici verginin yaratacağı 

^olumlu sonuçlardan bahsetmeye çalıştı. 
Bu hikâye daha önce görüldü değerli ar
kadaşlarım; daha önce "Peşin vergi" adı 
altında, çeşitli adlar altında bu hikâyeyi 
dinledik. Yeniden bu destanın yazılması, 
yeni sıkıntılar yaratacaktır. Hatta, vazge
çilmesi zorunlu hale gelindiğinde, kamu 
maliyesi dengeleri açısından ayrıca bir sı
kıntı yaratacaktır. 1989 yılında vergi top
lama tercihleri de, enflasyona engel ola
mayacaktır. Geçmiş yıllardan gelen olum
suzluk, 1989 yılını da enflasyon yılı yapa
caktır. 

Değerli milletvekilleri, ülkemiz eko
nomisine; birikimleri, hacmi ve faizleriy
le bir yük olduğu artık açık bir gerçek olan 
iç borçlanma ve dış borçlanmaya da, iz
ninizle kısaca değinmek istiyorum. Her 
vesileyle bu uygulamanın ekonomiye ye
ni yükler getireceğini ifade etmiştik. 1989 
yılı için de bütçe, 4 trilyon 480 milyar lira 
açıkla gelmiş, bu açığın iç borçlanma ile 
kapatılacağı ifade edilmiş; ayrıca Hükü
metimiz, 6,5 trilyon lira iç borçlanma sağ
lamak için yetki istemektedir. 1989 yılı so-
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nu itibariyle iç borç stokunun 10 trilyon 
920 milyar liraya ulaşacağı, 6 trilyon 623 
milyar liralık kısmının geri ödeneceği ifa
de edilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, iç borçlanma 
sağlamak için, günün faiz koşullarına uy
gun faiz ödemesi öngörülmeli. Faizler bir 
hayli yüksek; iç borçlanmayı bu koşullar
da sağlamak ve her yıl artan bir biçimde 
iç borçlanmaya gitmek, ekonominin yü
künü artan bir biçimde ağırlaştırmakta
dır. Gayri safi millî hâsıla içindeki payı, 
faizi iyi hesaplanıp, dengeyi bozacak oran
da iç borçlanmaya gidilmesi gerekir. 1986 
yılı bütçesinin yüzde 30' lan transfer har
camalarına gidiyordu, 1987 yılı bütçesinin 
yüzde 50'si transfer harcamalarına gitmiş
ti; 1988 yılı bütçesinin yüzde 50'si trans
fer harcamalarına gitmekte, 1989 yılına 
bakıyoruz; 1989 yılı bütçesinin de yakla
şık, üç aşağı beş yukarı, yüzde 50'si trans
fer harcamalarına gitmektedir. Kaldı ki, 
bütçe gelirlerinin yüzde 50'si transfer har
camalarına giderken, bütçemizdeki açık 
da artıyor; iki yönlü olumsuzluk birleşi
yor. Bu durum bile, bütçenin rasyonel tah
min esaslarına dayanmadığının başlı ba
şına bir anlatımıdır. 

BAŞKAN — Sayın Altun sürenizin 
dolmasına dört dakika kaldı, lütfen topar
layınız. 

VEDAT ALTUN (Devamla) — Di
ğer arkadaşımdan artan zaman var. 

BAŞKAN — O konuştu. Arkadaşı
nızdan size kalan zamanın bitmesine dört 
dakika kaldı. Buyurun. 

VEDAT ALTUN (Devamla)) — Pe
ki efendim. 

Değerli milletvekilleri, dış borçlan
mada da durum iç açıcı değildir. Diyebi
lirsiniz ki, yani siz Maliye Bakanlığı Ge
lir Bütçesini konuşuyorsunuz, bunlarla ne 
alakası var?.. Gelir Bütçesinin esasını eko-. 

nomik temel tercihler oluşturduğu için, 
bunlara değinme gereği duymaktayım. 
Dış borçlarımızda bu yıl yüzde 0.2'lik bir 
azalma görülmektedir. Bir sevindirici olay 
olarak algılıyoruz; bu da çapraz kur far-
kındandır. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) 
— Maliye Bakanına teşekkür et. 

VEDAT ALTUN (Devamla) — Bu, 
çapraz kur farkından doğan bir azalış. 
Gerçekten borçların azaltılması halinde, 
Sayın Bakanın yapacağı her türlü olumlu 
çalışmayı destekliyoruz. Böyle bir azalma, 
reel bir azalma varsa kendisine teşekkür 
ediyoruz; ama, 1988 yılının altıncı ayının 
sonu itibariyle dış borç stokumuzun 37 
milyar 411 milyon dolar olduğu ifade edil
mektedir. Döviz gelirlerinde fevkalade bir 
artış olmamasına rağmen, dış borç öde
meleri, gelir artışına oranla daha hızlı bir 
artış göstermektedir. Borç ödemeleri de ar
tış göstermektedir; yıl içinde ve gelecek dö
nemlerde de daha da artacaktır. Devalü
asyon ve artan dış borç ödemeleri, hızlı bir 
şekilde kaynak transferine neden olmak
tadır. Ekonomide büyümenin nimetinin, 
maalesef ulusumuza nasip olduğu söyle
nemez. Kaldı ki, tablo bu kadar iyimser 
değilken, hizmet sektörüne yatırım için 
kabartılacak dış borçların, gelecekte ülke
miz maliyesi açısından dış borç ödemele
ri açısından, büyük sıkıntılar yaratacağı
nı şimdiden görüyorum. 

Gayri safi millî hâsıla içindeki payı 
yüksek olan ihracat hedefi, daha fazla zor
lanılmamak. Hayalî ihracatın üzerine gi
dildiği bir vakıa. Hayalî ihracatın üzeri
ne gidilmesi sebebiyle, döviz gelirlerinde 
bir düşme olabilir, bu noksanlığın ihracat
la kapatılmaya çalışılması doğaldır. Ancak, 
ihracatın kamçılanması, iç piyasada arz ve 
talep dengesini bozmamalı veya mal kıt
lığı yaratmamalı. Sanıyorum, geçen yıl pa
mukta bu durum görüldü; bir kısım em-
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tiada da bu durum görüldü. Zaman za
man et ihraç eden bir ülke olmamıza kar
şın, bu arz-talep dengesi iyi korunamadı
ğı için, ihracat iyi planlanamadığı için, et
te de bu durum görüldü; et bile ithal ettik. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Al
manlar kendi vatandaşlarına, yedirmedi-
gi eti Türkiye'ye getirdi. 

VEDAT ALTUN (Devamla) —. 
Borçlu bir insanın, kasaptan alacağı et de 
pek iyi olmuyor Sayın Zengin. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Ayçjın) 
— Birbirinize laf atmaya başladınız; "ha
yırlısı... 

VEDAT ALTUN (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, arz ettiğim sebepler
den ötürü, ihracat planlanmalı; satışı ko
lay, müşterisi bol malların üretimi özen
dirilmeli; hatta mümkün olduğu ölçüde, 
dış pazarlarda, ihracatta rekabet ettiğimiz 
malların üretimi takip edilmeli ve üreti
cinin uyarılması sağlanmalıdır. İletişim 
kolay sağlanmalı; üretimin planlanması 
açısından, üretici örgütlenmesi teşvik 
olunmalı, üreticiler örgütlenmeli. Üretici 
örgütleri aracılığıyla; yeni teknoloji bir ta
raftan yaygıhlaştırılırken, diğer taraftan 
üretimin planlanması, bu örgütlerle 
koordineli yapılmalı. 

Değerli Milletvekilleri, zengin bir ül
ke değiliz. Kaynaklarımız zengin; ama, 
zenginliklerimizi halkımızın emrine suna
cak sistemleri henüz kuramadık. Üretilen 
mal ve hizmetleri heba etmeye, ülkemizin 
ekonomisinin tahammülü yoktur. Unutul
masın ki, dış kredi ve itibar, millî gelir ar
tışıyla doğru orantılıdır. Bunun yükü de 
üreticinin omzundadır, üreticileri, ürettik
lerine pişman etmeyelim. 

Değerli milletvekilleri, vergilendirme 
politikasındaki bazı aksaklıkları ve öneri
lerimi kısaca sunduktan sonra, konuşma
mı bitirmek istiyorum. 

Yukarıda da arz ettiğim üzere, geli
rin fonksiyonu üzerinden alınan vergiler 

-ki bu vergilere vasıtalı vergiler 
denmektedir- adil olmaması sebebiyle, bu 
vergilerden kaçınılmalı. Zamlarla, vesair 
tedbirlerle, çeşitli mevzuat değişiklikleriyle 
vasıtalı vergilere hız veren biçim, vergi 
adaletini bozmaktadır. Münhasıran büt
çeye gelir temin etmek için, KIT ürünle
rine yapılan zamlar da, bu sebeple, hem 
vergilendirme biçimi olarak adil olmadı
ğı gibi, hem de enflasyonu tahrik sebebiyle 
mahzurludur. Bundan da kaçınılmalı. 

Değerli milletvekilleri, hayat standar
dı esasına göre vergilendirmeyi muhterem 
arkadaşlarım savundular. Kısa anlatımıyla 
hayat standardı esasına gör» vergilendir
me, "Ne kazanırsan kazan, beni ilgilen
dirmez; ben senden yılda şu kadar para 
isterim" in ifadisidir. Değerli milletvekil
leri, hayat standardı esasına göre vergilen
dirmeyi dört katma çıkaran tasarı Genel 
Kurulumuza geldiği zaman, bu kürsüden 
şunu ifade etmiştim: "Biz, vergi mükel
leflerinin defterlerini iyi tutmadığından şi
kâyet etmekteyiz. Sağlıklı defter tutulma
dığından şikâyet etmekteyiz. Hayat stan
dardı esasına göre vergilendirme, Maliye 
Bakanlığının vergi toplamadaki aczinin 
ifadesidir, bunu biliyoruz. Yeterli denetim 
elemanları bulunamadığı için böyle bir 
uygulamaya girdiğinizi biliyoruz; ama hiç 
olmazsa adil olması bakımından veya be
lirli ölçüde bu adaletsizliği sübvanse etme
si bakımından şunu yapalım..." demiştim. 
Yine iddialıyım, hayat standardı esasına 
göre vergilendirilen mükellefe, beyanna-
mesiyle birlikte, defterlerini de ibraz et
mek suretiyle, ispat hakkı tanınmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Altun, lütfen bi
tiriniz. 

VEDAT ALTUN (Devamla) — Bi
tiriyorum Sayın Başkanım. 

Yukarıda da arz ettiğim üzere, geç
miş yıllardaki adıyla peşin vergi, bugün
kü adıyla geçici vergi; mükellefi vergi öde
mekten bıktıracağı için, bizim arzu etme-
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mize rağmen Sayın Genel Kuruldan Hü
kümetin tercihi olarak geçti; bunun sonuç
larını birlikte göreceğiz. 

Değerli milletvekilleri, kamu maliye
sinin etkinliği açısından birkısım öneriler
de bulunacağımı söylemiştim; özetliyo
rum. Kamu-gelirleri, tek elden idare olun
malı, tek elden harcanmalı, harcamasının 
planlaması tek elden yapılmalı. 

BAŞKAN — Sayın Altun, sizden 
sonra konuşacak gruptaki arkadasın hak
kına tecavüze başladınız; lütfen bitiriniz. 

VEDAT ALTUN (Devamla) — Peki 
efendim. 

Değerli arkadaşlarım, beni dinlediği
niz için teşekkür ediyor, saygılar sunuyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Altun. 

Doğru Yol partisi Grubu adına, Sa
yın Âykon Doğan; buyurun efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ABDUL
LAH AYKON DOĞAN (İsparta) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Doğru Yol Partisi Grubunun gelir bütçesi 
üzerindeki görüşlerimi açıklamak üzere 
huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Gru
bum ve şahsım adına hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

Bugün, Parlamento, gelir bütçesini 
görüşecek ve bütçe üzerindeki genel gö
rüşmelerden sonra da, 1989 yılı bütçesi 
üzerindeki görüşmeler tamamlanacak. 

Konu, gelir bütçesi hepinizin bildi
ği üzere, çağımız devletinin büyüyen gö
revlerine paralel olarak, devletin gelir ih
tiyaçları da önemli boyutlara ulaşmış bu
lunmaktadır. Adına ister vergi deyin, is
ter harç deyin, isten resim veya benzeri bir 
mükellefiyet deyin, çağımızda vatandaş

lardan malt mükellefiyet, gelir isteme yet
kisi, yasama organına, yani Yüce Parla
mentomuza tanınmış bir haktır. 1924 
Anayasasında da, 1961 Anayasasında da 
bu böyleydi, 1982 Anayasamda da gene bu 
böyledir. Bütün anayasalarda malt mükel-
lefiyederin yasama organı tarafından vergi 
kanunlarıyla konulacağının ifade edilme
sinin yanında; bu vergilerin adil, eşit ve 
kişilerin malt güçlerine uygun olacağı hü
kümlerine de yer verilmiştir; ancak ana-
yasalardaki bu hükümlere bakıp bir mem
lekette uygulanan malt mevzuatın adil ve 
kişilerin malt güçlerine uygun olduğuna 
da hükmetmemek gerekir. 

Bugün vergi koyma yetkisinin yasa
ma organına ait olması konusu, uzun mü
cadelelerden sonra parlamentoların eline 
geçmiş bir yetkidir. Bu yetki, geçmişte top
lumsal büyük mücadeleler sonucu parla
mentolara intikal etmiştir. Bu konudaki 
mücadelelerin temelinde geçmişte 2 olay 
yatmaktadır. Bunlardan birincisi; kralla
rın, hükümetlerin vatandaşlarından uzun 
süren harpler boyunca devamlı olarak 
gençlerini, çocuklarını askere yollama ko
nularındaki ısrarlarıdır, ikincisi ise; uzun 

. süren harplerin finansmanının bedenen 
gene harplere katılan vatandaşlara görev 
olarak verilmiş olmasıdır. 

Bu mücadeleler sonucu (halk) avam 
kamandan, halk meclisleri teşekkül etmiş 
ve bu meclisler ilk olarak "Askere alma 
yetkisi, vergi koyma yetkisi millet 
meclislerinindir" diyerek krallardan ve 
hükümetlerden bu yetkiyi almışlardır. 

Değerli arkadaşlarım, dün olduğu gi
bi, bugün de hükümetlerle yasama orga
nı arasında vergi koyma, malt müklelefi-
yet koyma konusundaki mücadele devam 
etmektedir. Özellikle, kalabalıklaşan kü
remizde teknolojideki gelişmeler, ekono
mik hayattaki gelişmeler nedeniyle vergi 
alma, malt mükellefiyet getirme konusun-
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da hükümetler, güçlerine, iktidarlanna ye
ni güçler katma gereğini duymuşlardır. 
Asrımızda devletin, bürokrasinin büyük 
boyutlara ulaşması, silahlı kuvvetlerin bü
yümesi, radyo ve televizyonun günlük ya
şamımıza girmesi ve özellikle vergi ve bü
rokrasi alanında büyük teknoloji gösteren 
makinelerin kullanılmaya başlanması; ic
ra organının parlamento karşısında, yasa
ma organı karşısında daha çok vergi alma
sını sağlayacak gelişmeler olmuştur. 

Ayrıca, 20 inci Asırda yaşanan 1930 
ekonomik krizi ve bunun tekrar etme en
dişeleri de hükümetlere, yasama organla
rından kolay vergi kanunu geçirme konu
sunda yeni iktidarlar kazandırmıştır. 
Onun içindir ki, bu bütçe görüşmeleri me-
yanmda, bakarsınız, bir komşu ülkenin 
başbakanı parlamentoya gelip; "Bütçemi 
kabul etmezseniz bunu güvenoyu sayabi
lirim, hükümetten çekilebilirim" diyebil
mekte ve bütçesini de böylece, parlamen
toyu bir ölçüde baskı altında tutarak ko
layca geçirebilmektedir. 

Hepiniz hatırlayacaksınız, bir sayın 
başbakan da referandum konuşmaların
da "Hükümetten çekilirim" diyerek, hü
kümetinin gücünü kamuoyunda artırma 
yöntemini seçmiştir. Ayrıca, Parlamento
muzda bulunan bütün arkadaşlarımızın 
bir müşahedesi de şudur : Hükümet üye
lerinin gerek bu kürsüdeki, gerekse komis
yonlardaki -tabir caizse- biraz da havalı 
konuşmalarının sebebi budur. Yani, 20 nci 
asırda teknik ve ekonomik gelişmelerin ic
ra organına yasama organımız karşısında
ki iktidarını artırıcı birtakım etkiler getir
mesidir. 

Bu gelişmeleri niçin huzurlarınızda 
arz etmek ihtiyacını duydum? 1983'ten bu 
yana, hatta 1980'den bu yana, Parlamen
tomuzun özellikle malî alanda şahit oldu
ğu bir husus var : Hükümetler, vergi ka
nunlarıyla Parlamentonun huzuruna çok 

sık gelmişlerdir. Parlamentoda olması icap 
eden ve parlamentonun hikmeti vücudu 
olan birtakım yetkileri de vergi kanunla
rıyla kendilerine alma yoluna gitmişlerdir. 
Bugün Katma Değer Vergisi oranı yüzde 
10'dur. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan 
bir yetkiyi, Anavatan' hükümeti kendisi
ne almış ve bu Parlamentodan da, sorgu
suz sualsiz, Katma Değer Vergisi oranı
nın yüzde 40'a kadar çıkarılacağı hükmü 
kolayca geçebilmiştir. 

Biraz sonra, ne kadar vergi kanunu 
çıkardığımızı, bu topluma ne gibi külfet
ler getirdiğimizi de ifade edeceğim. Tabiî, 
bu külfetler sadece nakdî külfetler değil
dir. Vatandaşın çektiği, belge düzenine 
ilişkin, beyanname düzenlemeyle ilgili ola
rak vergi dairesine gitmek, PTT'ye git
mek, elektrik idaresine gitmek gibi birta
kım külfetleri üst üste koyduğumuz za
man, gerçekten Parlamentomuzun vergi 
koyma ve mükellefiyet koyma konusunda, 
kendisine tevdi edilen görevi hassasiyetle 
yerine getirip getiremediği hususunun tar
tışılma noktasında bulunduğunu görürüz. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, mesele 
sadece vergi değildir. Bugün, bu Bütçe 
Kanunuyla Hükümet, yasama organın
dan 9 trilyonluk borçlanma yetkisi istiyor. 
Hükümetin istediği, bu 9 trilyonla da bit
miyor; öbür taraftan da iç ve dış borç fa
izlerinin dışında, anaparalarını da devle
tin borç bütçesinden ödeyecek. Bu borç 
bütçesinin bu Meclisle hiçbir irtibatı yok; 
çünkü, Hükümetin zaten otomatik borç
lanma yetkisi var. 

Bugün Parlamentoda -görüyorum ki-
bu konuşmaları izleyen arkadaşlarımın sa
yısı, geçen yıllara nazaran azalıyor. Tabiî, 
Parlamento bu yetkilerini böyle böyle dev
rettikten ve burada görüşülecek bir konu 
kalmadıktan sonra, bu ilginin azalmasını 
da yadırgamamak gerekir, diyorum. An
cak, bu konuşmaları izleyen arkadaşları-
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mızın sayısı az da olsa, 1980'den önceki 
bütçelerde yaşanılan bir olayı burada vur
gulamak istiyorum : Parlamentolann gö
revi, sadece vergi kanunları üzerinde ve 
kendi üzerindeki yetkilerin icra organına 
devinde hassasiyet göstermek değildir. Ay
nı zamanda parlamentoların görevi, bu 
harcamaları kuruşu kuruşuna denetle
mektir ve bunların üzerinde söz sahibi ol
duğunu da göstermektir. 

Burada geçen gün yaşadık : parla
mentoda, iktidar grubunun milletvekille
ri tarafından imzalanmış bir önergenin, 
hükemeti tarafından reddedildiğini gör
dük değerli arkadaşlarım. Bu, her ne ka
dar ANAP Hükümetine karşı, ANAP'm 
Parlamento Grubuna yönelik bir olay ise 
de, bir yönüyle de Parlamentomuza yöne
lik bir konudur. 1980'den önceki Parla
mentolarda bunlar genelde yaşanmamış
tır, özellikle bütçelerde yaşanmamıştır. 

Belirtmek istediğim, bilhassa üzerin
de biraz daha durarak açıklamak istedi
ğim bir husus var. O da şu : Katsayıyı tes
pit edeceğiz. 128 olarak gelecek. 1980'den 
önceki Parlamentolar, nihaî katsayıyı tes
pit etme yetkilerini ellerinde tutmuşlardır. 
O gün katsayı şu veya buysa, Parlamento 
grubu bir önerge vermiş ve 1 puan veya 
2 puan artırmıştır. 

Biraz önce bahsettiğim, icra organıy
la yasama organındaki mücadelede buna 
lüzum görülmesi yanında, şunu da belirt
meliyim ki, 1980 öncesi parlamentoları, 
son sözün yasama organına ait olduğunu 
-küçük rakamlar olsa dahi, önemsiz bir şe
kil gibi görülse dahi vurgulamak ihtiyacı
nı duymuşlardır ve bu böyle olmuştur. 

Aslında, 128 olan katsayının, Parla
mento tarafından, Hükümet grubu tara
fından 130'a çıkarılması konusunda bir 
önerge verilebilir, bu önergenin önemli bir 
malî külfeti yoktur, ama bu, biraz önce 
bahsettiğim üzere, bütün dünya parla

mentolarında yaşanan icra organı-yasama 
organı mücadelesinde, parlamentolann 
ağırlığını koyma bakımından da önemli 
bir göstergedir. Bu gelenek, 1980'e kadar 
gelmiş, ondan sonra unutulmuştur. Diye
ceksiniz ki, bunun zaten fazla önemi yok... 
Aslında, bizim kamu harcamalan konu
sunda üzerinde duracağımız bir nokta da 
şu : Katsayı artışlarıyla memurlara bir şey 
vermiyoruz. Memur maaşlan üzerinde 
Parlamentonun yetkisi giderek çok cüzi 
noktalara gelmiş. Bugün ücret rejimine, 
personel rejimine bir bakınız. Bakıyoruz, 
yakacak yardımının artırılmasî Hüküme
tin karan içinde; Parlamentoya sormak lü
zumunu dahi hissetmiyor. Yan ödeme kat-
sayılannda da durum aynı. 

Değerli arkadaşlarım, bizim grubu
muz bu konuda bir temennide bulundu; 
ama Anavatan Partisi Grubu da Plan ve 
Bütçe Komisyonunda aynı temennide bu
lundu ve Hükümete dedi ki, yakacak yar
dımını'artmverin lütfen ve yan ödeme kat-
sayılannı da icabına uygun hale getirin. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunlar, 
yasama organının iktidan konusundaki 
aşınmaların örnekleridir. Aslında yasama 
organı bu konudaki yetkilerini elinde tut
malı ve bunları icra organından, önümüz
deki yıllarda -nasıl olacağını bilmiyorum-
geri almalıdır. 

Hükümetin elinde, sadece KİT'ler
de değil, bugün, genel kamu idaresine ka
dar da kaymış olan bir yetki vardır; bakı
yorsunuz Hükümet, istediği adama iste
diği parayı vermektedir. 

Değerli arkadaşlanm, sizin burada 
oturmanızın; biz yasama organıyız, ver
gileri biz koyarız, vergileri biz artınnz, üc
retleri biz ayarlanz, kamu harcamalannı 
biz belirleriz, bunları biz denetleriz konu
sundaki, gerçek parlamenter rejimlerde ol
ması gereken yetkilerinizin kullanılması
nın önemi bu mudur? Onun için, 1989 yi-
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İma girerken, parlamentomuzun, özellikle 
kamu gelirleri ve kamu harcamaları yet
kisinin kendi elinde bulunması icap eder
ken, bu yetkilerinin şu veya bu şekilde ic
ra organına geçmiş olduğunu ve Parla
mentomuzun iktidarının, icra organı kar
şısındaki gücünün görünümünde de 
önemli bir erozyon yaşandığını vurgula
mak ihtiyacını duydum değerli arkadaş
larım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Tabiî, bunları önemseyebilirsiniz de
ğerli arkadaşlarım, ama bunlan önemse
mezseniz; bu bütçe şu kadar açıktır, hü
kümet bu milleti 50 milyar dolar dış bor
ca sokmuştur, iç borçların yekûnu 20 tril
yon liraya yaklaşmıştır, memlekette paha
lılık yüzde 90'a çıkmıştır dersiniz; Fakat 
bunlann sonucunu da alamazsınız ve ala
mıyorsunuz. Aslında bugün Türkiye'de 
yüksek bir enflasyon yaşanıyorsa, aşırı bir 
iç borçlanma yaşanıyorsa, kamuda bugün 
aşın bir israf yaşanıyorsa; bunun nedeni, 
bu Parlamentonun, gerek harcamalar, ge
rekse gelirler konusundaki yetkilerini, par
lamenter rejimlerin ilkeleriyle biraz ters 
düşen bir düzeyde, icra organına peşinen 
teslim etmiş olmasıdır. Peşinen bu yetki
leri teslim ettikten sonra, artık bu enflas
yonu da böyle yaşarsınız, Hükümet iste
diği kadar da emisyon yapar, Merkez Ban
kasında istediği kadar parayı basar, iste
diği kadar borçlanır, istediği kadar vergi 
koyar, istediği vergileri de istediği gibi çar
çur eder... Tabiî, biz de buraya geliriz; aynı 
şeyleri tenkit ederiz. Sayın Maliye Baka
nı dün dediler ki, her şey eskisinin tekra
rı; Hükümet bütün yetkileri aldıktan son
ra, Anavatan Hükümeti beş senedir bil
diğini okumaktadır, yani aynı şeyleri oku
maktadır. Elbette ki, buradaki konuşma
larıyla bildiğini okuyan, beş yıldır politi
kasını değiştirmeyen bir iktidarın, eleşti
rilmesi de aynı mahiyette olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, değinmek iste
diğim bir konu da şudur: Bir ülkede, ana

yasaya ve kanunlara saygıdır. Anayasaya 
saygı, kanunlara saygı; kanunların gizli 
gücüdür, yani esprisi, ruhudur, onlann 
mitidir. Eğer bir ülkede, bir hükümet; 
anayasayı biz bir iki defa dahi olsa ihlal 
edebiliriz, bunun zaran yoktur, Anayasaya 
aykın kanunlar çıkarabiliriz, bunlar sayın 
Cumhurbaşkanından döner veyahut Ana
yasa Mahkemesinden döner şeklinde bir 
tutum içerisinde ise; bu tutum zaman içe
risinde toplumda Anayasaya ve yasalara 
saygı konusunda bir duyarsızlık yaratır. 
Tabiî bu duyarsızlık, özellikle rejime iliş
kin olarak Siyasî Partiler Kanununda da 
olur, Seçim Kanununda da olur, vergi ka-
nunlannda da olur. Bu bakımdan,.son yıl
larda bu Mecliste Anayasaya aykın ka-
nunlann, özellikle vergi kanunlannın çı
kışı noktasında, endişe duyduğumu da be
lirtmek isterim. Vergi kanunlanndaki 
Anayasaya aykınlık, diğerlerinden farklı 
mıdır? Farklıdır, çünkü, bir sağlık kanu
nuyla vatandaşlara hizmet götürürsünüz, 
ama vergi kanunlanyla mükellefiyet götü
rürsünüz; yani baş yararsınız, göz çıkanr-
sınız. Bu itibarla hizmet götüren bir ka
nunla, vergi getiren bir kanun arasında 
önemli bir fark vardır. 

Şimdi, bunlan belirttikten sonra, şöy
le kısaca değinmek istediğim diğer bir hu
sus da şudur : Bugün Anayasaya ve ka
nunlara saygı bakımından uluslann du
yarlılığı hususunda pek çok kitap yazılmış
tır. Türkçeye çevrilmiş "Modern Anayasa
lar" adlı bir eserde, İngilizlerin kanunlar 
karşısında duyarlılığı hususunda bir İngi
liz vatandaşı diyor ki, "Biz İngilizler ana
yasamızla gurur duyanz. Anayasamız bi
ze Tann tarafından bağışlanmıştır, hiçbir 
ülke bu denli kayrılmamıştır" ve ilave ola
rak "Vergi kanunlarını da aynı duyarlı
lıkla görürüz" diyor. Tabiî, Güney Latin 
Amerika ülkelerine baktığınız zaman, aynı 
duyarlılığı göremezsiniz. 

Değerli arkadaşlanm, bunun iki so
nucu vardır : Birincisi, eğer bir ülkede ya-
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salar ve anayasalar öncelikle hükümetler 
tarafından ihlal edilebiliyorsa ve bu konu
da da toplum duyarsız hale getirilmek is
teniyorsa; aslında bu ilk nazarda hüküme
tin kolay icraat yapma imkânını elde et
miş gibi görünüyorsa da, aslında hükü
metlerin işlerinin zorlaştığının delilidir. 

Ben bu açıdan son çıkan kanunlara 
biraz daha spesifik olarak değineceğim. 
Hükümetlerin işlerinin pek kolay olmadığı 
bellidir. Hükümetin harcama kanunların
daki -tabiî, biraz sonra hayalî ihracata da 
geleceğim- tutumu neyse vergi kanunla
rındaki ve gelir kanunlarındaki tutumu da 
ondan farklı değildir, ikisi de aynıdır, iki
sinde de pekala kanunları ben şöyle uy
gulayabilirim diyebilmekte, yasalara aykırı 
tasarrufları gündeme getirebilmektedir. 
Bu hususlar geçtiğimiz günlerde yaşandığı 
için, bunları Meclis kürsüsünden ifade et
mekte sakınca görmüyorum. Bir hükümet 

, kalkmış, kanuna karşı vergi tarifelerini ar
tırmış: ama, bu Danıştaydan dönmüştür. 
Keza bir KİT'lerin denetimine, fonlann 
denetimine ilişkin, sureta denetim yapma
ya ilişkin bir yasa çıkarmış ve bu yasa da 
Anayasa Mahkemesinden geri dönmüştür. 
Arkadaşlarım, tetkik ederseniz, hiçbir dö
nemde çıkardığı çok sayıda kanunları 
Anayasa Mahkemesinden dönen Anava
tan hükümederi kadar hükümetler Türki
ye Cumhuriyetine gelmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu açıklama
lardan sonra, 1989 gelir bütçesine birta
kım göstergelerle, huzurlarınızda değin
mek istiyorum. 

Şimdi, Hükümet, bütçeyi yaparken, 
birtakım göstergeler tespit etmek duru
mundadır, bunları da tespit etmiştir. Büt
çedeki zımnî enflsayon oranı yüzde 38, ya
ni deflatör, 38. Bu, şu demektir : Bütçe 
yapılırken, 1989 yılında enflasyonun yüz
de 38 olacağı varsayılmıştır; ama, öbür ta
rafta, programda da, yatırımlar yapılır

ken, yatırım malları fiyatlarının da 1989 
yılında yüzde 49 artacağı varsayılmıştır. 
Yani, hükümetin programındaki deflatör 
başkadır, bütçesindeki deflatör başkadır. 
Tabiî, böyle bir uygulama da, olsa olsa, bi
zim memleketimizde olur. 

Ortalama dolar kuru ise, 2 170 lira 
olarak esas alınmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu şudur : 
1989 yılında, dolar-Türk parası parkesi
nin, ortalama yüzde 30'larda artış göste
receğinin ifadesidir. Dolar, bundan bir ay 
önce, 1 850 liraydı, Merkez Bankası bas
kısıyla, bu 1 800 liraya getirildi; dün de 
gene 1 825 liraya çıktı. Gerçek kur, 1 900. 
Yani, 31.12.1988 günü, gerçek dolar ve 
Türk parası paritesi, 1 900 lira. Şimdi, 
1 900'e karşı, 2 170. Sayın Bakanımız, bu 
bütçeyi, gayet ince bir hesapla, yani dola
rı 270 liralık bir farkla esas alıp, huzurla
rımıza getiriyor. 

Şimdi, büyüme hızı, yüzde 5 olabi
lir, buna bir diyeceğim yok. Gayri safî mil
lî hâsıla 161 trilyon 400 milyardır. Tabiî, 
bunun 38-49 deflatörleri ve dolar kuruy
la yakın ilişkisi var; bunlar yanlışsa, bana 
göre, gayri safı millî hâsıla rakamı da yan
lıştır. 

Efendim, ithalat hacmi 16,320 milyon 
dolar, ihracat hacmi de 12,485 milyon do
lar. Bütün bu göstergeler ise -gerek ihra-
cak hacmi göstergesi, gerek ithalat hacmi 
göstergesi, yukarıdaki göstergelerin doğ
ru bağlanmasına ve takip edilecek bir po
litikaya bağlıdır; bunlar da tahmindir. 

Şimdi, bütün bu değerler çerçevesin
de, Hükümet, 32 trilyon 920 milyar lira
lık bir bütçe öngörüyor ve bize, bunun 28 
trilyon 240 milyar liralık kısmının kayna
ğını gösteriyor. Bunun, 24 trilyon 370 mil
yarı da, vergi gelirlerinden oluşacak. 1 tril
yon 900 milyarı vergi dışı gelirlerden, 1 
trilyon 970 milyarı da özel gelirlerden kar-
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şılanacak. Karşılanamayan gelir ise, tak
riben 4 trilyon 480 milyar lira. 

Değerli arkadaşlarım, 1985'ten son
ra, hepimizin bildiği gibi, devletin iç ve 
dış borç anaparaları bütçede yer almıyor; 
onlara da bakıyoruz, 7 trilyon 421 milyar. 
Hepsini topladığımız zaman, Hükümet, 
bize, 11 trilyon 901 milyarlık bir konsoli
de açığı, yani kamu açığı getiriyor. 

Bunun üzerinde tartışmaya girmeden 
önce, bir hususu açıklamak istiyorum. 
Dün, Sayın Maliye Bakanı yanımda -
yanımda getirdiğim zabıtlarda var- diyor 
ki : "Bir bütçede, ben, alacağım borçları 
daha fazla tahmin edersem, belki denk 
bütçe bile yapılıp, Yüce Meclise sunula
bilir. Bundan önceki senelerde, böyle bir 
varsayımdan hareket edilerek, Yüce Mec
lise sunulan, bütçe açığı olmayan, denk 
bütçeleri, zannedersem hepiniz hatırlar
sınız.' ' 

Yani, Sayın Maliye Bakanı, "1989 
bütçesi açık falan değil, biz bunu iç borç
lanmayla karşılıyoruz'' demek istiyor. Ya
ni, bu 4,5 trilyon, açık değil, biz bunu iç 
borçlanmayla karşılıyoruz. 

Tabiî, bir Maliye Bakanı Yüce Mec
liste böyle konuşursa, bizim buna verece
ğimiz bir cevap vardır; ama, arkadaşlarım 
alınmasınlar, ben Maliye Bakanını bu ko
nuda mazur görüyorum; çünkü, onUn 
bahsettiği buradaki denklik; yani bütçe gi
derlerinin, vergi gelirleri yanında, borçla
nılarak da karşılanması denkliği, Hazine 
denkliğidir. Yani, nakit denkliğidir. Dev
let, 1989 yılında, vergilerden ve özel ge
lirlerden 28 trilyon liralık kaynak sağlaya
caktır. 4,5 trilyon lira da borçlanarak na
kit elde edecektir. 32 trilyon 920 milyar li
ralık da harcama yapacaktır. Nakit akımı 
denk olduğu zaman, buradaki denklik, 
nakit denkliğidir, Hazine denkliğidir. Dev
let bütçesinin, eğer 4,5 trilyon liralık kıs
mı borçlanılarak karşılanmış ise, burada 

gene bütçe açığı vardır. Ama, Hazine, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığından ayrıl
dıktan sonra, Hazinesiz bir Maliye ve 
Gümrük Bakanımızın da, burada "Efen
dim, nakit denkliği, bütçe denkliğidir" de
mesini mazur görmek lazımdır değerli ar
kadaşlarım. 

Onun için, ben, tabiî şunu belitmek 
istiyorum : İşte, Hazine Maliyeden ayrı-
lırsa, Maliye ve Gümrük Bakanları da, ge
lirler, burada böyle konuşurlar. 

Şimdi, gelin, siz, burada, Hazine 
denkliği ve nakit denkliğiyle bütçe denkli
ğini birbirine kanştıran Sayın Maliye ve 
Gümrük Bakanımızın, 1989 yılında Tür
kiye'nin malî sorunlarına çözüm bulacağı
nı kabul edin!.. Bakın, bu, neden yanlış?.. 

Değerli arkadaşlarım, eğer devlet 
bütçesinde açık varsa, bu iki şekilde kar
şılanır. Birincisi, emisyon yaparsınız, ya
ni para basarsınız, ikincisi, borçlanırsınız. 
Başka çareniz yoktur. 

Nitekim, Anavatan hükümetleri, bu
gün banknot hacmini 4,5 trilyon liraya çı
karmışlardır. İktidara geldikleri zaman bu 
miktar 2 trilyon lira civarındaydı, piyasa
ya 2,5 trilyon liralık banknot sürmüşler
dir; bu bir... 

Elimizde rakamlar var. Bakın, 1980 
yılından bu tarafa neler olmuş? 

1980 yılında, bütçede, o günkü fiyat
larla 163 milyar liralık açık olmuş; bunun 
48 milyar lirası iç borçlanmayla, geri ka
lanı da emisyonla karşılanmış. 1981 yılın
da 64 milyar liralık açık olmuş; 88 milyar 
liralık iç borçlanma yapılmış, iç borçlan
manın bir kısmı da başka alanlarda kul
lanılmış. 1982 yılı bütçesinde 145,2 milyar 
liralık bir açık var, net 130 milyar liralık 
borçlanma yapılmış. 1983 yılında 283,8 
milyar liralık bir açık var, 109 milyar lira
lık iç borçlanma yapılmış, bakiyesi de 
emisyonla karşılanmış. 1984'te 930,4 mil-
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yar liralık açık var, 421 milyar liralık iç 
borçlanmaya gidilmiş, bu kaynak kullanıl
mış ve bakiyesi emisyonla karşılanmış. 
1985 yılında 787,7 milyar liralık bir açık 
var, 731 milyar liralılc-net borçlanma ya
pılmış. 1986 yılında 1 trilyon 157,8 milyar 
liralık bir açık var, konsolide bütçe için 1 
trilyon 170 milyar liralık bir net borçlan
ma söz konusudur. 1987'de 2 trilyon 156 
milyar liralık açık var, 2 trilyon 127 mil
yar lira iç borçlanma yapılmış.1988 yılın
da da -benim kanaatim- 5 trilyon liralık 
bir konsolide bütçe açığınız olacak, 5 tril
yon lira civarında da borçlanacaksınız ve
yahut bunu emisyonla karşılayacaksınız. 

Şimdi, buhlân, bu kitaplar yazarken, 
Sayın Maliye ve Gümrük Bakanımızın, 
"Efendim, geçmiş yıllarda da, biz bütçe 
açıklarını iç borçlanmayla karşıladığımız 
zaman bunlar açık sayılmıyordu, bugün 
açık sayılıyor, bunlar açık değildir" deme
sini, tashih edilecek bir husus olarak bu
rada zikretmek istiyorum. 

1989 yılı konsolide bütçe açığı, 11 tril
yon 901 milyar liradır. 

Değerli arkadaşlarım, Konuşmamın 
başında, "1989 yılında Türk parası karşı
sındaki dolar kurunu ortalama 2 170 lira 
kabul ederseniz, kendinizi aldatırsınız" 
demiştim. Neden?., çünkü, bu 2 500 lira 
olursa, dış borç anapara ödemelerine pa
ranız yetmez. Hazine bunları ödemeye 
mecburdur. Ayrıca, dolar kurunu 2 170 li
radan hesaplarsanız, Hazineden faizler 
için, ödeyeceğiniz paranız yetmez. Böyle 
olunca da sizin bütçeniz samimî bütçe ol
maz. İşte, bu yönlerden bütçede samimi
yet yoktur. 

Dışişleri Bakanlığının bütçesinin gö
rüşmeleri sırasında sayın bakanın da ka
bul ettiği gibi, memurların cari masrafla
rı için yeterince ödenek konulmamıştır. 
Bunun gibi pek çok bakanlığın bütçesin

de de cari personel harcamaları eksik tu
tulmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bu nok
talardan hareket ederek, KİT'lerle mahal
lî idareleri de hesaba kattığınız zaman 
1989 yılı bütçesinde 16 trilyon lira civarın
da konsolide kamu açığının olduğu görü
lür. Bu miktar ise gayri safî millî hâsıla
nın yüzde 10'udur. 

Değerli arkadaşlarım; konsolide ka
mu açığının yüzde 10 olduğu bir üldeke, 
"Enflasyon yüzde 38 olacak, gelir dağılı
mı düzgün olacak, kalkınacağız, refahı, ül
kenin bütün bölgelerine dengeli bir şekil
de yayacağız" diyemezsiniz. Bu konuda 
size kimse inanmaz ve inanmamıştır da. 

OECD'nin Türkiye'ye gönderdiği 
raporda, 1989 yılında, enflasyonun yüz
de 38-46 arasında değil, yüzde 75 olacağı 
yazılmaktadır. (DYP stralanndan alkışlar) 

Bir değerli milletvekilimiz "IMF ve 
Dünya Bankası, Türkiye'de hayalî ihraca
tın dizboyunu aştığını size raporlarla bil
dirdi mi?" diye sordu. Sayın Hükümet 
üyesi de cevaben, "Biz bu kuruluşlara bil
gi veririz, bizim verdiğimiz bilgilerden 
bildirdi" dedi. Aslında OECD'nin bilgi
leri, Hazine, Başbakanlık ve Maliye Ba
kanlığının birtakım raporlarına dayan
maktadır. Yani, OECD, Türkiye'deki ger
çekleri uydularıyla görmez. Peki, dünya
daki bütün ekonomistler, sizin gönderdi
ğiniz bilgilere ve verdiğiniz donelere göre 
enflasyonunuzu yüzde 60'lann üzerinde 
tespit ediyor da, siz niye bunu Yüce mec
lisin huzuruna yüzde 38 olarak getiri
yorsunuz? 

Değerli arkadaşlarım, bunun anlamı 
yoktur. Bunun ancak bir amacı var; ama 
bunu Sayın Bakanımız burada açıklama
dılar. O da nedir? Amacı şudur değerli ar
kadaşlarım : Hükümet diyor ki, -Şimdi 
söylemeye başladı- efendim enflasyon yüz-
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de 38 olarak öngörülmüştür; biz memur
lara birinci altı ayda yüzde 20, ikinci altı 
ayda da yüzde 20'lik bir artış getireceğiz 
ve toplam artış yüzde 40 olacaktır. Enf
lasyon da yüzde 38 olarak öngörülüğüne 
göre, işte size memur refahı devlet... 

Sayın milletvekilleri; Türkiye'de te
levizyon OECD kayıt ve raporlarına göre 
enflasyonun yüzde 70'ler civarında olaca
ğını bangır bangır söylerken... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 10 
milyar ihracat diyor... 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(Devamla) — Gazeteler, enflasyonun yüz
de 90'lara ulaştığını söylerken, size hangi 
vatandaş inanır? Yani demek istiyorum ki, 
bu bütçeye muhalefet olarak haydi biz 
inanmıyoruz; ama eğer siz vatandaş tara
fından da bu bütçeye inanıldığına inanı
yorsanız, sizi tebrik etmek lazım gelir, baş
ka ne denir yani?.. (DYP sıralarından 
•'Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, 16 trilyon lira civarındaki kon
solide kamu açığına geliyoruz. Bu yıl yüz
de 38'lik bir enflasyon hedefini öngörmüş
sünüz; ama enflasyon yüzde 80'lere çıka
cak. 1983 yılında konsolide bütçenin iç ve 
dış borç faizlerini bir tarafa çıkaracak olur
sak, gayri safî millî hâsılanın yüzde 23 ka
darını kamu hizmetlerine kaynak olarak 
ayırmış oluyorsunuz demektir. Tabiî bu
nun içinde faizler yok. 

1988 yılına geliyoruz, kamu hizmet
lerine ayırdığınız kaynak, gayri safî millî 
hâsılanın ancak yüzde 15'i ve bunun için
de gene faizler yok. Bu hesap şimdiye ka
dar hiç yapılmamıştı. Sayın Bakan deği
şik bir değerlendirme istedi, onun için bu
nu bugün alelacele huzurlarınıza getiriyo
rum. Yani demek istiyorum ki, faizleri bir 
tarafa bıraktığımız zaman, Anavatan Hü
kümetlerinin memlekete, vatandaşa götür
düğü hizmetlerin -Savunma hizmetleri de 

dahil olmak üzere- gayri safi millî hâsıla
daki payı yüzde 23.3'ten yüzde 15.2'ye 
düşmüştür; yüzde 50'lik bir gerileme var
dır. Siz, bu bütçeyle sağlık hizmetini ye
terli götüremiyorsunuz, eğitim hizmetini 
götüremiyorsunuz. 

Evet, sizin çocuklarınızın okuduğu 
ORAN İlkokulunda dahi sınıflar 70 kişi
yi aşmış değerli arkadaşlarım. Konuşma
larımın başında söyledim, bu Parlamen
to, yetkilerini icra organına öyle devretmiş 
ki, o, istediği kadar ücret verir, istediği ka
dar vergi alır, istediği gibi denetler; tabiî, 
ORAN'daki ilkokulda da çocuklar 70, 80, 
90, kişilik sınıflarda, diğer yerlerde ise, 100 
kişilik sınıflarda oturur, okur. 

Değerli arkadaşlarım, bakım, eğer 
örnek vermek isterseniz, savunma hizmet
leri için diyebilirsiniz ki, "Biz bunju fon
lardan karşılıyoruz." Şimdi o noktaya ge
leceğim. Bu bütçenin vatandaşlara hizmet 
götürme gücü, potansiyeli, 1983 "e göre, 
hatta isterseniz sizin 1984 bütçenize göre 
söyleyeyim, şudur : Faizleri çıkardığınız 
zaman 1984'te gayri safi millî hâsılanın 
yüzde 19'unu, 1988'de -gene iç ve dış borç 
faizlerini çıkardığınız zaman- ancak yüz
de 15'ini "Hizmet" diye götürüyorsunuz. 
demek oluyor ki değerli arkadaşlarım, ar
tık bütçeleriniz millete, memlekete hizmet 
verme konusunda potansiyelini yüzde 50 
kaybetmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi Sayın 
Bakanın konuşmasına bakıyoruz. Efen
dim, 1988 bütçesi için 9 Aralık günü yap
tığı konuşmada diyor ki, "Genel ekono
mik gelişmeler ışığı altında, ülkemizde, is
tikrar içinde büyümeyi devam ettirecek -
sayfa 47, satır 25- bir bütçedir. Devletin 
zorunlu ihtiyaçlarına, kalkınma hedefle
rine ve uluslararası ilişkilerin gereklerine 
cevap verecek yapı ve büyüklükte hazır
lanmıştır. Halkımızın ihtiyaç ve beklenti
lerine cevap verecek bir anlayış içinde ha-
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zırlanmış bütçedir. Enflasyon oranının yıl 
sonu itibariyle yüzde 38 seviyesine düşü
rülmesini hedef almış bir bütçedir.'' • 

Değerli arkadaşlarım, bunları söyle
meye gerek yok. biraz önce açıkladığım gi
bi, bu bütçe bunların hiçbiri değildir. Ge
çen sene bütçede "Enflasyon yüzde 33" 
dediniz; elhak, yüzde 90'lara ulaştı. Bu se
ne de -ihtiyatlı konuşacağım- herkes şim
diden "Yüzde 60'ların üzerinde" diyor. 
Vatandaşların beklediği hizmetlerde, 
1984'ten 1988'e yüzde 50'lik bir kayıp var. 
Bu bütçeye gelin de siz, "Vatandaşın bek
lentilerine cevap verecek bütçe" deyin. 

Değerli arkadaşlarım, bu bütçe ne 
ağyarına manidir, ne etrafına camidir. Teş
bihte hata olmaz değerli arkadaşlarım, bu 
bütçe Nasrettin Hoca'nın Akşehir Ovası
na diktiği kapı gibidir; sağından da yel ge
çer, solundan da yel geçer; içi de boştur, 
sağı da boştur, solu da boştur. (DYP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi fonlar konusuna gelelim. Sa
yın Bakan fonlar konusunda dün, "Biz bu 
Yüce Meclise Denetim Kanununu getir
dik." dedi. 

Değerli arkadaşlarım, böyle, "Fonla
rın denetimi yoktur" falan filan demek is
temiyorum; ancak, bir memlekette en bü
yük felaket, iş yapılıyor gösterilip iş yapıl
mamasıdır, o memlekette "Ahlak vardır" 
diye gösterilip ahlakın düşmesidir, "Ma
nevî değerlere hükümetler sahiptir" de
yip manevî değerlere sahip olunmaması-
dır -malî konulara geliyorum- hükümet
lerin "Biz denetim yapıyoruz" deyip de
netim yapmamasıdır. Bir memlekette en 
büyük felaketler bunlardır. Yani, var gibi 
gösterilenlerin var olmamasıdır. 

Şimdi, Sayın Bakanın "Efendim, biz 
bu memlekette fonları, KİT'leri denetle
yecek mevzuatı Yüce Meclise getirdik" 
dediği 3346 sayılı Kanun, Resmî Gazete

nin 7.10.1987 gün ve 19952 sayılı nüsha
sında yayınlanan Anayasa Mahkemesinin 
28.1.1988 tarih ve 1987/12 esas, 1988/3 sa
yılı kararlarıyla denetim hükümleri bakı
mından Anayasaya aykırı bulunmuştur. 
Bu Resmî Gazete buradadır, bu karan bu
rada okumak isterdim, ama zamanımız 
yetmediği için özetleyeceğim. Burada 
Anayasa Mahkemesi diyor k i : Ey Hükü
met, burada siz, denetim yapar gibi gö
rünüyorsunuz ama, burada denetim falan 
yok. Anayasanın 165 inci maddesinde 
KİT'ler ve fonlar üzerinde istediği dene
tim, Sayıştay veyahut Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulundan geçen ve incele
melere, hesaba kitaba, vizelere dayanan 
denetimdir; yoksa, sizin böyle yaptığınız 
denetim, göstermelik, denetim yapıyor
muş gibi bir denetim yapma olayıdır. 

Değerli arkadaşlarım, şu Anayasa 
mahkemesi kararı, bana göre, bir mem
lekette yanlışların en büyüğünün vurgu
lanması şeklidir. 

Değerli arkadaşlarım, üzülerek ifade 
ediyorum : Bu memleket, bu insanlar, son 
yıllarda sadece maddî varlıklarını değil, 
manevî değerlerini ve ümitlerini de yeme
ğe başlamıştır. Tabiî, hükümetler önce 
böyle denetim kanunlarıyla Meclisin hu
zuruna gelir, bu kanunlar da bu gerekçe
lerle Anayasa Mahkemesinden dönerse ve 
eğer Anayasa Mahkemesi; ey Hükümet, 
senin Ziraat Bankasında yaptığın, dene
timde yoktur; Emlâk Bankasında yaptığın, 
denetimde yoktur; fonlardaki denetimin, 
hiç yoktur, bunları denetim saymıyorum, 
der ve bu kanunu geri çevirirse ve bu da 
Resmî Gazetede yayımlandıktan bugüne 
kadar -çünkü, epeyce zaman geçti- Hükü
met altı aylık süreye sığınıp hâlâ doğru dü
rüst bir denetim kanunu getirmezse, Sa
yın Maliye Bakanının buraya çıkıp, 
"Efendim, biz fonlarla ilgili olarak dene
tim yasasını getirdik" demeye hakkı yok
tur değerli arkadaşlarım. Neden yoktur?.. 
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Değerli arkadaşlarım, geçen sene ben 
bu kürsüden ifade ettim : Anadolu Ban
kası bu yüzden battı. Bugün Ziraat Ban
kasına yüklediğiniz batakların maliyeti 
750 milyar lira. Eğer sağlıklı bir denetim 
yapsaydınız, bugün Ziraat Bankası o yük
leri yüklenmeyecekti, o bankalar batma
yacaktı. Şimdi, vergi kanunlarını çıkara
caksınız, tüyü bitmemiş yetimin sırtından 
vergileri alacaksınız ve bunları "Denetim 
yapıyoruz" diye yapacaksınız. 

Kamuoyunda bugün şu söyleniyor : 
Bugün fonların başında olanların malî gü
cü, bakanlardan dahi büyüktür; ama si
yasî hiçbir sorumlulukları yoktur değerli 
arkadaşlarım. Biz, bu milletin vergilerini, 
siyasî sorumluluğu olmayan kişilere teslim 
etmek istemiyoruz değerli arkadaşlarım. 
(DYP ve SHP sıralarından, "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

Şimdi şu hususa geliyorum : Bakın, 
aslında bu fonlar Danıştay murakabesin
den geçerse ne olur? Şu olur değerli arka
daşlarım : Falan bakan veya Sayın Başba
kan, devlet harcamalarında, "Ben, şu ka
dar parayla bu yatırımı hızlandıracağım" 
deyip, 5 milyarı, 10 milyarı, iş yapılma
dan falan müteahhide veremez; bu, bu
dur. Filan bakanlığın, falan bakanlığın ve
ya Sayın Bakanın isteğiyle, fonlardan fon
lara, şuradan buraya aktarma yapılamaz. 
Artırma Eksiltme Kanununa tabi olarak 
iş yaptırılır, devletin kuruluşuna sahip olu
nur. "'Biz bunu istiyoruz değerli arkadaş
larım; ama siz bunu niye istemiyorsunuz? 
\ani, Sayın Başbakanımızın tahsisatı mes
turesi yetmiyor mu da, hiçbir kayıt olmak
sızın bu fonları sayın Başbakanın emrine 
veriyorsunuz? Ama, siz vermeye devam 
edebilirsiniz... 

Değerli arkadaşlarım, tabiî ben bun
ları tekrarlamak istemiyorum, ama şimdi 
şu noktaya geliyoruz : Hep, "Bu Meclis
ten böyle gece yarısı kanun geçiriyor

sunuz' ' deniyor. Aslında bu, parlamento
ya söylenmiş bir sözdür; bunları da söy
lemek istemiyorum. Plan ve Bütçe Komis
yonunda Hükümet kanadına mensup ar
kadaşlar tarafından gece yarısı bir önerge 
verildi ve kabul edilerek bütçe kanununa 
63 üncü madde olarak da girdi; öğleden 
sonra bunun üzerinde dikkatle duracağı
nızı ümit ediyorum değerli arkadaşlarım. 
Bu önergede deniliyor k i : ' 'Adalet Teşki
latını Güçlendirme Fonundan Anayasa 
Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay üyele
riyle hâkim ve savcılara, Adalet Bakanlı
ğı merkez ve taşra teşkilatı, Anayasa Mah
kemesi, Yargıtay ve Danıştayda görevli 
personele, Yüksek Planlama Kurulunca 
tespit edilecek şartlar dairesinde mesken 
kredisi verilir" 

Değerli arkadaşlarım meseleye şöyle 
bakalım : Hâkimlerimize, savcılarımıza, 
Adalet Bakanlığı mensuplarına, Anayasa 
Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay üyelerine, 
başkanlarına ve burada görevli persone
le, esnafa, sanatkâra, işçiye, memura ve 
çiftçiye mesken kredisi verilmesinden ya
nayız. Bütçeye istediğiniz kadar fonlar ko
yunuz, getiriniz, biz muhalefet olarak 
bunları destekleriz. Değerli arkadaşlarım, 
ancak, Adalat Teşkilatını Güçlendirme Fo
nu Kurulmasına Dair Kanunu da getir
dim. Kanunda, hâkimlere, Anayasa Meh-
kemesi, Yargıtay ve Danıştay hâkimlerine 
mesken kredisi verilir diye bir amaç yok. 

Değerli arkadaşlarım sözlerimin ba
şında şunu belirteyim. Tanıdığım, rastla
dığım bütün hâkimler bundan rahatsızlık
larını bana ifade ettiler; neden rahatsız ol
duklarını açıklayayım : Bu fonun gelirle
rine bakın : Kanunda, "Fonun gelirleri, 
bağış ve yardımlardan oluşacak" diyor, 
yani vatandaşlar bağış yapacak, yardım 
yapacak. Bunun Kızılaya yapılan yardım
dan farkı yok. Bu yardımı niçin alıyorsu
nuz? Kanunun başında yazmışsınız, 
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"Adalet binalarını düzelteceğim" demiş
siniz. Vatandaş da diyor ki "Helal olsun; 
adalet binası yapılacak düşüncesiyle ba
ğış yapıyor; bu da güzel. 

ikincisi, kaynakları arasında para ce
zaları var. Bir hâkim hapis cezasını para
ya tahvil ederek, para cezası veriyor; onun 
yüzde 25'i de bu fona gidiyor. Değerli ar
kadaşlar, ayrıca bunların münakaşası ya
pılıyor; birtakım dosyalar ve kırtasiyeler 
mahkemelerde satılıyor, bunların gelirle
ri de var. Başka gelirleri de var. Biz Doğ
ru Yol Partisi olarak Plan ve Bütçe komis
yonunda bu fonun kurulmasına fazla karşı 
çıkmadık. Neden çıkmadık? Değerli arka
daşlarım, çünkü biliyorduk ki, Türkiye'
de Adalet Bakanlığı binalarının hali ger
çekten perişan. Anadolu'ya gidin, üzerin
de Türk Bayrağı bulunan, penceresi olma
yan, önünde büyük kalabalık olan bu bi
na nedir derseniz uzaktan, yaklaştığınız 
zaman bunun adalet mekanizmasının iş
lediği bina olduğunu anlarsanız. Bu ge
rekçelerle fonun kurulmasını Meclis ka
bul etti. 

Değerli arkadaşlarım, burada, mes
ken kredisi açma gibi bir hükmü bütçe ka
nununa koymayın; gelin bunu çıkaralım. 
Emlâk Kredi Bankasının sermayesine 100 
milyar koyalım, Emlâk Kredi Bankasına, 
mesken kredisini hâkimlere mi, memur
lara mı, işçilere mi vereceksiniz; verin" di
yelim. Yani, bu nevi çığırları açmaya lü
zum yok. Bir vatandaş bağış yaparken ve
ya bir hâkim karar verirken, böyle düşün
meyecektir. Onların duygularının ve ka
rarlarının gayet yüce olduğuna inanıyo
rum; ama değerli arkadaşlarım, bu açılan 
çığır yanlıştır. 

Başka fonlar da var. Sayın bakanımı
za Maliyedeki arkadaşlarımız deseler ki 
Gelir idaresini Güçlendirme Fonundan da 
gelir idaresindeki personele konut kredisi 
verin. Nasıl "Hayır" diyebilirsiniz? Hâ

kimlerle gelir idaresindeki memurlar ara
sında kamu hizmeti bakımından, sorum
luluk bakımından ne fark var değerli ar
kadaşlarım? Polis de aynı istekle gelirse ne 
diyeceksiniz? Daha da bunun örneklerini 
çoğaltmak mümkün. Savunma Sanayii 
Fonundan Millî Savunma mensupları da 
bize de konut kredisi açın derse ne 
dersiniz? 

Değerli arkadaşlarım, gece rüya gö
rüp sabahleyin burada kanun teklifi yap
mayalım. 

Değerli arkadaşlarım, diğer bir konu 
da şudur; Açılacak kredinin şartlarını da 
Yüksek planlama Kurulundaki memurlar 
tâyin edecekmiş. Eğer, bu maddeyi böyle 
geçirecekseniz, hiç olmazsa, kamuoyunda 
sağlıklı bir imaj yaratmak bakımından de
mek lazımdır ki, "Bunun şartlarını da Yü
ce Meclis belirler". Bu madde gelince, bu 
madde üzerinde duracağınızı ümit ede
rim. Yani bu, yargının bağımsızlığı, hâ
kimlerimizin yüceliği ve onların kararla
rının toplumdaki saygınlığı açısından ben 
bu maddeyi yadırgadığımı, bunun üzerin
de mutlaka durulması gerektiğine inanı
yorum. Eğer hükümet bunda ısrarlı ise, 
hiç olmazsa, bunun şartlarının, Yüksek 
Planlama kurulundaki memurlara değil, 
Yüce Meclise bırakılmasını ve onun tara
fından belirlenmesini dilemekteyim. 

Değerli arkadaşlarım, açıklamalarım 
arasında bir konuya da değinmek istiyo
rum. Bu, geçen bütçelerde de söylenme
miş bir konu. 

Sayın Maliye Bakanımız, vergi poli
tikasıyla ilgili olarak bütçe konuşmasında 
gene buyuruyorlar ki : "Hükümetimiz, 
vergi politikalarına, uygun olarak 
1984-1988 yılları arasında ülkemizin malî 
sistemiyle birlikte vergi sistemimize de ye
ni bir anlayışla yaklaşılmıştır. Çıkarılan re
form niteliğindeki kanunlarla vergi siste
mi çağdaş, anlaşılması ve uygulanması ko-
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lay, yaratıcı teşebbüs gücü, kurumlaşma
yı ve özkaynak birikimini teşvik edici bir 
yapıya kavuşturulmuştur." 

Bugün de burada vurgulandı : 
1980'den itibaren malî sistemde iki önemli 
değişiklik yapıldı : Birisi 1980'deki vergi 
değişiklikleri, ikincisi Katma Değer Ver
gisi Kanunu. Birincisi 1980 sonundaki hü
kümet zamanında, ikincisi de ANAP Hü
kümeti zamanında 1984 yılı sonunda ka
nunlaştı. Bu iki düzenleme reform niteli
ğindedir; bunu huzurlarınızda belirtiyo
rum. Ancak, Türk Vergi sisteminin bugün 
çağdaş bir yapıya kavuştuğunu, anlaşılma
sı ve uygulanmasının kolay bir yapıda ol
duğunu söylemek mümkün değildir de
ğerli arkadaşlarım. Neden?.. 

Sözlerimin başında, bu Yüce Meclis
ten bu kadar kolay vergi yasaları çıkma
malıdır dedim. Araştırdım, dünya parla
mentolarında ANAP dönemindeki kadar 
çok vergi kanunu değiştiren bir başka par
lamentoya rastlamadım. Meclisten 1984 
yılında 4 ayrı vergi kanunu geçmiştir, 
1985'te 5, 1986'da 3, 1987'de 3, 1988'de 
3 ayrı vergi kanunu geçmiştir. Bunların 
toplamı 18'dir değerli arkadaşlarım. 
ANAP Hükümeti, Meclisten 18 vergi ka
nunu geçirmekle de kalmamış, bu kanun
larla hükümetlere o kadar geniş yetkiler 
almıştır ki, bu yetkilerle sadece Katma De
ğer Vergesinin oranı dört sene içinde on
yedi defa değiştirilmiştir. Gelir Vergisi sto
paj oranları ise geçtiğimiz beş yıl içinde 
on defa değiştirilmiş, Gelir Vergisinin sa
dece bir maddesiyle ilgili olarak on karar
name, Katma Değer Vergisinin sadece ta
rife ve nispetiyle ilgili olarak da onyedi ka
rarname çıkarılmıştır. Tabiî bunlara iliş
kin tebliğleri de saymıyorum. 

Şimdi bütün bunlar ortada iken ve 
vergi mevzuatındaki karmaşanın tehlike
leri basında belirtilirken Sayın Bakanımı
zın, Türk vergi sisteminin anlaşılmasının 
ve uygulanmasının kolay bir hale getiril

diğini iddia etmesini yadırgıyorum. 

Tabiî diyebilirler k i : Bunlar senin yo
rumların. Biz onsekiz kanun da çıkarırız, 
yirmi kanun da çıkarırız, bir maddeyle il
gili olarak onyedi değil, kırkyedi kararna
me çıkarırız; ama vergi sistemi karmaşık 
hale gelmez. 

Değerli arkadaşlarım, bugün basın
da en çok tartışılan konu bu. Bakın bir ya
zar ne diyor : 

"Vergi mevzuatındaki karmaşa : Gö
rüldüğü gibi Türk vergi mevzuatının yu
karıda çizmeye çalıştığımız görünümü tam 
bir mevzuat karmaşasıdır. Bu karmaşanın 
bazı önemli sorunlar çıkarması doğaldır. 
Bu sorunlar çok yönlüdür, bunları vergi 
mükellefleri, vergi idaresi, vergi yargısı ol
mak üzere üç açıdan incelemek mümkün
dür : 

a) Vergi mükellefleri açısından : 
Mükellefler, sürekli değişen mevzuat kar
şısında ekonomik ve malî yaşama uyum 
göstermekte zorluk çekmektedirler. Mü
kellefler sık sık değişen bu formalitelere 
uyum sağlayamamaktadırlar. 

b) Vergi idaresi açısından da, ver
gi idaresinin kurumsal ve meslekî kapasi
tesi, hızla ve birbirinden kopuk bir şekil
de değişen mevzuatın gereklerini yerine 
getirme olanağına sahip değildir. 

c) Vergi yargısı açısından : Vergi 
mevzuatı ve uygulaması karmaşıklaştıkça 
vergi yargısının işi de güçleşmektedir. Ver
gi kuruluşlarının sık sık çelişkili kararlar 
verdiği görülmektedir. Bu durum, adalet
sizliklere ve kamunun adalete olan inan
cının sarsılmasına yol açmaktadır. Uyuş
mazlıkların çoğalması, gerek idare ve ge
rekse mükellefler açısından emek ve za
man kaybına yol açmakta ve bazı giderle
rin yapılmasına da neden olmaktadır. 

Prof. Dr. Sadık Kırbaş 
Hacettepe Üniversitesi 

iktisadî İlimler Fakültesi 
Öğretim Üyesi 
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BAŞKAN — Sayın Doğan, müsaa-
- de buyurun efendim. Süremizin dolma
sına beş dakika var. Bu güzel konuşmayı 
sayın milletvekilleri de çok dikkatli dinli
yorlar, arzu ederdim ki, uzatalım; fakat, 
saat 13.00'ten sonra çalışma süresini uzat
mak için karar yetersayımız olmadığı için, 
görüşmeyi kesmek mecburiyetinde kalı
rım. Bu nedenle, konuşmanızı lütfen beş 
dakika içerisinde bitiriniz. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, Anavatan Hü
kümetinin bu Meclise vergi kanunu getir
me heyecanı henüz daha bitmedi. Yakın
da huzurlarınıza gelecek olan bir vergiden 
bahsetmek istiyorum. Ama, bu vergi ka
nunu Maliye ve Gümrük Bakanlığından 
gelmiyor. 

Söz konusu vergi, "Kamulaştırma 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Tasarısı" adı altın
da geliyor ve adı da Kamulaştırma Değer 
Farkı Vergisi. 

Değerli arkadaşlarım, hükümet bu
nunla ne yapmak istiyor bir bakalım : Di
yor ki, "Bir vatandaşın malını ben kamu-
laştırırsam, vatandaşın beyan ettiği vergi 
değeri ile, kamulaştırma bedeli arasında
ki farkın yüzde 10'dan, yüzde 90'ına -
kademeli olarak- kadar olan kısmını alı
rım.' ' 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, burada 
Gelir bütçesini konuşurken, eski bir ma
liyeci olarak da, bir vergi kanununun, 
Adalet Bakanlığı tarafından sevk edilen bir 
yasa içerisinde yer almasının hiçbir zaman 
benimsenemeyeceğini beyan etmek istiyo
rum. Benimsenemez; çünkü, siz, bizim de 
büyük emeklerimiz olan şu Katma değer 
Vergisini yasalaştırmakla övünüyorsunuz; 
ama, onun sâdece bir maddesinde der ki, 
"Katma Değer Vergisinde getirilecek is
tisnalar ve muafiyetler, bu vergide deği
şiklik yapılmak suretiyle konulur," Bun

dan amaç şu : Vatandaş için bir mevzuat 
birliği sağlamak. Yani, Katma Değer Ver
gisiyle ilgili mevzuatı açtığınız zaman, 
Katma Değer Vergisiyle ilgili her şeyi için
de bulaşınız. 

Biz isterdik ki, vergi kanunlarını Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı getirsin, bu şe
kilde, Adalet Bakanlığı tarafındam getiri
len bir kanunun içinde bir vergi kanunu 
ihdas edilmesin; bu bir. 

ikincisi : Değerli arkadaşlarım, bu
gün istimlak ettiğiniz bu malı vatandaş si
ze gönüllü olarak vermez. Bu, babadan 
kalma mütevazi bir evidir, bahçesidir, tar-
lasıdır; üç dönümlük ziraat alanıdır, bu
nu, kamu menfaati gerekçesiyle, adamın 
elinden zorla almaktayız. Şimdi geliyor
sunuz, sanki gayrimenkullerde değer ar
tışı alınacak başka hususlar yokmuş gibi, 
vatandaşların istimlak edilen mallarından, 
İstimlak değer Artışı Vergisi almak istiyor
sunuz. Peki, değerli arkadaşlarım, spekü
lasyon maksadıyla sahillerde arsa kapatan
ları niye görmezlikten geliyorsunuz? Bü
yük şehirlerdeki arsaları spekülasyon mak
sadıyla alıp, parselleyen adamları neden 
görmezlikten geliyorsunuz da, vatandaşın, 
babadan kalma köhne bir evini istimlak 
edip, onun da yarısından fazlasını vergi 
olarak almak istiyorsunuz? 

Değerli arkadaşlarım, işte vurgula
mak istediğim husus budur. Bu Meclisten 
geçen 18 kanundaki mantık budur; Ana
vatan hükümetlerinin getirdiği vergi ka
nunlarındaki mantığı da budur. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

Tabiî, bu konuda söylenecek çok şey 
var, çok konuşmamız mümkün; fakat, şu
rada beş dakikalık süremiz kaldı... 

BAŞKAN — Sizin süreniz bitti Sa
yın Doğan. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(Devamla) — Çok teşekkür ederim 
efendim. 
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Bir de şu hususa değinmek istiyo
rum : Hayalî ihracat konusu... Bu konu, 
önümüzdeki günlerde Yüce Meclisin hu
zuruna gelecektir, o zaman bu olay daha 
çok açılacaktır. Sadece konuyu arayalım, 
böylelikle Hükümet ve bütün arkadaşla
rımız bu konuda biraz düşünme imkânı 
bulur; maksadım budur. 

Sayın Bakan, ihracattaki haksız ver
gi iadesinin 120 milyar lira civarında ol
duğunu ifade ettiler. Ben, "Bu miktar 120 
milyar liradır, bu teşvikli ihracatın yüzde 
67'sidir, teşviksiz ihracatın yüzde 38'idir" 
gibi verdiği rakamlar üzerinde durmak is
temiyorum. Üzerinde durmak istediğim 
husus şudur değerli arkadaşlarım : 1964'te 
başlayan hayalî ihracattaki bütün incele
meler Maliye Bakanlığı tarafından yapıl
mıştır. \ a n i bütün hayalî ihracat inceleme
lerini, Maliye Bakanlığındaki ya hesap uz- _ 
manian, ya maliye müfettişleri veyahut ge
lirler kontrolörleri veyahut da kontrol me
murları yapmışlardır. Zaten Türk Devle
tinin denetim mekanizmasının içinde de 
bu incelemeleri yapacak başka bakanlık
larda ve birimlerde bir denetim elemanı 
yoktur. 1964 yılından 1984 yılına kadar, 
bütün bu incelemeler Maliye Bakanlığı ta
rafından yapılmıştır. Hatta 1984 yılında, 
zamanın Hazine ve Dış ticaret Müsteşa
rı, Maliye Bakanlığına hayalî ihracat ya
pan firmaların isimlerini de bildirerek, 
bunların incelenmesini Maliye Bakanlı
ğından istemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu inceleme
ler böyle devam ederken hükümet gerek 
vergi mevzuatında, gerekse hayalî ihracatı 
hapis cezasıyla cezalandıran 1918 sayılı 
Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Yasa
da ceza hükmü yer alırken, Hükümet şu 
kararnameyi nasıl imzalamıştır? Bu karar
name -19 Şubat 1987 tarih 87/11509 sayılı 
Kararnamedir- ile daha önceki 28 Kasım 
1986 tarih 86/11237 sayılı İhracatta Vergi 

İadesi Kararnamesinin geçici 1 inci mad
desi şöyle değiştirilmiştir : 

" 1 . ihracatta vergi iadesi incelemesi 
tamamlanmış -yani ilk tahkikatı yapılmış 
demektir ve hemen mahkemeye sevk edil
mesi gerekir-, raporları henüz işleme ko
nulmamış. Yani suçlar sabit, deliller top
lanmış, adamların hayalî ihracat yaptığı 
belirlenmiş; bunların doğrudan doğruya 
ceza mahkemesine veya Devlet Güvenlik 
mahkemesine sevk edilmesi gerekir. 

2. Veya inceleme safhasında bulu
nan raporlar. 

3. Veyahut herhangi bir sebeple za
manaşımı süresinde incelenecek olan ih
racat işlemleriyle ilgili dosyalar, bu karar
lar, hükümler çerçevesinde Devlet Plan
lama Teşkilatınca işleme tabi tutulur." 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bunun 
amacı ne, niye müfettişin incelediği hayalî 
ihracat raporunu planlamaya gönderiyor
sunuz? Gelin, bunu araştıralım; üzerinde 
durulacak konu bu. 

Değerli arkadaşlarım, bu devrettiği
niz dosyalar içinde bir tanesi vardır, isviç
re'de piyasa değeri 5 isviçre Frangı olan 
ve kapı zillerine takılan bir tel, 250 İsviç
re Frangına hayalî olarak ihraç edildi ve 
bunun altın alaşımlı, karışımlı olduğu da 
ifade edilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Aykon, süremi
zin dolmasına 1 dakika kaldı, toparlayı
nız; sözünüzü kesmek mecburiyetinde ka
lacağım. Şahsınız adına öğleden sonra söz 
alırsınız. 

A B D U L L A H AYKON D O Ğ A N 
(Devamla) — Bitiyor Sayın Başkanım. 

MUSTAFA M U R A T S Ö K M E -
N O Ğ L U (Hatay) — Bırakın konuşsun 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, saat 13.00'te 
çalışma süremiz doluyor, ben istemiyor 
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muyum konuşmasını; ben de dinliyorum. 
Niçin müdahale ediyorsunuz, uzatma için 
karar alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. 

A B D U L L A H AYKON DOĞAN 
(Devamla) — Şimdi:, Sayın Maliye Baka
nımıza soruyorum, bu kararnameyi siz, 
nasıl imzaladınız? Altın ihracatının yasak 
olduğunu bu Hükümet bilmiyor mu? 

Değerli arkadaşlarım, üzerinde duru
lacak olan konu budur ve Sayın Bakanı
mızdan şunu istirham adiyorum : Bu ko
nuda verilmiş olan Meclis araştırması 
önergemize yeşil ışık yaksınlar, gerçekten 
kendilerinin dediği gibi hayalî ihrcattaki 
haksız vergi iadesi mesela 120 milyar ise, 
kendisinin beyanını da tarafsız bir araş
tırma heyeti tescil etsin.. Hükümet gelsin, 

hayalî ihracat konusunda kamuoyunda ya
ratılan havanın doğru olup olmadığı im
kânını bu Yüce meclise versin, Meclis 
araştırmasından korkmasın, ürkmesin, 
endişe etmesin. 

Bu dileklerle sözlerimi tamamlıyo
rum ve gelir bütçesinin memleketimize ha
yırlı uğurlu olmasını diliyor, saygılar su
nuyorum değerli arkadaşlarım. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Doğan çok teşek
kür ederim. 

Saat 14.00'te toplanmak üzere birle
şime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.01 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Avcı 

K Â T İ P ÜYELER ; Mümtaz Özkök (Sakarya), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 50 inci Birleşiminin İkinci Oturumun 
açıyorum. 

III . — K A N U N TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 1989 Malî Yûı Genel ve Katma Büt
çeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarı
ları ile 1987 Malî Yûı Genel ve Katma Bütçeli 
idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasa
rıları (1/496, 1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 
1/475, 3/667) (S. Sayıları: 111, 112, 134, 136) 
(Devam) 

A) GELİR BÜTÇESİ (Devam) 

BAŞKAN — Müzarekelere kaldığı
mız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini 
aldılar. 

Öğleden önceki oturumda, gruplar 
adına yapılan konuşmalar bitmişti. Şim
di, Hükümet adına Maliye ve Gümrük 
Bakanı Sayın Alptemoçin; buyurun 
efendim. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANİ 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Sayın Başkan, çok değerli mil
letvekilleri; 1989 yılı gelir bütçesi üzerinde 
yapılan görüşmeler ve ileri sürülen fikirler
le ilgili olarak açıklamalar yapmak üzere sÖ2 
almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadar 
Önce, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum 

— 577 — 



/ 
T.B.M.M. B : 50 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekil
leri, dün, 1989 malî yılı Maliye ve Güm
rük Bakanlığı bütçesi üzerinde eleştiriler 
yapılırken, gelir bütçesine ait olan bazı. ko
nularla ilgili fikirlerimizi ve eleştirilere ce
vaplarımızı sizlere takdim etmemiştim. Bu 
konuşmamda, önce, özellikle dün bu kür
süde dile getirilen, ancak, gelir bütçesiyle 
ilgili olduğu için cevaplamadığımız bazı 
konulara açıklık getirmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bir değerli konuşmacımız, bu kürsüden, 
yapılan denetimlerde yüzde 100 matrah 
farkı ortaya çıktığı, bu nedenle de topla
nan vergilerin en az iki katı kadar vergi 
toplanması gerekliliği hususunu dile getir
di. Malumlarınız olduğu üzere, özellikle 
merkezî denetim elemanları tarafından 
yapılan incelemeler, bir ihbar üzerine ya
pılan incelemelerdir, bir program gereği 
yapılan incelemelerdir; matrah farkının ol
masını icap ettiren konularda yapılan in
celemelerdir. Dolayısıyla, bu incelemele
rin sonucuna bakmak suretiyle, matrah 
farkı epey yüksek olduğuna göre, bütün 
vergilerin iki katı fazla olması gereklidir 
gibi bir noktaya varmak yanlıştır. 

Ancak, ben bu açıklığı getirdikten 
sonra, bir kere daha bazı rakamlar arz et
mek istiyorum; 1984 yılından bu yana, tef
tiş kurulu, hesap uzmanları kurulu, gelir
ler kontrolörleri ve vergi kontrolörleri ta
rafından, 1988 yılının ekim ayı sonuna ka
dar 274 788 incelemenin yapıldığını, in
celenen matrahın 6 053 505 973 477 lira 
olduğunu ve bu incelenen matrah üzerin
den 3 trilyon 250 milyar liralık matrah far
kı bulunduğunu tespit etmişlerdir. Bu ra
kamların içinde Katma Değer Vergisiyle 
ilgili incelemeler de vardır. Sadece Katma 
Değer Vergisi iadesi için yapılan inceleme 
sonuçları ise, gene 1985 yılı başından bu 
yana 7 312 adettir. İncelemeye göre, talep 
edilen Katma Değer Vergisi tutarı 527 
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milyar 633 milyon liradır. İnceleme sonu
cunda reddedilen Katma Değer Vergisi 
ise, yaklaşık 94 milyardır. 

Bir taraftan incelemelerimiz, biraz 
önce ifade ettiğim gibi, özellikle vergi ka
yıp ve kaçağına sebep olan işkollarında, 
özellikle ihbarlar üzerine, özellikle prog
ram incelemeleri çerçevesinde yapılmak
tadır. Bütün mükelleflerimizin beyan et
tikleri matrahların tamamen yanlış oldu
ğu ve elde edilebilecek verginin yarısı ol
duğu ve elde edilebilecek verginin yarısı 
olduğu görüşünün yanlış olduğunu ifade 
etmek istiyorum. 

Gene, dün ifade edilen konulardan 
bir tanesi de; vergi gelirlerinin yüzde 
90'ınm dolaylı vergilerden elde edildiği ko
nusudur. Dün de biraz değindim, bu ko
nuda çok söz edildi. Seneler itibariyle ver
gi gelirleri içindeki vasıtalı ve vasıtasız ver
gi paylarını yüksek huzurlarınıza getir
dim; ama demek ki ben söylüyorum, ko
nuşmacılar benim söylediklerimi ya anla
mıyorlar ya anlamak istemiyorlar; gene 
hoşlarına giden rakamları buradan ifade 
etmek yolunu seçiyorlar. 

1970'li ve 1960'lı yıllara bakarsak, va
sıtalı vergilerin toplam vergiler içindeki 
payı hep yüzde 65'in üzerinde görülüyor, 
özellikle 1960'lı yıllarda. Daha önce, bu 
rakamların yüzde 70'leri geçtiğini de bu 
tabloda görmek mümkün. Ancak, vasıta
lı vergiler daha sonra 1980'li yıllarda yüz
de 40'lara düşüyor ve son yıllarda da, 
1986'da vasıtalı vergilerin, vergiler içinde
ki payı yüzde 48, 1987 yılında da yüzde 
2 olarak gerçekleşiyor. 1988 yılında vası
talı vergilerin, toplam vergiler içindeki pa
yının yüzde 52 olacağı tahmin ediliyor. 

Değerli milletvekilleri, vasıtalı vergi
ler içinde, dün de ifade ettiğim gibi, Kat
ma Değer vergisi de var. Daha önceki yıl
larda yüzde 60-70'ler mertebesinde olan 
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bu oranın içinde, Katma Değer Vergisi gi
bi bir vergi yok. Hemen dünyanın bütün 
gelişmiş ülkelerinde kullanılan Katma De
ğer Vergisi modern, çağdaş bir vergi. Bu 
vergiden vazgeçmemiz mümkün değil ve 
ifade ettiğimiz vasıtalı vergiler içinde bu 
da var. Yüzde 50'ler, yüzde 52'ler, yüzde 
55'ler mertebesindeki bir rakamın, ada
letsiz bir rakam olduğunu iddia etmek, 
bugün itibariyle artık mümkün değil. Kal
dı ki bu konu, herhalde bundan 15-20 yıl 
önceki anlayışlarla tartışılması gereken bir 
konu olmaktan da, çoktan çıkmıştır. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekil
leri; gene dün bir konuşmacımız, vergi yü
künün 1980'lerdeki vergi yükünün altına 
düştüğünü ifade etmektedir. 1980'lerdeki 
vergi yüküyle, 1987-1988 yıllarındaki ver
gi yükünü mukayese ederken, bazı husus
ları açıklığa kavuşturmakta fayda var
dır. 1980 yılında vergi yükü hesaplarında 
kullanılan değerlerle, bugün kullandığımız 
değerler, birbirlerinden çok farklıdır. Bu 
farklılıkları, ben daha önce Yüce Meclise 
arz etmiştim; ama bu vesileyle müsaade 
ederseniz bir kere daha arz edeyim. 

1979-1980 yıllarında Gelir ve Kurum
lar Vergisinin sadece yüzde 5'i, Emlâk 
Vergisinin yüzde 45'i, Gümrük Vergisinin 
yüzde 15'i belediyelere, Emlâk Vergisinin 
de yüzde 35'i il özel idarelerine ayrılmak
taydı. Bugün ise, bu rakamlar çok değiş
miştir. Belediyelere ve il özel idarelerine 
toplam vergilerden giden pay, eskiden ol
duğu gibi, yüzde 5'ler mertebesinde de
ğil, yüzde 9.75 mertebesindedir. Ayrıca, 
büyükşehir belediyelerine, kendi sınırlan 
içinde elde edilen gelirlerden yüzde 5 bir 
pay da ödenmektedir. Eğer, bu iki raka
mı bir şekilde toplarsanız, belediyelere ve 
özel idarelere ayrılan vergi payları yüzde 
13.5'ler, 13.75'ler seviyesine çıkmaktadır. 
Dolayısıyla, bu farklı ayırımlar sonucun
da, vergi yükü mukayesesi tabiî ki, biraz 

yanlış neticeler alınmasına sebep olabilir. 
Ancak, mukayeseyi yaparken, eğer, 

belediyelere ve mahalli idarelere ayrılan 
payları da dikkate alırsanız, o zaman* da
ha sağlıklı bir netice elde etmeniz müm
kün olabilir. O zaman da, 1980 yılına gö
re 1988'li yıllarda hakikaten çok daha bü
yük rakamlarda bir vergi yükünün var ol
duğunu görmek mümkündür. Eğer, ma
halli idarelere aynlar paylar ve parafiskal 
gelirler de dikkate alınır ise, 1980 yılların
da yüzde 20'lerde olan vergi yükü 1988 yı
lında yüzde 22.5'e, 1989'da da yüzde 
23.5'e çıkacaktır tahminlerini yap
maktayız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
vergi gelirlerinin büyük bir bölümünün 
dış ticaretten alındığı ifade edilmektedir. 
Dış ticaretten alman vergiler, 1987 yılın
da toplam vergiler içinde yüzde 18 olmuş
tur. 1988 yılındaki dış ticaretten alınan 
vergilerin, toplam vergi içindeki payının 
yüzde 21 olacağı tahmin edilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu rakamın en 
az yansı kadar bir bölümü Katma Değer 
Vergisiyle ilgilidir, dolayısıyla, dış ticaret
ten alınan vergilerin payı, Katma Değer 
Vergisini düşerseniz, toplam vergiler için
de yüzde 10'lar mertebesinde olmaktadır. 
Dolayısıyla, sayın konuşmacının ifade et
tiği gibi, vergi gelirlerinin büyük bir bö
lümünün dış ticaretten alınması hususu 
ancak yüzde 10 kadar doğrudur. 

' 'Vergi gelirlerinin tahsilat oranı son 
iki yılda düşmüştür" diye ifade ediyor de
ğerli konuşmacılarımız. Ancak, bu da ger
çek dışı bir beyandır. Yıllar itibarıyla bak
tığımızda; 1980'lerde yüzde 82.5, 1981'de 
81.5; 1982'de 80 olan tahsilat oranı, 
1986'da yüzde 88'e, 1987'de 89.6'ya çık
mıştır; 1988 yılı sonunda bu rakamın yüz
de 90'a ulaşacağı tahmin edilmektedir. 
Dolayısıyla, vergi gelirlerinde tahsilat ora
nının son yıllarda düşmüş olduğu ifadesi 
ne kadar doğrudur; takdirlerinize arz edi-
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yorum. Yüzde 80'lerden yüzde 90'lara çı
kan bir oran, acaba düşmüş müdür? 

Gene, bir değerli konuşmacımız, 
"Gelir Vergisi düşük gelirliler ve ücretli
lerin üzerindedir" ifadesini kullandılar. 
Bu konuda da bol bol burada örnekler ve
rildi. Bu söz, hakikaten geçtiğimiz yıllar 
için gerçek bir slogan idi, ancak artık za
manımızda bu, hüküm ifade etmeyen, bir 
değer ifade etmeyen bir slogandır. Gerçek
ten, 1970'li yıllarda Gelir Vergisi içindeki 
ücretlilerin ödediği Gelir Vergisi payı, yüz
de 64'ler, yüzde 65'ler seviyesindeydi; 
1971-1972-1973-1974-1975-1976 yıllarında 
hiç yüzde 62.5'in altına düşmemiş. Hal
buki, 1987 yılında ücretlilerin ödediği ver
ginin, Gelir Vergisi içindeki payı yüzde 
38,2'dir. Dolayısıyla, artık, "Gelir Vergi
si ücretlilerin omuzundadır" ifadesi de es
kiyen bir slogan hükmünden başka bir şey 
ifade etmemektedir. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri) 

Bir değerli konuşmacımız, bizlerin 
hukuka saygısız davrandığımızı; yüce 
mahkemeleri kale almadığımızı ifade et
miştir. Anladığım kadarıyla, Motorlu Ta
şıtlar Veergisiyle, Danıştayda görülen da
va konusunu burada dile getirmek iste
mektedir. 

Daha önce vergi kanunları tartışılır
ken burada yüce heyetinize arz ettiğim bir 
açıklamanın bir bölümünü, sadece tekrar, 
dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

Biz her zaman hukukun üstünlüğü
ne ve yargı kararlarına saygılıyız. 26 Ağus
tos 1988 tarihli, Motorlu Taşıtlar Vergisiy
le ilgili, Maliye ve Gümrük Bakanlığı açık
lamasında aynen şu pragraf yer almakta
dır : "Yürütmenin durdurulması kararı
na karşı yapılan itirazın reddi yönünde bir 
kararın idareye tebliği halinde, her zaman 
olduğu gibi, yargı kararlarına saygı ve hu
kukun üstünlüğü ilkesine inancımız sonu
cu olarak bu kararın gereği yerine getiri
lecek ve mükelleflerimiz hakkında işlem

ler ona göre tesis edilecektir." Bu aynen 
böyle olmuştur ve mükelleflerimizin her
hangi bir şekilde mağdur olmamaları sağ
lanmıştır. 

Bir sayın konuşmacımız burada, top
lanan ve toplanacak Kurumlar Vergisi he
sabını yaptı. Kurumlar Vergisini ifade et
tikten sonra, oradan dahili tevkifatı düş
tü ve bizim net Kurumlar Vergisi hâsıla
tının, ifade edilenin çok altında olduğu
nu buyurdu. Tabiî terazinin -dün de 
söyledik- kefesine bir şeyleri koyar, kon
ması gerekenleri öteki tarafa koymazsanız 
terazi dengede durmaz. Halbuki bu he
saplar yapılırken, geçen yıl topladığınız 
dahili tevkifatı veyahut -bundan sonra- ge
çici vergiyi düşer; ama bu yıl toplayaca
ğınız dahili tevkifatı veya -bundan 
sonraki- geçici vergiyi koymazsanız den
ge sağlayamazsınız. 

Demek ki, topladığınız bir Kurum
lar Vergisi var; bu Kurumlar vergisinin 
üzerine, bir yıldaki dahili tevkifatı veya ge
çici vergiyi ilave edeceksiniz -unutmamak 
lazım- o düşmeyi de sonra yapacaksınız. 
Kalan, sizin o yıl içinde topladığınız net 
Kurumlar Vergisidir veya net Gelir Ver-
gisidir. Burada bu ifadeleri yaparken, ko
nuşan arkadaşımız -zannediyorum teknik 
bir eğitim görmüş arkadaştır- bu hususu 
göz ardı edivermiş. Biz kendisini hoşgö-
rüyoruz. 

MEHMET TAHİR KÖSE (Amas
ya) — 1989 da dahil değil mi Sayın 
Bakan? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Tabiî efendim. 

1989'da düşeceğiniz bir rakam, he
sapta kullanacağınız rakam, 1988'e ait 
dahili tevkifattır; ama bir de toplayaca
ğınız -adı değişen- geçici vergi vardır. 
Birini düşerken öbürünü ilave etmeniz 
muhakkak gerekir ve net rakamı öyle bul
manız lazım. 
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MEHMET TAHİR KÖSE (Amas
ya) — Ben de öyle yaptım. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Sağlamasını yaparsanız, bu
rada söylediklerinizle, bulacağınız rakam
ların farklı olacağını tespit edeceksiniz. 

MEHMET TAHİR KÖSE (Amas
ya) — Öyle yaptım efendim, dediğiniz gi
bi yaptım. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Tebrik ediyorum; çok güzel 
olmuş efendim. 

Efendim, bir arkadaşımız burada bir 
yanlış ifade kullandı, dedi ki, "bir belge, 
bir beyaz kitap yayınlandı." Bu beyaz ki
tapta ihracat ve ihracata verilen vergi ia-
deleriyle ilgili bir objektif değerlendirme 
yapılmıştır; kanunî mesnetler yapılmıştır, 
tarihî gelişme anlatılmıştır, birtakım ra
kamlar verilmiştir. O beyaz kitabın için
de herhangi bir yorum yoktur. O beyaz ki
tabın takdimindeki yazıda da yer aldığı gi
bi, beyaz kitap üzerinde, Maliye ve Güm
rük Bakanlığı, Hazine Dış Ticaret Müs
teşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Dev
let İstatistik Enstitüsü ve Merkez Banka
sı birlikte çalışmıştır. Hiçbir rakam küçült
mek veya büyütülmek istenmeden, 
rakamlar olduğu gibi, o belgede, yer al
mıştır. Dolayısıyla " 120 milyar lira hak
sız yere iade yapıldığı tespit edilmiştir" 
olarak söylenen rakam, küçültülmek ve
ya büyütülmek telaşı içinde veya arzusuyla 
orada yer almamıştır; rakam odur, o ka
dar olmuştur, tespitler ve hesaplar o bel
gede yer almaktadır. 1984 yılından beri ya
pılan, 30 küsur triyonluk bir ihracat için
de, 120 milyarlık haksız yapıldığı tespit 
edilen bir vergi iadesi söz konusudur ve 
bu vergi iadesinin içinde veya vergi iade
sine muhatap olan ihracatın içinde, haki
katen yapılmadığı halde yapılmış gibi gös-
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terilenler vardır; farklı, abartılarak göste
rilen değer veya sayılar vardır; ama usul
süzlük veya sehven yapılan işlemlerden do
layı, haksız yere iade edildiği tespit edilen 
ödemeler de vardır. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekil
leri; bir konuşmacımız, ' 'Vergi konusun
da ve ödemeler konusunda, parlamento 
yetkisini hükümete vermektedir" demiş
tir. Kimse kimseye yetkisini devretmemek-
tedir. Anayasa, hangi kanunların hangi 
çerçeveler içinde nasıl çıkarılacağını açıkça 
ifade etmiştir. Anayasaya uygun olarak ve 
Anayasada tarif edildiği şekilde, yasama 
organı, hükümete birtakım görevler ver
mektedir. Yetki devri değildir; yasama or
ganı, hükümete, belirli çerçeveler içinde 
yapacağı düzenlemeleri nasıl yapacağını 
anlatmaktadır. Dolayısıyla, belli bir so
rumluluğu yüklenen, belli bir programı 
gerçekleştirmek üzere işbaşında bulunan 
hükümete de, bu uygulamalar sırasında, 
birtakım esnekliklerin verileceği, verilmesi 
gerektiği muhakkaktır. 

"Hedefler tutarsızdır, yüce Meclise 
sunulan rakamlarla OECD'nin rakamla
rı arasında farklılıklar vardır" diye ifade 
etti bir konuşmacımız. Bizim, Yüce Mec
lise takdim ettiğimiz rakamların dışında, 
resmî makamlar tarafından bir başka mer
cie verilen, takdim edilen hiçbir bilgi, bi-
yan yoktur. Burada görüşülen, burada bil
gilerinize sunulan rakamlar neyse, başka 
kuruluşlara verilen rakamlar da aynı ra
kamlardır. Ancak, her zaman ifade ediyo
ruz, bütçeler ve makro hedefler birer tah
minler manzumesidir; hedefleri gösterir, 
politikalara uygun olarak hazırlanmış bi
rer dokümandır. Yıl içinde meydana ge
len gelişmeler çerçevesinde, bu makro bü
yüklükler yeniden gözden geçirilir, yeni 
değerlendirmeler yapılır, revize rakamlar 
ortaya çıkar. 

Ayrıca, buradaki konuşmacıların enf
lasyon rakamıyla deflatörün farklı şeyler 
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olduklannı, birbirleriyle münasebeti olan 
şeyler olduğunu; ama birbirlerinden farklı 
şeyler olduklarını unutmamaları lazımdır. 
Enflasyon dediğimiz şey, yaşanılan bir ger
çektir; deflatör ise, hesaben bulunan bir 
değerdir. Yaşanan enflasyonun, tabiî ki, 
hesap edilen deflatör üzerinde payı büyük
tür; ama deflatör bir hesap neticesinde çı
kan şeydir, enflasyon farklı şeydir. İşimi
ze geldiği zaman birini, gelmediği zaman 
öbürünü bu kürsüden ifade etmek, bence 
biraz haksızlık oluyor. 

Bütçe açığı ile nakit açığı, kamu açı
ğı farklı kavramlardır. Biz, borç idaresini 
ihdas ederken, yine bu kürsüden daha ön
ce arz ettiğim gibi, ülkemizin öz kayna-
karmm tümünü gelirler olarak bir tarafa 
yazmayı, ödenen borç anaparalarını da, 
bütçe dışında takip etmeyi öngördük. Büt
çenin içinde, masraf olarak, tabiî ki, dış 
ve iç borçlarla ilgili faiz ödemeleri yer al
maktadır. Eğer siz, yine terazinin bir ke
fesine birtakım şeyleri koyar, öbür tarafa 
onunla ilgili olanları koymazsanız, açık ra
kamını her zaman büyütürsünüz. Bütçe 
açığını, bütçeyi nasıl takip edeceğiz, han
gi sisteme göre takip edeceğiz; eğer bugün, 
hemen hemen bütün dünya ülkelerinin ta
kip ettiği sisteme göre takip edeceksek, o, 
zaman, bu bütçemizin içinde, ödenen 
anapara ve borçlar yer almaz ve aldığımız 
borçlar da gelir olarak bütçemizin içinde 
yer alnıaz. Yok, eğer biz eski sisteme göre 
bakalım derseniz, o zaman, bütçemizin 
içinde borç anaparası olduğu gibi, ödenen 
borçların ana paraları olduğu gibi, bu 
borçları bir noktada veya başka açıkları 
kapatmak için alacağınız borçlanmalarda 
gelir olarak kaydedilmek mecburiye
tindedir. 

Neticede, devlet devamlılık gösteren 
bir mekanizmadır, dolayısıyla bir açık çı
kacaktır. Bir sisteme göre çıkan açık, bir 
başka sisteme göre yapılan bütçe düzen

lemesi açığına göre farklı çıkabilir; ama bir 
sisteme göre bulduğunuz açığın üzerine, 
efendim, işte benim anapara borç ödeme
sini de koyalım, nakit açığını da bunun 
üzerine ilave edelim, çıkan neticeyi de büt
çe açığı olarak tarif edelim deseniz, gene 
yanlış ve haksızlık yapmış olursunuz. 

Bir konuşmacımız bir rakam getirdi 
ve dedi ki, işte Sayın Bakan söylenmemiş 
bir lafı söyleyin diyor, ben de söylenme
miş bir şey getiriyorum. Faiz hariç, bütçe 
giderlerinin gayri safi millî hâsılaya oranı 
düşmüştür. Evet düşmüş. 1983'de bu oran 
20,9; 1984'de 16,8; 1985, 1986, 1987 yılla
rında 15,5; 15,2; 15; 1988 de bunun 15 ola
cağı tahmin ediliyor. 1989'da bunun 
14,6-15 olacağı tahmin ediliyor. 

Neticede, işte politikanın bir sonucu
dur bu. İfade ediyoruz, hükümet prog
ramlarımızda da yer almış. Biz esas itiba
riyle altyapı yatırımlarını yapmak istiyo
ruz. Kalkınmada öncelikli yöreler dışın
da üretime dönük, yatırımları devlet ola
rak değil, özel sektör olarak yapalım isti
yoruz. Politikalarımız bu istikamette. İş
te 1985'den bu yana hep 15'ler civarında 
kalmış bu oran. Bu oran bu politikaların 
bir neticesi. Dün de ifade ettim Yapılan ya
tırımlar içinde, toplam sabit sermaye ya
tırımları içinde 1987-1988 ve 1989 yılların
da özel sektörün yaptığı sabit sermaye ya
tırımlarının payı toplamın içinde giderek 
artmaktadır. İfade ediyoruz ki, biz özel 
•sektörün yapacağı işlere yatırım yapma
yalım; kendi özel sektörümüzle kalkıp ra
kip olmayalım,' teşebbüs gücünü teşvik 
edelim ve özel sektörün büyümesini, güç
lenmesini sağlayalım; ama devlet olarak 
da temel fonksiyonlarımızı yerine getire
lim. Altyapıyı yapalım ve ekonomiyi ko-
ordine edelim. 

Bir sayın konuşmacımız benim söz
lerimden alıntılarla; "Sayın Bakan 'fon
lar denetleniyor' dedi, halbuki işte fonla-
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nn denetlenmesi ile ilgili kanun Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edildi" bu
yurdu. Benim sözlerimin sonunda bir 
cümle daha var. "Biz fonlann denetlen
mesini getirdik, kanunu koyduk. Geçen se
ne fonları Yüce Meclisin bilgi, takdir ve 
tasviplerine arz ettik. Bu sene de ikinci de
fa aynı şeyi yapıyoruz. Yasamanın dene
timini getirdik. Anayasa bunu iptal ettiği 
için, önümüzdeki günlerde yeniden yasal 
düzenleme yapılacak ve gene Yüce Mec
lisin fonları denetlemesi imkânı sağla
nacak" diye ifade ettim. Mealen, kısa bir 
cümledir; ama herhalde dikkatlerden kaç
mıştır veya dikkat edilmemek istenmiştir. 

"Aradan bu kadar zaman geçti, Hü
kümet, altı aylık süreye sığmryor da, niye 
hazırlık yapmıyor" diyor arkadaşımız. 
Onu nereden biliyor bilmiyorum, Hükü
metin yetkili organlarının hangi işlerle ça
lışıp hangi işlerle çalışmadığını değerli ar
kadaşımız herhalde yanlış değerlendiriyor. 

Fonların ihaleleriyle ilgili ortaya ko
nulan hususlarda da pek birbirini tutma
yan birtakım ifadeler vardır. Aslında, fon 
harcamaları 2886 sayılı Devlet İhale Ka
nununa göre çıkarılmış olan Fonlar İhale 
Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Fonlar 
İhale Yönetmeliği de 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu ile tam paralellik ifade et
mektedirler. Fonlardan birkaç tanesi bel
ki bunun dışında düşünülebilir; ama bun
ların da ihale şartları tamamen aynı ka
nuna paralel hale getirilmiştir. Rekabet ve 
açıklığın sağlanması esaslarının gerçekleş
mesine özen gösterilmiştir. 

Sayın* Başkan, çok değerli milletvekil
leri; ana hatlarıyla, dünkü ve bugünkü ko
nuşmalardan tespit ettiğim hususlar bun
lar. Aslında, gelir ve vergi konularında de
ğişik zamanlarda pek çok arzlarımız oldu, 
o arzlarımızı uzun uzun tekrar etmek ve 
Yüce Heyetinizin sabrını istismar etmek 
istemiyorum. 

Sözlerime burada son verirken, 1989 
malî yılı bütçesinin ve gelir bütçesinin mil
letimize, hepimize hayırlı ve uğurlu olma
sını temenni ediyor, hepinize saygılar su
nuyorum efendim. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Şahsı adına lehte söz isteyen yok. 

Aleyhinde, Sayın Mahmut Almak?.. 
Yok. 

Başka söz isteyen?.. Yok. 

Gelir bütçesi üzerindeki görüşmeler 
tamamlanmıştır. 

Şimdi 2 nci maddeye bağlı cetvelin 
bölümlerini okutarak, ayrı ayrı oylarını
za sunacağım. 

Pek muhterem arkadaşlar, bundan 
sonra aşağı yukarı dörtbeş saat bu oyla
ma işleriyle meşgul olacağız. Oldukça 
komplike veyahut ben bu işi ilk defa yap
tığım için; dikkatlerinizi istirham 
edeceğim. 

I — 1989 Malî Ydt Bütçe Kanunu Tasa
rın ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/496) 
(S. Sayısı : 111) (1) 

1. Vergi Gelirleri 
24 370 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme

yenler... 
Efendim, lütfen sayınız, karar yeter

sayısını arayacağız. (ANAP sıralarından 
"Var" sesleri) 

Yok efendim, 114 sayısını arayacağım. 
Karar yetersayısı yoktur. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum : 

Kapanma Saati : 14.34 

(1) 111 S. Saydı Basmayazt 912.1988 
tarihli 37 nci Birleşim Tutanağına eklidir, 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 14.45 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Avcı 
KÂTİP ÜYELER : Mümtaz Özkök (Sakarya), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 50 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumu-
u açıyorum. 

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

A) GELİR BÜTÇESİ (Devam) 

1. — 1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/496) 
(S. Sayısı : 111) 

BAŞKAN — 1989 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla 1987 
Gelir 
Türü Açıklama 

Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıları-
üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini 
aldılar. 

2 nci maddeye bağlı cetvelin bölüm
lerini okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım : 

Lira 

1 Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Fonlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

24 370 000 000 000 

1 916 276 000 000 

1 970 000 000 000 

28 256 276 000 000 

2 nci maddeyi, kabul edilen ekli cet
vellerle birlikte oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlar, biraz önce de 
arz ettiğim gibi, bundan sonra okutup oy
larınıza sunacağım maddeler oldukça 
uzun ve üçbuçuk dört saat sürebilecek. 
Onun için, Divan Üyesi kâtip arkadaşımın 
oturarak okumasıriı oylarınıza sunaca

ğım : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

Denge 
MADDE 3. — Ödenekler toplamı ile 

tahmin edilen gelirler arasındaki fark net 
borçlanma hâsılatı ile karşılanacaktır. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerin
de söz isteyen?.. 

— 584 — 
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Sayın İbrahim Demir, buyurun 
efendim. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Sayın Başkan, Genel Kurulun sayın üye
leri; 1989 Malî Yılı Bütçe Tasarısının 3 ün
cü maddesi ile ilgili olarak şahsî görüşle
rimi arz etmek üzere huzurunuzdayım. 
Bu vesile ile saygılar sunarım. 

Yine bu vesileyle, müsaade ederseniz 
bir yanlışlığı vurgulamak ve bu hususa 
dikkatinizi çekmek istiyorum. O da şu
dur : Bütçe görüşmelerinin Genel Kurul 
gündeminin bir kısmında, "Bütçe Kanun 
Tasarısının maddelerinin okunarak 
oylanması" şeklinde bir ifade yer almak
tadır. Bence bu ifade; acizane, şahsî ka
naatime göre yanlıştır. Şunun için yanlış
tır : Burada Bütçe kanun Tasarısının mad
deleri okunarak oylanmaz, görüşülerek 
kabul edilir. Peki bu yanlışlık nereden ge
liyor; değerli arkadaşlarım, bu yanlışlık 
bütçe görüşmelerinin Yüce Mecliste âde
ta bir müzakere değil de, bir formaliteye 
dönüşmüş olmasından ileri geliyor. O ba
kımdan ben, hiç değilse, bundan sonraki 
uygulamalarda bu hatanın tekrarlanma
ması temennisini ifade etmek üzere söz al
mış oldum bu hususu takdirlerinize ve bil
gilerinize arz ediyorum. Bu bir. 

Diğer biı* husus; malumunuz dün bu
rada bu bütçeyle ilgili olarak partimizin 
görüşlerini size arz ettik. Netice olarak bu 
bütçeyle, bu ekonominin, bu memleketin 
bir yere varamayacağını söyledik. Artık 5 
yıllık bir uygulamanın sonunda milletimiz 
şunu açıkça görmüştür ki, Anavatan kad
roları y la, programlarıyla ve zihniyetiyle 
bu memleket iyiye değil, kötüye git
mektedir. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Halt etmişsin sen... 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Buna rağmen, Anavatan İktidarının bu 

memlekete yapabileceği çok büyük bir iyi
lik vardır. O da; bir an önce, tasını tara
ğını, pilisini pırtısını toplayıp çekip git
mesidir. 

Saygılar sunanm. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) 
— Sizin yaptığınız gibi değil mi?.. Askeri 
görünce kaçarsınız. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 
bir dakika... 

Sayın Demir, maddede böyle bir şey 
yoktu. Madde üzerinde söz aldınız... 

Efendim, 3 üncü maddeyi oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Malî Politikaya İlişkin Hükümler 

Bütçe Politikası ve Malî Kontrol 
MADDE 4. — Maliye ve Gümrük 

Bakanı; 

a) Harcamalarda tasarrufu sağla
mak, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe po
litikası yürütmek amacıyla ödeneklerin 
dağıtım ve kullanımını, gelir ve giderlere 
ilişkin kanun, yönetmelik ve kararname
lerin uygulamalarını düzenlemek üzere, 
gerekli önlemleri almaya, standartları tes
pite ve sınırlamaları koymaya, 

b) Giderlerinin yarısından fazlası 
hazine yardımları ile karşılanan ve katma 
bütçeli idare durumunda bulunmayan 
özel kanunlarla kurulmuş kamu kuruluş
larının hizmet programlarını yılı içinde 
düzenlemeye ve bunlar için harcamalar ve 
istihdam esasları yönünden, gerekli stan
dartları tespite ve sınırlamaları koymaya, 

c) Fonlarla ilgili tahakkuklardan 
ödenmemiş olması nedeniyle emanete 
alınmış miktarları gelir kaydetmeye, 



T.B.M.M. B : 50 22 . 12 . 1988 O : 3 

d) Genel bütçeli dairelerle, katma 
bütçeli idarelerin Türkiye Elektrik Kuru
mu ile Büyük Şehir belediyelerinin elek
trik, su ve havagazı işletmelerine olan 
borçlarının ödenmesine ilişkin esas ve 
usulleri tespite, gerektiğinde adı geçen ida
relere yapılacak ödemeleri gerçekleştirmek 
maksadıyla, genel ve katma bütçeli kuru
luşlar bütçelerinden bu kuruluşlarla varı
lacak mutabakat üzerine Maliye ve Güm
rük Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertibine bu 
maksatla kullanılmak üzere ödenek aktar
maya ve bu konuda gerekli bütçe işlemle
rini yapmaya veya ilgili kuruluşun borç 
tertibine ya da bu amaçla yeniden açıla
cak tertibe aktarmada bulunmaya, 

Yetkilidir. 
Bu madde hükmü özel idareler, Be

lediyeler, döner sermayeli kuruluşlar ve 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri hakkında da 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. 

Buyurun Sayın İbrahim Demir, 
Buyurun. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Sayın 
Başkan, konuşmasına dikkat etsin. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kay
seri) — Hakaret etmeye hakkı yok efen
dim; burası Millet Meclisi. (ANAP sıra
larından "madde üzerinde konuşsun" 
sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Sayın Demir... Sayın Demir... (Gürültü
ler) Arkadaşlar bir dakika... Bir dakika 
efendim... 

Muhterem arkadaşlar, ben görevimi 
yapacağım. 

Sayın Demir, madde üzerinde söz al
dınız. Yüksek Kurulun zamanı azdır. 
Dört-beş saat burada oturarak bu madde
leri kabul etmek durumumuz var. Sizin 
de, arkadaşların bu hassasiyetine saygı 
göstermenizi rica ediyorum. Buyurun. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Sayın Başkan, teşekkür ederim; ancak, 
ben aynı hassasiyeti, sizin de, benim bu 
hakkımı kullanmam hususunda gösterme
nizi istirham ediyorum. (DYP* ve SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Hakkınızı kullanmanı
zı istediğim için sizi buraya çağırdım. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, bu 4 üncü madde, 
ekonomik ve malî politikalarla ilgili bir
takım esaslan içermektedir. Ben, biraz ev
vel burada, önemli olduğuna inandığım 
bir hususu ifade ettim; ama galiba parla
mentonun iktidar partisi grubuna mensup 
arkadaşlarımız bunları ya anlamadılar, ya 
da yanlış anladılar. 

"Bu iktidarın, bu memlekete artık 
yerini boşaltmaktan başka bir iyilik imkâ
nı yoktur" dedim. Bunu tekrarlamak için 
tekrar huzurunuzdayım, saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından sıra kapaklarına vur
malar ve "yuh" sesleri" 

BAŞKAN — 4 üncü maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Ödenek Dağıtım ve Kullanımı 
MADDE 5. — a) Bütçe kanunla

rına ekli (A) cetvellerindeki ödenekler, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirle
necek ilkeler ve serbest bırakma oranları 
dahilinde kullanılır. 

Bu oranlar üzerinde harcama ya
pılamaz. 

İdareler bütçelerinde yer alan öde
nekleri belirlenecek ilkeler ve serbest bı
rakma oranları dahilinde Kalkınma Pla
nı ve Yıllık Programda öngörülen hedef
leri ve hizmet önceliklerini gözönünde bu
lundurarak, tasarruf anlayışı içinde, kul
lanmakla yükümlüdürler. 

— 586 — 
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b) Bütçe Kanunlarına bağlı "A" 
işaretli cetvellerdeki ödeneklerin; iç ve dış 
borç faizleri ve (1) Ödenek türü altında yer 
alan personel giderleri ödenekleri ile siyasî 
partilere devlet yardımı ödeneği hariç, % 
3,5'u kesilerek Maliye ve Gümrük Bakan
lığı Bütçesinde yer alan "930 - 08 - 3 - 301 
Devlet Memurları Kanunu ile diğer Ka
nunlar ve yönetmeliklerin gerektirdiği gi
derler ile toplu iş sözleşmelerin gerektir
diği ek giderler karşılığı" tertibine akta
rdır. Buna ilişkin işlemler Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca malî yılın başında yeri
ne getirilir. Katma Bütçeli idarelerin ha
zine yardımı ödenekleri buna göre dü
zeltilir. 

c) Bütçe Kanunlarına bağlı (A) işa
retli cetvellerdeki ödeneklerin (Hazine 
yardımı almayan katma bütçeli idareler 
ödenekleri ile Maliye ve Gümrük Bakan
lığı bütçesinin "940 - 03 - 3 - 424 - 900 
Siyasî Partiler Kanunu uyarınca Devlet 
yardımı" tertibindeki ödenekler hariç % 
8'ine kadar olan kısmını, konsolide bütçe 
büyüklüğü ile sınırlı olarak Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı Bütçesinin "930 - 08 
- 3 - 309 - 900 Yedek ödenek" tertibine 
eklenmek üzere kesmeye Bakanlar 
Kurulu, 

Bakanlar Kurulu Kararı ile kesilen 
miktarları Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Bütçesinin ilgili tertibine eklemeye ve bu 
işlemler sonucu doğacak hazine yardımı 
fazlalarını iptale Maliye ve Gümrük 
Bakanı, 

Yetkilidir. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Sayın Başkan, (b) fıkrasında "930" ol
ması gerekir. "980" olarak okundu, teyid 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz isteyen? 
Buyurun Sayın Demir. (ANAP sıra

larından gürültüler) 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Konuyla ilgili konuşsun efendim. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Demin 
söyledi söyleyeceklerini. 

BAŞKAN — İbrahim Bey, bir daki
ka efendim... (Gürültüler) 

Arkadaşlar, konuşmacının ne söyle
yeceğini bilmiyoruz; evvela bir konuşsun. 
(ANAP sıralarından "biliyoruz, 
biliyoruz" sesleri, gürültüler) 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Efendim, 
söyledi; demin konuştu. (Gürültüler, 
ANAP sıralarından "hasta bu adam" 
sesleri) 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Ne söyleyeceği 
belli Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kafasının içindekileri 
mi okuyorsunuz Sayın Bakan?... 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — İki defa çıktı, 
aynı cümleleri, aynı şeyleri tekrar etti Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Eğer bir daha çıkarsa, 
içtüzüğü tatbik edeceğiz. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Sayın 
Başkan, İbrahim Bey hekime muayeneye 
gitsin önce. 

BAŞKAN — İbrahim Bey, atmosfe
ri görüyorsunuz. İçtüzüğün 67 ve 68 inci 
maddelerini size hatırlatırım; eğer mevzu 
dışına çıkarsanız, sözünüzü keserim ve is
temeyerek sizi salondan çıkarmaya mec
bur kalırım. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Takdir sizin tabiî Sayın Başkan, sizin yet
kilerinize müdahale edemem, etmek niye
tinde de değilim; ama lütfen siz de benim 
söz hakkıma müdahale etmeyiniz. Sizden 
ricam, bu salonda bulunan bazı arkadaş
larımızın t itline, deruhte ettiği görevin 
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önemine ve temsil ettiği insanların şeref 
ve haysiyetine yakışır şekilde davranma
larını sağlayınız. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — 
Sen kendinden bahsediyorsun. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Ben buraya, önce saygılarımı sunmaya, 
sonra görüşlerimi söylemeye, sonra da si
zi tekrar selamlayıp, huzurlarınızdan ay
rılmaya geldim. Daha benim burada mad
de hakkında söz alıp, iki cümle söyleme
me bile tahammülünüz yok. Bu memle
ket size beş yıldır tahammül ediyor. Siz, 
bildiğinizi yapıyorsunuz; müsaade edin 
biz de doğru bildiklerimizi söyleyelim, söy-
leyebilelim. (DYP ve SHP sıralarından al
kışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Madde 
ile ilgili konuşun. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Maddeyle ne ilgisi var Sayın Başkan?.. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Benim bugün bildiğim en büyük gerçek, 
bu iktidarın artık bu memleketin omuz
larında çok büyük yük olduğudur; çekin 
gidin... (ANAP sıralarından gürültüler ve 
bir grup ANAP'lı milletvekilinin kürsü 
önünde toplanması) 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — İn 
aşağı!.. 

SABRİ ARAŞ (Kars) — Çık dışarı!.. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, kürsüye vuramaz. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Eşek oğ
lu eşek... 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, niye tutuyorsunuz bura
da?.. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — İbrahim Bey, lütfen ini
niz. (ANAP sıralarından gürültüler) 
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Arkadaşlar, lütfen müdahale et
meyiniz. 

SABRİ ARAŞ (Kars) — Kürsüden 
terbiyesizlik yapamaz Sayın Başkan. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Oturun yerinize, lütfen sakin olun... 

KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — 
Adi herif!.. 

BAŞKAN — İbrahim Bey, lütfen ini
niz. (ANAP sıralarından gürültüler, sıra 
kapaklarına vurmalar) 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Sayın Başkanım, bir tavzih yapmak isti
yorum. (ANAP sıralarından sıra kapak
larına vurmalar) 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, indirin aşağıya, daha niye 
tutuyorsunuz? (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Karaevli, "tav
zih edeceğim'' diyor. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Sözü bitti. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Sözünü bitirdi, kesin sözünü Sayın Baş
kan. (ANAP sıralarından gürültüler.) 

SABRİ ARAŞ (Kars) — Kürsüden 
terbiyesizlik yapamaz Sayın Başkan, insin 
aşağıya. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Alın şu arkadaşı. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Sözünü bitirdi, aşağı indirin Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — İbrahim Bey, lütfen 
kürsüden ininiz... 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, ben gürültüye pa
buç bırakacak insan değilim. (ANAP sı
ralarından "İn aşağı" sesleri) 
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BAŞKAN — İbrahim Bey, lütfen... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Müsaade edin, bir açıklama yapmak isti
yorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Bir açıklama yapmak istiyorum, müsaa-

1. — Antalya Milletvekili ibrahim Demiri 
görüşülmekte olan konunun bitimine kadar konuş
maktan men cezası verilmesi 

BAŞKAN — Arkadaşlar, İçtüzüğün 
67 nci maddesini okuyorum : 

"Kürsüdeki üyenin sözü ancak Başkan 
tarafından, kendisini İçtüzüğe uymaya ve ko
nudan ayrılmamaya davet için kesilebilir. 

İki defa yapılan davete rağmen, ko
nuya gelmeyen milletvekilinin aynı birle
şimde o konu hakkında konuşmaktan me-
nedilmesi, Başkan tarafından Genel Ku
rula teklif olunabilir. 

1, — 1989 Malî Ytlt Genel ve Katma Büt
çeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasart-
lan ile 1987 Mali Yûı Genel ve Katma Bütçeli 
idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasa
rdan (1/496, 1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 
1/475, 3/667)(S.Sayuarı: 111,112,134, 136) 

BAŞKAN — 5 inci maddeyi oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Ayrıntılı Harcama Planları 
MADDE 6. — 1989 malî yılında, ge

nel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli 
idareler, belediyeler, belediyelere bağlı ku
ruluşlar, özel idareler, kamu iktisadî teşeb
büsleri ile benzeri kuruluşlar ve fonlara ta
sarruf eden kuruluşlar, Maliye ve Güm
rük Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığınca tespit edilecek esaslar ve 
esrelerde, 

a) Gelir tahminlerini, 

de edin Sayın Başkan. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — İbrahim Bey ininiz lütfen... 
İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 

Peki efendim. (ANAP sıralarından "Yuh" 
sesleri, gürültüler) 

Genel Kurul, görüşmesiz işaret oyu 
ile karar verir." 

Bir daha İbrahim Demir'e söz veril
memesini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(ANAP sıralarından alkışlar, DYP ve SHP 
sıralarından gürültüler) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Baş
kan, nasıl olur?.. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz is
tiyorum? (Gürültüler) 

b) Gider tahminlerini, 
c) Malî tabloları, 
d) Birbirleriyle borç ve alacak du

rumlarını, 
İlgili mercilere vermek zorundadırlar. 
Maliye ve Gümrük Bakanı madde 

kapsamına giren idare, kuruluş, teşebbüs ve 
kurumlardan, her türlü malî işlemleri ile il
gili bilgi, belge ve hesap durumlarını alma
ya; bu belge ve hesap durumları ile borç
lanma ve borç ödeme imkânları üzerinde 
inceleme yaptırmaya, programlarına uygun 
harcama yapmayan, bilgi, belge ve hesap 
durumlarını ibraz etmeyen idare, kuruluş, 
teşebbüs ve kurumların bütçe ödeneklerini 
kesmeye ve diğer imkânlarını durdurmaya, 
bütçe ödenekleri ile diğer imkânları en et
kin şekilde kullanmak üzere gerekli önlem
ler almaya yetkilidir. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa
yın Başkan, tutumunuz hakkında söz isti-

IV. — DİSİPLİN CEZALARI 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER'İŞLER (Devam) 
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yorum efendim... (Gürültüler) Bir şey arz 
edebilir miyim efendim? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, madde üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayin Genç. 
KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 

Efendim, zatı âliniz, bir sayın üyenin par
lamentoda konuşup konuşmayacağını Ge
nel Kurulun onayına sundu. Anayasal bir 
hakkı, bir bütçe konuşması gibi bir hak
kı, Genel Kurulda konuşma gibi bir hak
kı, Genel Kurulun çoğunluğunun oyu ile 
nasıl alabilirsiniz? 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — İçtüzük 
böyle efendim. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
İçtüzük öyle değil efendim. 

BAŞKAN — Sayın Toptan, ben İç
tüzüğü tatbik ettim. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — İç
tüzüğü yanlış tatbik ettiniz. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) -
İçtüzükte... 

BAŞKAN — Olabilir... 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — İçtüzük 

maddelerini okuyun.... (Gürültüler) Yani, 
şu arkadaşın konuşmasını kabul ediyor 
musunuz?.. Elinizi vicdanınıza koyun. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, İçtüzük belli bir konu ola
rak tasrih etmiş, belli bir konu olarak sa
dece ona inhisar ettirilmiş, olur mu 
efendim? 

BAŞKAN — Konuşulan mesele büt
çe Sayın Toptan; yalnız bütçe konu
şuluyor... 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, konu o değil ki, konu belli 
bir konu. Söz aldığı konu hakkında... 

BAŞKAN — Efendim, hepsi bütçe
ye dahil, burada müzakere edilen husus 
bütçedir. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Efendim, 15 gündür devam ediyor bütçe 
müzakereleri. Başında siz bir ceza versey
diniz, bütün bütçede konuşmayacak 
mıydı? 

BAŞKAN — Sayın Toptan, lütfen bu 
konuyu benim takdirime bırakınız... 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Takdire taallûk etmez ki. 

BAŞKAN — Ben kararı aldım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Anayasal bir hakkı alıyorsunuz. 

BAŞKAN — Karardan çıkacak bü
tün kanunî vecibeleri de kabul ediyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Arkadaşlar, hiç kimsenin takdirini, 
hiç kimsenin tekdirini, hiç kimsenin sev
gisini istemiyorum. Ben burada inandığım 
bir şeyi tatbik ediyorum. Yanlış da olsa 
ben bunu böyle tatbik ettim arkadaşlar. 
(DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

Buyurun Sayın Genç. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Hatalı yaptın Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Yanlışlık yoktur 

efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Hatalı yaptınız. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan değerli üyeler; 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 

Usul hakkında söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — İbrahim Bey... 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 

Usul tartışması açınız... 
BAŞKAN — İbrahim Bey, belki oy

lamalar bitince usul hakkında söz veririm. 
Düşüneyim de... 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) -
Nasıl vereceksiniz? 

BAŞKAN — Onun takdiri bana ait 
efendim. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Tutumunuz hakkında söz verin Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Aman efendim, ne tut
tu ki ne şey yapalım... 

Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlar; bakın, her-

— 590 — 



T.B.M.M. B : 50 22 . 12 . 1988 O : 3 

kesin Meclis İçtüzüğünü iyi okuması la
zım. (ANAP sıralarından "Maddeyle ne 
ilgisi var?" sesleri) Bir dakika efendim... 
Bir dakika... 

Sayın Başkan, bu arkadaşlar ne 
diyor? 

BAŞKAN — Efendim şunu diyorlar, 
galiba siz ağır işitiyorsunuz... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, madde üzerinde konuşacağım... 

BAŞKAN — Siz madde üzerinde söz 
aldınız, biliyorsunuz... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bir 
• dakika efendim... 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Madde ile alakalı konuşsun Sayın Başkan. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ne 
demek yani?.. Bakın siz böyle yaparsanız 
bu bütçeyi çıkarttırmam... (ANAP sırala
rından "Yuh" sesleri, gürültüler) 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Sen kimsin ki bunu yapacaksın? 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Ne biçim konuşuyorsun sen? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bir 
dinleyin bakalım bizi... 

ABDULKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Madde üzerinde konuş dinleyelim. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Sen kimsin, ne zannediyorsun kendini, 
adam gibi konuş da dinleyelim. 

SABRİ ARAŞ (Kars) — Saym Baş
kan, böyle konuşmalara nasıl izin veriyor
sunuz, bu ne biçim konuşma? 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — 
Sen nesin, ne biçim milletvekilisin? Ko
nuyla ilgili konuşsana, olayı başka yönle
re götürme. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Be
nim kim olduğumu size gösteririm... 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — 

Olayı başka yöne götürme, konuş... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sa

yın Başkan, her kanun maddesi üzerinde 
grupların ve üyelerin konuşma hakkı var
dır. Siz burada milletvekillerinin konuş
ma hakları üzerine ambargo koyamazsı
nız. Koyduğunuz takdirde, bundan son
ra her madde üzerinde hem grup adına, 
hem de kişisel söz alırız ve sabaha kadar 
çalışırsınız... 

BAŞKAN — Konuş... 
YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Adam 

bize küfür edecek, biz de onu konuştura
cağız öyle mi? 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — 
Çalışmaktan kaçan kim, sen maddeyle il
gili konuş önce. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Konuş, madde üzerinde konuş... (ANAP 
stralanndan gürültüler) 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ne 
bağırıyorsunuz, ne bağırıyorsunuz siz 
grup başkanvekilleri olarak? 

BAŞKAN — Arkadaşlar, karşılıklı 
konuşmayalım lütfen... 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — 
"Çıkarttırmam" diyor, ne saygısızlık bu 
Sayın Başkan? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, ikincisi; bu arkadaşlar çoğun
luklarına güvenerek bizim muhalefet ola
rak sesimizi mi kısmak istiyorlar? Sizin gü
cünüz varsa, kesin bakalım... 

BAŞKAN — Sayın Genç, karşılıklı 
konuşmayınız ve madde üzerindeki fikri
nizi söyleyiniz... 

NABİ POYRAZ (Ordu) — Şov yap
ma orada, madde üzerinde konuş be. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, biraz önce yaptığınız uygu
lamada açık seçik hata vardır. (ANAP sı
ralarından gürültüler) Siz bir milletveki
lini burada konuşmaktan men edemezsi-
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niz; bü, İçtüzüğe aykırıdır. Bundan son
ra, eğer ANAP Grubu böyle devam eder
se, biz de muhalefet olarak içtüzüğün, 
Anayasanın bize verdiği hakkı sonuna ka
dar kullanacağız. (ANAP sıralarından sı
ra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen 
efendim... 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
içtüzük var burada. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bu
rada sıra kapaklarına vurmakla siz bu me
seleyi halledemezsiniz. Burada bir centil
menlik anlaşması vardır; bütçenin mad
delerinin geçmesi için herkes kolaylık gös
teriyor; ama siz, burada bu kolaylığın gös
terilmesi konusunda önceden varılan cen
tilmenlik anlaşmasını bozuyorsunuz. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Ortada İçtüzük var, keyfî değil. 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Ama, 
içtüzüğe bak ne diyor. 

NABİ POYRAZ (Ordu) — Konu ile 
ilgili konuş. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Konuş, bütçeyle ilgili konuş. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ko
nu ile ilgili konuşuyorum; konuşturmu
yorsunuz ki bizi... 

Tamam, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Genç, benim tu
tumum hakkında konuştunuz, madde 
hakkında konuşmadınız; bir. 

İkincisi, Sayın Genç, ben kendim me-
netmedim, Genel Kurulun kararına uy
dum. Genel Kurula... 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Söz istiyorum Sayın Başkan. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Böyle 
bir uygulama olur mu efendim? 
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BAŞKAN — Sayın Ağagil, siz daha 
önce de burada milletvekilliği yaptığınız, 
bu hususları bilirsiniz, siz bizlerden daha 
tecrübelisiniz... 

EROL AĞAGİL (Ankara) — İçtüzü
ğü sizin gibi aykırı uygulayan bir tek Baş
kan görmedim. Konuşma hakkını nasıl 
kaldırabilirsiniz, anlayamıyorum. 

BAŞKAN — İçtüzükte bu var mı, 
yok niu? 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Sizin 
uyguladığınız gibi yok. 

BAŞKAN — Niye, 67 nci madde?.. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Hayır! 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Gayet açık Sayın Başkan. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — İç
tüzük çok açık sayın Başkan, siz uygula
manıza devam edin efendim. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 

Gerektiğinde Kullanılabilecek Öde
nekler 

MADDE 7. — Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı Bütçesinde yer alan ve gerekti
ğinde kullanılabilecek ödeneklere ilişkin 
hükümler aşağıda gösterilmiştir. 

a) Personel giderleri ödeneği : 

Malî yılın ilk 6 aylık döneminde kul
lanılan ödeme emirlerine dayanılarak ya
pılan hesaplamalar sonucunda, bütçeleri
ne konulan ödeneklerin yetmeyeceği an
laşıldığı takdirde; ilgili mevzuatının gerek
tirdiği harcamalar için, 100 - Personel gi
derleri (Üniversitelerin gece öğretimine 
ilişkin fazla çalışma ücreti ile konferans 
ücreti hariç) ile yolluk karşılığı verilen taz
minatlar, sürekli görev yollukları, yurt di-
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şında görevli öğretmen aylıkları, muh
tar ödenekleri ile ilgili tertiplere, Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin 
(930-08-3-301-900)"tertibindeki ödenekten 
aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük Ba
kanı yetkilidir. 

Hizmetlerini transfer tertiplerinden 
aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşlann 
yukarıda sayılan ödenek ihtiyaçları için, 
yalnız bu ihtiyaçlarında kullanılmak üze
re bağlı oldukları bütçenin ilgili transfer 
tertibine aktarma yapılabilir. 

b) Yatırımları hızlandırma ödeneği: 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçe

sinin (930-08^303-900) tertibindeki öde
nekten; 

1989 Malî Yılı Programının Uygulan
ması, Koordinasyonu ve İzlenmesine İliş
kin Kararname hükümlerine uyularak, 
1989 yılı yatırım programının uygulama 
durumuna göre gerektiğinde öncelikli sek
törlerde yer alan yatırımların hızlandırıl
ması veya yılı içinde gelişen şartlara göre 
öncelikli sektör ve alt sektörlerde yer alan 
ve programa yeni alınması gereken pro
jelere ödenek tahsisi veya ödeneklerinin 
artırılmasında kullanılmak üzere söz ko
nusu projelere ilişkin mevcut veya yeniden 
açılacak tertiplere ve Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığı Bütçesinin kamu iktisa-
dî teşebbüsleri ile ilgili faaliyetlerine ak
tarma yapmaya Maliye ve Gümrük Baka- r 

nı yetkilidir. 

c) Sıkıyönetim ve olağanüstü hal 
ödeneği : 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçe
sinin (930-08-3-311-900) tertibindeki öde
nekten, 13.5.1971 tarih ve 1402 sayılı Ka
nuna 15.5.1973 tarih ve 1728 sayılı Kanun
la eklenen fıkra gereğince, her türlü sıkı
yönetim giderlerini karşılamak üzere Baş
bakanlık Bütçesinde açılacak tertibe, 
25.10.1983 tarih ve 2935 sayılı Olağanüs

tü Hal Kanununun öngördüğü giderleri 
karşılamak üzere de İçişleri Bakanlığı Büt
çesinde açılacak tertibe aktarma yapma
ya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

d) Kur farklarını karşılama ödene-

Yurt dışında kuruluşu olan Genel 
Bütçeye dahil dairelerin (3) ödenek türün
de olup, 610, 620, ve 710 ayrıntı kodları
na gider kaydedilecekler hariç, (1) ve (3) 
ödenek türü altındaki tertiplerde yer alan 
ve yurt dışındaki kuruluşlar için döviz ola
rak kullanılması gereken ödenekleriyle, 
genel bütçeye dahil dairelerle katma büt
çeli idarelerin uluslararası kuruluşlara ya
pacakları ödemelere dönük ödeneklerin 
yabancı para karşılıklarını sabit tutmak ve 
31 Aralık 1988'deki kurlar ile transfer 
anındaki kurlar arasındaki farkı karşıla
mak amacıyla Maliye ve Gümrük Bakan
lığı Bütçesinin (930-08-3-302-900) terti
bindeki ödeneği ilgili kuruluşların hizmet 
programlarında mevcut ilgili tertiplere ak
tarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yet
kilidir. 

e) Yedek Ödenek : 
Maliye ve Gümrük Bakanı; 
1. Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Bütçesinin (930-08-3-309-900) tertibindeki 
ödenekten bütçelerin Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca belirlenecek veya yeniden 
açılacak tertiplerine aktarma yapmaya, 

2. Hizmetin gerektirdiği hallerde 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Büt
çesinin 910, 920, 930 ve 950 kod numara
lı programlarından, Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın 
tekliH ile yedek ödenek tertibine aktarma 
yapmaya, 

Yetkilidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz 

isteyen? 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 

Var! 
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BAŞKAN — Söz hakkınız yok sizin 
İbrahim Bey. (DYP sıralarından gü
rültüler) 

ERTEKİN DURUTURK (İsparta) 
— Milletvekili değil mi bu? 

BAŞKAN — Efendim, karar aldı Ge
nel Kurul. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Olur mu böyle karar? 

BAŞKAN — Efendim Genel Kurul 
karar aldı. Bu oturumda yok... 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Hakkımı yok edemezsiniz. 

BAŞKAN — Yok!.. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, lütfen, 68 inci maddeyi uy
gulayın efendim. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Meclis burası. Demokrasi var bu mem
lekette. 

BAŞKAN — Meclis olduğunu bildi
ğim için böyle hareket ediyorum. Burası 
Türkiye Büyük Millet Meclisi. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) -
Danışma Meclisi değil burası. Milletveki
lisiniz; Muhafız Alayında olduğunuz gün
ler geride kaldı. 

BAŞKAN — Ben o devirleri de ya
şadım. Ben tatlı su kahramanı değilim. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) Ben, aldığım kararın mesuliyetini 
bilen adamım. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Yanlış karar aldınız. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
68 inci maddeyi uygulayın efendim. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Niye usul hakkında söz vermiyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, madde üze
rinde söz almak isteyen var mı? 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Var! 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — At 
dışarı Başkan. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kusura bakmayın arkadaşlar; gayet 
güzel geçmesi icap eden bir gün, maale
sef bu şekle döküldü. Hiç arzu etmediğim, 
hiçbir kimseyi kırmak istemediğim, hiç
bir kimsenin hakkına hukukuna göz dik
mediğim halde... 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Doğru söylemiyorsun; benim söz hakkımı 
yok ediyorsun. 

BAŞKAN — ...maalesef bu şekle gel
miştir. (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
DPT Etüt ve Proje Ödenekleri 
MADDE 8. — Devlet Planlama Teş

kilatı Bütçesinin; 

a) (111-01-2-001-300) tertibindeki 
ödenekten, bir kısmını Devlet Planlama 
Teşkilatınca gerekli görülen hallerde har
cama ilkelerine uygun çalışmaların yap
tırılması amacıyla, bütçelerin ilgili terti
bine aktarmaya ve bununla ilgili diğer iş
leri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı 
yetkilidir. Devlet Planlama Teşkilatı aynı 
amaçlarla il özel idarelerine, iktisadî dev
let teşekküllerine ve diğer kamu teşebbüs
lerine yaptıracağı hizmetlerin bedellerini 
peşin ödeyebilir. 

b) (111-01-3-141-900) tertibinde yer 
alan ödeneği, kalkınmada öncelikli yöre
lere ilişkin program ve projeleri destekle
mek amacıyla, bütçelerin ilgili harcama 
kalemlerine aktarmaya Maliye ve Güm-
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rük Bakanı yetkilidir. Aynı amaçlarla di
ğer kamu kuruluşlarına yapılacak ödeme
ler de bu tertipten karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. 

İBRAHİM DEMİRİ (Antalya) — 
Var! 

BAŞKAN — Efendim... 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Söz istiyorum ve hakkımı kullanmak isti
yorum Sayın Başkan... (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

Ben millî iradeyle buraya geldim Sa
yın Başkan, tayinle gelmedim, torpille gel
medim. (ANAP sıralarından gürültüler ve 
''Otur yerine" sesleri) 

Söz hakkımı kullanmak istiyorum; 
hayatım pahasına da olsa kullanacağım, 
kullanmak istiyorum. (Gürültüler) 

Benim hayatımın hiçbir önemi yok. 
Biz bu memlekette demokrasi uğruna çok 

A) GELİR BÜTÇESİ (Devam) 

1. -r 1989 Malî K/ı Bütçe Kanunu Tasa-
rtst ve Ban.ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/496) 
(S. Sayısı • 111) 

değerli bir başbakanın kellesini verdik; fa
kat, şunu bilmeniz lazım Sayın Başkan, 
benim temsil ettiğim iradenin önemi var. 
Benim temsil ettiğim irade, millî iradedir. 
Bunu savunuyorum, demokratik prensip
leri ve oy vermediğim bu Anayasayı savu
nuyorum. Bunu böyle bilin. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim De
mir, sözleriniz zapta geçmiştir, söylemek 
istediğinizi söylediniz-, teşekkür ederim. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Hayır efendim, söylemek istediklerim sa
dece bunlar değil. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Arkadaşlar, birleşime 10 dakika ara 
veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.20 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığı
mız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerindeler. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 15.30 

BAŞKAN : Bagkanvekili İlyas Akta? 
KÂTİP ÜYELER : Mümtaz Özkök (Sakarya), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 50 nci Birleşiminin Dördüncü Otu 
rumunu açıyorum. 

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

— 595 — 
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Yatırım Harcamaları 

MADDE 9. — a) Yıllık program
lara ek yatırım cetvellerinde yer alan pro
je dışında herhangi bir projeye yatırım 
harcaması yapılamaz. Ancak Silahlı Kuv
vetler Bütçesinin programlarında (1) öde
nek türü içinde yer alan savunma sektö
rü, altyapı, inşa, iskân ve tesisleriyle, 
NATO enfrastrüktürün gerektirdiği inşa 
ve tesisler ve bunlara ilişkin kamulaştır
malar ile RE-MO programı içerisinde yer 
alan alım ve hizmetler, Devlet Planlama 
Teşkilatı vizesine bağlı olmayıp, yıllık 
programlara ek yatırım çizelgelerinde yer 
almaz. 

b) Yatırım Programında bir proje 
numarası ile ödenekleri toplu olarak ve
rilmiş, alt harcama kalemleri itibariyle ta-
dad edilmemiş olarak ve çeşitli işleri ihti
va eden projelerden Yatırım Programına 
göre Devlet Planlama Teşkilatının onayı
nı gerektirmeyenler ile makine - teçhizat, 
idame - yenileme ve büyük onarım gibi 
harcama konuları; Genel ve Katma Büt
çeli Kuruluşlar, Kamu iktisadî Teşebbüs
leri ve Bağlı Ortaklıkları ile Döner Serma
yeli Kuruluşlar tarafından 31 Ocak 1989 
tarihine kadar kuruluşun bağlı olduğu Ba
kanın onayı ile detaylı bir programa bağ
lanacak, Genel ve Katma Bütçeli ve Dö
ner Sermayeli Kuruluşlarca Devlet Plan
lama Teşkilatı ile Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı ve Sayıştay Başkanlığına, Kamu 
iktisadî Teşebbüsleri ve Bağlı, Ortaklıkla-
rınca Devlet Planlama Teşkilatına gönde
rilecektir. Kuruluşlar proje tavanı değiş
memek üzere projenin alt kalemleri ara
sında aktarma yapmaya Devlet Planlama 
Teşkilatına bilgi vermek kaydıyla yetkilidir. 

c) Yıllık Yatırım Programına ek ya
tırım cetvellerinde yer alan projelerden 
Devlet Planlama Teşkilatının uygun görü
şü ve ilgili Bakanın onayı ile il özel idare
lerince valinin yetki ve sorumluluğunda 

gerçekleştirilmesi uygun görülenlerin be
delleri, münhasıran proje ile ilgili harca
malarda kullanılmak üzere, hizmetin ait 
olduğu il özel idaresine ödenir. Mahallî 
hizmet niteliği taşıyan işler, bu fıkrada be
lirtilen esaslar çerçevesinde program ve 
proje safhasında da valinin yetki ve sorum
luluğuna devredilebilir. 

d) Emniyet Genel Müdürlüğü, ye
niden teşkilatlanması ile ilgili Kanunî dü
zenleme yapılıncaya kadar, yılı programı
na dahil yatırımlarının gerçekleştirilmesi 
ile ilgili işlemlerden gerekli gördüklerini 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığının uygun 
görüşünü almak kaydıyla, bizzat yapma
ya yetkilidir. 

e) Yıllık programa ek yatırım cet
vellerinde yıl içinde yapılması zorunlu de
ğişiklikler için "1989 Yılı Programının Uy
gulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi
ne Dair Karar" da yer alan usullere 
uyulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Var efendim! 

BAŞKAN — Efendim, size benden 
önceki arkadaşımız... 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Birleşim değişti. 

BAŞKAN — Hayır efendim, birleşim 
devam ediyor, oturum farklı. 

Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 

Vergi Bağışıklığı 

MADDE 10. — a) 1989 malî yılı 
içinde; Millî Savunma Bakanlığı, Jandar-
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ma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı 
ihtiyacı için Gümrük Giriş Tarife Cetve
linin (27.09) tarife pozisyonunda yer alan 
hampetrol ile (27.10) tarife pozisyonunda 
yer alan akaryakıt ve madenî yağların, 
(38.19.29) tarife pozisyonuna giren yalnız 
petrol istihsalinde kullanılan kimyevî müs
tahzarlar ile (34.02.38.19) yalnız makine 
yağı istihsalinde kullanılan katkı madde
leri (additifler) dış alım ve bunların yurt 
içinde üretilenlerinin teslimi, gümrük ver
gisi, belediye hissesi, ithalde alınan dam
ga resmi, rıhtım resmi ve akaryakıt tüke
tim vergisi ile Hazineye, katma bütçeli 
idarelere, özel idare ve belediyelere ait her 
türlü vergi, resim, harç, zam ve ardiye üc
retlerinden (Katma Değer Vergisi hariç) 
müstesnadır. 

b) (27,10) gümrük tarife pozisyonu-
-*" na giren akaryakıt ve madenî yağlar Mil

lî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel 
Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı 
ve Millî İstihbarat Teşkilatı ihtiyaçları için 
adı geçen kuruluşlara veya onların gerek 
göstermesi üzerine akaryakıt ikmalini ya
pan müesseselere (a) fıkrasındaki istisna 
esasları çerçevesinde teslim edilir. 

Ancak, Millî Savunma Bakanlığı, 
Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Gü
venlik Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teş
kilatı ihtiyaçları için vergi bağışıklığı uy
gulanarak ithal olunan hampetrolden el
de edilen ürünlerin bunlara tahsis olun
mayan kısmı yukarıdaki istisnadan fayda
lanamaz. 

c) Türk Silahlı Kuvvetleri savunma 
hizmetlerinin yürütülmesi için yurt dışın
dan alınması zorunlu bulunan savaş silah, 
araç, makine ve teçhizatı ile malzemele
rinin yapılmış ve yapılacak dışalımları her 
türlü vergi, resim, harç, zam ve ardiye üc
retlerine (Katma Değer Vergisi hariç) ta
bi değildir. 

d) Gümrük Muhafaza Teşkilatı ih
tiyacı için Maliye ve Gümrük Bakanlığın
ca yurt dışından satın alınacak silah, ma
kine, jeneratör, telsiz, radar ve muhabere 
cihazları, televizyon ve sistemlerine ait ci
hazların, ses ve resim kaydedici cihaz ve 
bunların parça levazımatı, 1989 malî yılı 
içinde gümrük vergisi ve resimlerinden 
bağışık olarak ithal edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Verilmiş bir önerge vardır, oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1989 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısının "Vergi 
Bağışıklığı" başlıklı 10 uncu maddesine (e) 
fıkrası olarak aşağıdaki hükmün eklenme
sini arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Karaevli 
Tekirdağ 

Haydar Özalp 
Niğde 

Abdülkadir Aksu 
Diyarbakır 

Tevfik Ertürk 
Ankara 

Mehmet Ali Karadeniz 
Giresun 

Nevzat Durukan 
Bolu 

e) Bu kanunda yer alan hükümler
de çeşitli mallar için Gümrük Tarifelerin
deki Eşya Tasnif Nomanklatürü esas alı
narak belirtilmiş bulunan tarife pozisyon 
numaraları yerine, aynı mallar için "Ar
monize Sistem Nomanklatüründe" yer 
alan tarife pozisyonu numaralarını tatbi
ke ve bu konudaki, düzenlemeleri yapma
ya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Gerekçe : 1989 Malî Yılı Bütçe Ka
nun Tasarısının 10 uncu maddesinde, 
gümrük giriş tarife cetvelinin değişik ta-
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rife pozisyonlanyla ilgili düzenlemeler yer 
almaktadır. 1.1.1989 tarihinden itibaren, 
armonize sistem nomanklatürü yürürlüğe 
gireceğinden ve madde metninde yer alan 
tarife pozisyonları ile Brüksel nomankla-
türüne dayandığından, bu yüzden çıkacak 
güçlükleri önlemek üzere, aşağıda belir
tilen hükmün, bütçe kanununa eklenme
sinin faydalı olacağı düşünülmektedir. 

BAŞKAN — Önergeye, Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Toplantı ekseriyeti olmadığı için, Ko
misyon katılamıyor. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Hükümet katılıyor -efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önergeyle birlikte, 10 
uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 

Katma Bütçeli İdarelere Hazine 
Yardımı 

MADDE 11. — a) Katma bütçeli 
idarelerin bütçelerini denkleştirmek ama
cıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığı Büt
çesinin Hazine yardımı tertiplerine öde
nek ve karşılığı ilgili katma bütçenin (B) 
cetveline gelir yazılan miktarlardan, bu 
amaca göre fazla olduğu tespit edilen kı
sımlar, malî yıl sonunda Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığı ile mutabakat kurula
rak ilgili idarelere ödenmeyerek Maliye ve 
Gümrük Bakanınca iptal edilir. 

Aynca, Vakıflar Genel Müdürlüğü 
dışındaki katma bütçeli idarelerin malî yıl 
sonuna göre Maliye ve Gümrük Bakanlı

ğınca tespit olunacak bütçe fazlaları genel 
bütçeye gelir yazılır. 

b) Hazine Yardımı alan katma büt
çeli idarelerde, 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanununun değişik 59 uncu 
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, ilama 
bağlı borçlar tertiplerinde yılı içinde ger
çekleştirilecek ödenek artışları, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca Hazine Yardımı ile 
ilişkilendirilerek yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Var!.. 

BAŞKAN — Size daha önce Sayın 
Başkan ceza vermiş; birleşim devam 
ediyor. 

Başka söz isteyen yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 

Resmî Taşıtlara Ait Hükümler 

MADDE 12. — 237 sayılı Taşıt Ka
nunu kapsamına giren taşıtların edinilme
si, kullanılması ve elden çıkarılması husus
larında tasarruflu bir bütçe politikası uy
gulanmasına yardımcı olmak üzere; 

a) Taşıt Kanunu kapsamtna giren 
kuruluşlarla bunlara bağlı fonlar her ne 
suretle olursa olsun taşıt edinebilmek için 
mevzuatın gerektirdiği diğer işlemler ya
nında ayrıca, bağlı veya ilgili bulunulan 
Bakanın teklifi ve Maliye ve Gümrük Ba
kanının uygun görüşü üzerine Başbakan
lıktan önceden izin alacaklardır. 

b) Başbakanlık, taşıt edinilmesi, 
kullanılması ve elden çıkarılması konula
rında her türlü düzenlemeleri yapmaya, 
tedbirleri almaya ve ilgili kuruluşları bu 
amaçla görevlendirmeye yetkilidir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Var!.. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
P.T.T. ve Hastane Ücretleri 
MADDE 13. — a) PTT İşletmesi 

Genel Müdürlüğünce genel bütçeye dahil 
dairelerle katma bütçeli idarelere ifa edi
len posta, telgraf ve telefon hizmetleri kar
şılığında alınacak ücretler (telefon konuş
ma bedelleri ile teleks ücretleri hariç) bu 
idarelerden no.rmal tarifenin yarısı nispe
tinde hesaplanarak tahsil edilir. Cumhur
başkanlığı Dairesi telefonlarının onaltı 
adedi için herhangi bir ücret tahakkuk et
tirilmez. 

b) Devlet Memurları ve diğer kamu 
görevlileri ile bunların emekli, dul ve ye
timlerinin (bakmakla yükümlü oldukları 
aile fertleri dahil) genel ve katma bütçeli 
daire ve idarelerle, döner sermayeli kuru
luşlara ait tedavi kurumlarında yapılan te
davilerine ait ücretler, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının görüşü üzerine Ma
liye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edile
cek miktarlar ve esaslar çerçevesinde öde
nir. Bu hüküm Kamu İktisadî Teşebbüs
lerinde çalışanlar bakımından uygu
lanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Var!.. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Dernek ve Benzeri Kuruluşlara Ya

pılacak Yardımlar 
MADDE 14. — Genel ve katma büt

çeli kuruluşlar, bütçelerindeki "Dernek, 

birlik, kurum, kuruluş, sandık, vakıf ve 
benzeri teşekküllere yapılacak ödemeler" 
faaliyetinde yer alan ödeneklerden yapa
cakları yardımlarda; anılan kurumların 
bütçeden alacakları yardımlarla gerçekleş
tirecekleri hizmet ve faaliyetlerini göste
ren plan ve iş programlarını istemek, bun
lar üzerinde gerekli incelemeyi yapmak, 
plan ile iş programlarının gerçekleştirilme 
durumlarını izlemekle zorunludurlar. Ya
pılacak yardımlar yukarıdaki incelemele
re bağlı olarak gerektiğinde taksitler ha
linde ödenebilir. 

Harcamaların yukarıdaki esaslar 
doğrultusunda amacına uygun olarak ya
pılıp yapılmadığını incelemeye, yapılacak 
yardımların yönlendirilmesine ilişkin ye
ni ilkeleri tespite Maliye ve Gümrük Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
Özelleştirme ile İlgili İşlemler 
MADDE 15. — a) 28.5.1986 tarih 

ve 3291 sayılı Kanunun 13 ve 14 üncü 
maddeleri çerçevesinde Yüksek Planlama 
Kurulu tarafından özelleştirilmesine karar 
verilen 233 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname kapsamındaki müessese, bağlı or
taklık, işletme ve işletme birimleri ile her 
türlü işletme haklarının tasfiye, devir, sa
tış bedellerinden elde edilecek tutarın Ha
zineye ayrılacak bölümünü, 

b) 6183 sayılı Kanunun 98 inci 
maddesi çerçevesinde mülkiyeti Hazine
ye geçen gayrimenkullerin satış işlemleri
nin gerçekleştirilmesinden elde edilecek 
gelirleri, 

Genel bütçe irat kaydetmeye Maliye 
ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 

İl Özel İdare ve Belediye Paylarının 
Borçlarına. Mahsubu 

MADDE 16. — a) İl özel idareleri 
ile belediyelerin (bunlara ait veya tabi olup 
ayrı tüzelkişiliği olan kuruluşlar dahil); 

1. 6183 sayılı Kanun hükümlerine 
tabi borçları ile her ne sebeple olursa ol
sun Hazineye olan mevcut veya doğacak 
borçları, 

2. 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname kapsamına giren kamu iktisa
dî teşebbüsleri ile Kamu Ortaklığı Fonu
na olan her nevi borçlarından Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı veya Toplu Ko
nut ve Kamu Ortaklığı İdaresince belir
lenecek miktarları, 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının ta
lebi üzerine, İller Bankası tarafından, 
2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Kanun hü
kümlerine göre bu idarelere dağıtılacak 
paylardan kesilerek, belirlenecek hesaplara 
nakden veya hesaben ödenir. 

b) Maliye ve Gümrük Bakanı bü-
yükşehir belediyelerinin (bunlara ait ve
ya tabi olup ayrı tüzelkişiliği olan kuru
luşlar dahil) yukarıdaki fıkra kapsamına 
giren borçlarını yine aynı fıkra hükümle
ri dairesinde, bu idarelere 27.6.1984 tarih 
ve 3030 sayılı Kanun hükümlerine göre 
ayrılacak paylardan kesmeye ve gerekti
ğinde vergi borçlarına mahsup etmeye yet
kilidir. 

c) Türkiye Elektrik Kurumu, Bele
diyelere satmış olduğu elektrik bedelleri
nin vadesinde ödenmeyen kısımlarını 
26.5.1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun 34 
üncü ve müteakip maddeleri gereğince il
gili belediyelere ödemesi gereken Elektrik 

ve Havagazı Tüketim Vergisinden mah
sup suretiyle tahsil etmeye yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 

Belediye Paylarının Bütçeye Gelir 
Kaydı ve Dağıtımı 

MADDE 17. — a) 4.12.1985 tarih 
ve 3239 sayılı Kanunla değişik 2.2.1981 ta
rih ve 2380 sayılı Kanun ile 27.6.1984 ta
rih ve 3030 sayılı Kanun uyarınca, Genel 
Bütçe gelirleri tahsilat toplamı üzerinden 
Belediyelere ayrılan payların % lO'unu 
bütçeye gelir kaydetmeye, 

b) Bütçeye gelir kaydedilen miktar
da bütçenin (930-08-3-309-900) yedek 
ödenek tertibine konulan ödenekten, be
lirlenecek esaslar çerçevesinde belediyelere 
dağıtımda bulunmaya, 

Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
Gayrimenkul Satış Bedelleri 
MADDE 18. — Genel Bütçeli Dai

relerin (Millî Savunma Bakanlığı hariç) 
kendilerine tahsis edilmiş ya da sahip ol
dukları gayrimenkullerinin satışı halinde 
satış bedelinin Maliye ve Gümrük Bakan
lığınca belirlenecek ve Başbakanca uygun 
görülecek kısmını ilgili kuruluş hizmetle
rinde kullanılmak üzere özel gelir ve öde
nek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ-BÖLÜM 

Bütçe Uygulamasına İlişkin Hükümler 

Bölüm Düzeni ve Deyimler 
MADDE 19. — Gider cetvellerinin 

bölümleri, program bütçe uygulamasında 
programlar şeklinde düzenlenir. Program
lar altprogramlara, altprogramlar da hiz
metlerin veya harcamaların niteliğine uy
gun ödenek türlerine göre faaliyet veya 
projelere ayrılır. Her faaliyet veya proje ge
rekli sayıda harcama kaleminden oluşur. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nunu ile diğer kanunlarda ve bu Kanun
da yer alan; 

a) ' ' Fasıl ve bölüm'' deyimleri büt
çe sınıflandırılmasmdaki "Program"t, 

b) "Kesim" deyimi "Âltprog-
ram"ı, 

c) "Madde" deyimi, harcama ka
lemlerini de kapsayacak şekilde "Faaliyet" 
veya "Proje"yi, 

d) "Tertip" deyimi, hizmet veya 
harcamanın yapılacağı program, altprog-
ram, ödenek türü, faaliyet-proje ve har
cama kalemi bileşimini, 

e) ' ' Harcama kalemi'' deyimi, (A) 
işaretli cetvelde yer alan ödeneklerin 100, 
200 ... 900 düzeyindeki ayırımını, 

f) "Ayrıntı kodu" deyimi, harcama 
kaleminde yer alan ödenekler esas alına
rak tahakkuk ettirilecek giderlerin (R) işa
retli cetvelde belirtildiği üzere Devlet mu
hasebesi kayıtlarında gösterileceği altayı-
rımı (bu ayırıma Kesinhesap Kanunu ta
sarılarında da yer verilir.), 

g) Borç ödemeleri yönünden ' ' İlgili 
hizmet tertibi" deyimi, (Personel giderle

rine ait harcama kalemlerindeki ödenek 
bakiyeleri yalnızca personel giderleri borç
larına karşılık gösterilmek şartıyla) hizmet 
veya harcamanın ait olduğu program 
bazını, 

İfade eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
Bağlı Cetveller 
MADDE 20. — a) 1050 sayılı Mu

hasebei Umumiye Kanununun değişik 
29 uncu maddesine göre, 

1. 1 inci madde ile verilen ödeneğin 
dağılımı "A" işaretli, 

2. Özel hükümlerine göre 1989 malt 
yılında tahsiline devam olunacak Devlet 
gelirleri " B " işaretli, 

3. Devlet gelirlerinin dayandığı te
mel hükümler " C " işaretli, 

4. Kanunlar ve kararnamelerle 
bağlanmış vatanî hizmet aylıkları " Ç " 
işaretli, 

5. Gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişmeye yetki veren kanunlar " G " 
işaretli, 

6. Harcamalara ilişkin formül "R" 
işaretli, 

b) 6245 sayılı Harcırah Kanunu 
hükümleri uyarınca her yıl Bütçe Kanu
nu ile tespiti gereken miktarlar " H " 
işaretli, 

c) Muhtelif kanunlar ile kanun 
hükmünde kararnameler uyarınca yılları 
bütçe kanunlarında gösterilmesi gereken 
parasal sınırlar " İ " işaretli, 

d) 11.8.1982 tarih ve 2698 sayüı Mil
lî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Ka
nununun üçüncü maddesi gereğince Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafın-



T.B.M.M. B : 50 22 . 12 . 1988 O : 4 

dan idare edilecek okul pansiyonlari ile 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
sağlık okulları öğrencilerinden alınacak 
pansiyon ücretleri " M " işaretli, 

e) 7.6.1939 tarih ve 3634 sayılı Millî 
Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun, 

1. 36 ncı maddesine göre millî mü
dafaa mükellefiyeti yoluyla alınacak hay
vanların alım değerleri " O " işaretli, 

2. 38 inci maddesine göre alınacak 
motorlu taşıtların alım değerleri " P " 
işaretli, 

f) Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
yıl içinde değişiklik yapılabilmesi kaydıy
la Taşıt Kanunu uyarınca kurumların sa
tın alacakları taşıtların en çok satın alma 
bedelleri " T " işaretli, 

Cetvellerde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum : 

Yeni Tertip, Harcama ve Gelir Ka
lemleri Açılması 

MADDE 21. — Maliye ve Gümrük 
Bakanı; 

a) İlgili mevzuatına göre, yılı için
de 1989 Yılı Programına alınan projeler 
için (2) ödenek tüm altında, hizmetin ge
rektirdiği hallerde de (3) ödenek türü al
tında yeni tertipler; veya (A) işaretli cet
velin bütünü içinde yeni faaliyet ve har
cama kalemleri açmaya, 

b) Gerektiğinde (B) işaretli cetvel
de yeni bölüm, kesim ve madde kalemleri 
açmaya, 

Yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
Aktarma 
MADDE 22. — a) Maliye ve 

Gümrük Bakanı; 
1. Münhasıran (100 - Personel gi

derleri) harcama kalemindeki ödenekler
le ilgili olarak, aynı kuruluş bütçesi için
de programlar arası aktarma yapmaya, 

2. Kuruluş bütçelerinin (100 - Per
sonel giderleri) tertiplerinde yer alan öde
neklerden yılı içinde kullanılması imkânı 
olmadığı tespit olunan miktarları, ilgili ku
ruluşla mutabakat sağlanmak suretiyle 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinde 
yer alan (Personel Giderleri Ödeneği)ne 
aktarmaya, 

3. Hizmeti yaptıracak olan kurulu
şun isteği üzerine bütçesinden, malî yıl 
içinde hizmeti yürütecek olan daire veya 
idarenin bütçesine ödenek aktarmaya ve 
bu konuda gerekli işlemleri yapmaya, 

4. 1989 Yılı Programının Uygulan
ması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 
Karara uygun olarak yıllık programda ya
pılacak değişiklikler gereği, değişiklik ko
nusu projelere ait ödenekleri ilgili kuru
luşlar bütçeleri arasında aktarmaya, 

Yetkilidir. 
Malî yıl içinde diğer bir daireye ve 

idareye aktarılan ödeneklerle ilgili hizme
tin yürütülmesiyle bütçesine aktarma ya
pılan daire veya idare görevlidir. 

BAŞKAN — Madde üzeıünde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddesi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Görev ve Yetkileri Yeniden Düzenle

necek Kamu Kurum ve Kuruluşları ile 
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Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Ge
nel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komu
tanlığının Bütçelerine İlişkin Aktarma İş
lemleri 

MADDE 23. — Maliye ve Gümrük 
Bakanı; 

a) Kamu kurum ve kuruluşlarının 
yeniden teşkilatlanması sonucu, bütçe ka
nunlarının uygulanması ve kesinhesapla-
nn hazırlanması ile ilgili olarak gerekli gö
rülen her türlü bütçe işlemlerini ve düzen
lemeleri yapmaya, 

b) Millî Savunma Bakanlığı ile Jan
darma Genel Komutanlığı ve Sahil Gü
venlik Komutanlığı arasında cari malî yıl 
içinde yapılan hizmetlerin bedellerini kar
şılamak amacı ile varılacak uzlaşma üze
rine, ilgili bütçelerin program, altprog-
ram, faaliyet ve projeleri arasında karşı
lıklı olarak aktarma yapmaya, 

c) Yukarıda belirtilen bütçelerde 
yer alan Silahlı Kuvvetlerin tek merkez
den yönetilmesi gereken ikmal ve tedarik 
hizmetleri ile bir programa ait bir hizme
tin diğer bir program tarafından yürütül
mesi halinde ödeneği ilgili program, alt-
program, faaliyet veya projeler arasında 
karşılıklı olarak aktarmaya, 

Yetkilidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 
Geçen Yıllar Borçları 

MADDE 24. — Malî yılın sonuna 
kadar ödenemediği gibi emanet hesabına 
da alınamayan ve 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanununun 93 üncü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış bu
lunan geçen yıllar borçlarına ait ödeme
ler aşağıdaki ilkelere göre yapılır. 

a) Yılları bütçelerinin (1) ödenek tü
rü itibariyle, (100 - Personel Giderleri) ne 
ait harcama kalemlerinden doğan borçlar, 
"Personel Giderleri Geçen Yıllar 
Borçları" faaliyetinden ödenir. 

b) (a) fıkrasında yazılı olanlar dışın
daki harcama kalemlerinden doğan borç
lar, borcun doğduğu tertibin ödenek türü 
dikkate alınarak; 

aa) Diğer cari giderlerden doğan 
borçlar, "Diğer Cari Giderler Geçen Yıl
lar Borçları", 

bb) Yatırım hizmetlerinden doğan 
borçlar, "Yatırım Giderleri Geçen Yıllar 
Borçları", 

cc) Transfer tertipleri ile ilgili ola
rak doğan borçlar, "Transfer Giderleri 
Geçen Yıllar Borçları", 

Faaliyetlerinden ödenir. 

Bu faaliyetlerdeki ödeneklerin yetme
mesi halinde (100 - Personel giderleri dı
şında kalan) aynı veya diğer hizmet ter-
tiplerindeki ödeneklerden bu faaliyetlere 
aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Efendim, madde üze
rinde Antalya Milletvekili Sayın İbrahim 
Demir her ne kadar söz istemiş ise de, Tü
züğün 67 nci maddesinin ikinci fıkrasını 
okuyacağım ve bu madde muvacehesinde 
kendilerine söz veremeyeceğim. 

"İki defa yapılan davete rağmen, ko
nuya gelmeyen milletvekilinin aynı birle
şimde o konu hakkında konuşmaktan me-
nedilmesi, Başkan tarafından Genel Ku
rula teklif olunabilir.'' 

Birleşim devam ettiği için -üzülerek 
ifade ediyorum- arkadaşımıza söz vereme
yeceğim. Bunu... 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — O 
konu geçti Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Efendim, birleşim de
vam ediyor, sadece oturum farklı; karar 
alınmış ve madde de açık... 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Efendim, konu değişti. 

BAŞKAN — Bu itibarla, maddeyi 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 

Kamu Ortaklığı Fonundan Sağlana
cak Kaynaklar 

MADDE 25. — a) Yüksek Plan
lama Kurulunca, 2983 sayılı Tasarrufla
rın Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hız
landırılması Hakkında Kanun hükümle
ri çerçevesinde, alt yapı tesislerinin finans
manı amacıyla ayrılan kaynakları, bir yan
dan Bütçede açılacak özel tertibe gelir, di
ğer yandan ilgili kuruluş bütçelerinde açı
lacak tertiplere özel ödenek kaydetmeye, 
bunlardan yılı içinde harcanmayan mik
tarı ertesi yıl bütçesine devren gelir ve öde
nek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Ba
kanı yetkilidir. 

Devlet Planlama Teşkilatı, bu suret
le temin edilen kaynakların 1989 Yılı Prog
ramı ile ilişkisini yılı içinde gerçekleştir
meye yetkilidir. 

b) 2983 sayılı Kanun gereğince çı
karılan ana para iadeli Gelir Ortaklığı Se
netleri kamu kurumlarının yapacakları 
ihale ve sözleşmelerde ve 6183 sayılı Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun 10 uncu maddesinin 3 numaralı 
bendine göre teminat olarak ve Hazinece 
satılacak millî emlak bedellerinin ödenme
sinde nominal değerleri üzerinden kabul 
edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. "Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum : 

Remo ve Savunma Sanayii Destek
leme Fonu 

MADDE 26. — a) Silahlı Kuvvet
lerin yeniden teşkilatlanması, silah, araç 
ve gereçlerinin yenileştirilmesi amacıyla 
Millî Savunma ve İçişleri (Jandarma Ge
nel Komutanlığı) bakanlıklarına gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişme yetki
si verilmesi hakkında 1904, 2020 ve 2300 
sayılı kanunlarla değişik 27.6.1972 tarih ve 
1601 sayılı, 23.11.1972 tarih ve 1632 sayılı 
Kanunların 8.9.1983 tarih ve 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununa aykırı olmayan 
hükümlerinin yürürlük süresi uzatılmış ve 
ilgili bütçelerde yeni tertip açmaya ve ge
çen yıllar ödenek bakiyelerini devretme
ye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkili kı
lınmıştır. 

b) Türk Silahlı Kuvvetlerine strate
jik hedef planı uyarınca temini gerekli mo
dern silah, araç ve gereçler ile gerçekleş
tirilecek savunma ve NATO altyapı yatı
rımları için malî yıl içinde yapılacak har
camalar, 7.11.1985 tarih ve 3238 sayılı Ka
nunla kurulan Savunma Sanayii destek
leme Fonunun kaynakları, bu amaçla büt
çeye konulan ödenekler ve diğer aynî ve 
nakdî imkânlar birlikte değerlendirilmek 
suretiyle Savunma Sanayii İcra Komite
since tespit edilecek esaslar dairesinde kar
şılanır. 

c) Millî Savunma Bakanlığı bütçe
sinin ilgili tertiplerinde mevcut ödenekler
den yukarıdaki fıkra gereğince tespit edi
lecek miktarlarını Savunma Sanayii Des
tekleme Fonuna ödemeye Millî Savunma 
Bakanı yetkilidir. 

d) Savunma Sanayii Destekleme 
Fonundan (a) fıkrası çerçevesinde Hazi
neye yatırılacak paraları bir yandan büt
çeye gelir, diğer yandan Millî Savunma 
Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine öde-
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nek kaydetmeye ve geçen yıllar ödenek ba
kiyelerini devretmeye Maliye ve Gümrük 
Bakanı yetkilidir, 

e) 3238 sayılı Kanunda gerekli de
ğişiklik yapılıncaya kadar, Savunma Sana
yii Destekleme Fonundan Emniyet Genel 
Müdürlüğü için kiralanan, satın alınan ve 
satın alınacak helikopterler için yapılan ve 
yapılacak ödemeler, bu amaçla Genel Mü
dürlük bütçesine konan ödeneğin Fona ak
tarılmasıyla karşılanır. Aktarma işlemini 
yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

27 nci madde olarak, bir madde ek
lenmesi teklifi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1989 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısına aşağıdaki mad
denin 27 nci madde olarak eklenmesini, 
mevcut 27 nci madde ve müteakip mad
delerin madde numaralarının buna göre 
yeniden düzenlenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Ahmet Karaevli 
Tekirdağ 

Haydar Özalp 
Niğde 

Abdülkadir Aksu 
Diyarbakır 

Tevfik Ertürk 
Ankara 

M. Ali Karadeniz 
Giresun 

Nevzat Duru kan 
Bolu 

Transferi Mümkün Olmayan Konso
losluk Gelirleri 

MADDE 27. — Konvertıbl olmayan 
konsolosluk gelirlerinden transferi müm
kün olmayan ve 1988 yılı sonu itibariyle 
kullanılmayan miktarlan, Dışişleri Bakan
lığı bütçesinde açılacak özel bir tertibe, bu 
Bakanlığın gerekli gördüğü mal ve hizmet 
alımlarında kullanılmak üzere, yılı bütçe
sine ödenek ve gerektiğinde gelir kaydet
meye ve yılı içinde kullanılmayan miktar
ları gelecek yıla devren ödenek kaydetme
ye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Yapılacak harcamaların esas ve usul
leri Dışişleri Bakanı ile Maliye ve Güm
rük Bakanınca müştereken tespit edilir. 

GEREKÇE; 
Teklif edilen önerge ile parası konver

tıbl olmayan ülkelerde biriken ve kullanıl
mayan kaynakların Dışişleri Bakanlığın
ca kullanımı imkânı sağlanmaktadır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyon, yetersayı olmadığı için 
katılamıyor Sayın Başkan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Hükümet katılıyor efendim. 

BAŞKAN —Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Önerge, 27 nci madde olarak metin
de yer almış bulunmaktadır. 

Eski 27 nci maddeyi 28 inci madde 
olarak okutuyorum : 

Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ko
mutanlığınca Yabancı Ülkelere Yapılacak 
Hizmet Karşılıkları 

MADDE 28. — Maliye ve Gümrük 
Bakanı; 

— 605 — 
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a) Millî Savunma Bakanlığı, Jan
darma Genel Komutanlığı ve Sahil Gü
venlik Komutanlığınca yabancı ülkelere ve 
uluslararası kuruluşlara kiraya verilen ve
ya bir hizmetin yerine getirilmesinde kul
lanılan kara, deniz ve hava taşıtlarından 
alınan kira veya ücret tutarlarını; 

b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin öğre
nim ve eğitim müesseselerinde okutulan 
ve eğitim gören yabancı uyruklu subay, 
astsubay veya erlere yapılan masraflar kar
şılığında ilgili devletlerce ödenen mik
tarları; 

c) NATO makamlarınca yapılan 
anlaşma gereğince yedek havaalanlarının 
bakım ve onarımları için verilecek pa
raları; 

Aynı amaçla kullanılmak üzere bir 
yandan bütçeye gelir, diğer yandan yuka
rıda yazılı kuruluş bütçelerinin sonunda 
açılacak özel tertiplere ödenek kaydetme
ye ve bu suretle ödenek kaydolan miktar
lardan yılı içinde harcanmayan kısımları 
ertesi yıla devretmeye, 

Yetkilidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum : 
Bağış, Hibe ve Yardım Yolu ile Ge

len Malzemeler 
MADDE 29. — a) Yurt içi ve yurt 

dışı kaynaklardan hibe olarak malî yıl için
de elde edilecek imkânların Türk Lirası 
karşılıklarını gereğine göre bütçeye gelir 
veya gelir, ödenek ve gider kaydetmeye 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
teklifi üzerine Maliye ve Gümrük Bakanı 
yetkilidir. 

b) Dış kaynaklardan veya uluslara
rası antlaşmalar içerisinde bağış ve kredi 
yolu ile gelecek her çeşit malzemenin nav

lun ve dışalımla ilgili vergi ve resimleri
nin ödenmesi amacı ile bunların karşılı
ğını ilgili bütçelerinde mevcut veya yeni
den açılacak harcama kalemlerine ödenek 
kaydetmeye ve gereken işlemleri yapma
ya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

c) 1989 bütçe yılı içerisinde Millî 
Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Ko
mutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlı
ğı ihtiyaçlan için yabancı devletlerden as
kerî yardım yolu ile veya diğer yollardan 
fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedel
lerini, bağlı (B) cetvelinde bu adlarda açı
lacak tertiplere gelir ve karşılıklarını da bu 
bütçelerde açılacak özel tertiplere ödenek 
ve gider kaydetmeye Bakanlar Kurulu yet
kilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum : 

Eğitim ve Öğretim Ödenekleri 

MADDE 30. — Genel Bütçe dışın
daki kamu kuruluşlarının bütçelerine, ge
nel bütçeye dahil dairelerce yönetilen her 
derecedeki yatılı okullarda veya yurt dı
şında kendi hesaplartna okutturacakları 
öğrenciler için konulmuş olan ödenekler
den gerekli miktarlarını, bu Kanuna bağlı 
.(B) cetveline gelir ve bu öğrencilerin her 
çeşit giderlerini karşılamak üzere, (A) cet
velinde ilgili kurumun bütçesinde mevcut 
veya yeniden açılacak tertiplere ödenek 
kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum : 
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Özel Ödeneklerin İptali 

MADDE 31. — Bağışlara ilişkin özel 
ödeneklerle diğer özel ödeneklerden; 

a) Tahsis amacı gerçekleştirilmiş 
ödenek artıkları ile tahsis amacının ger
çekleştirilmesi bakımından yetersiz 
olanları, 

b) (a) fıkrasında yazılı olanlar dışın
da kalıp da (5 000 000) lirayı aşmayan ve 
iki yıl devrettiği halde harcanmayanları, 

İptal etmeye Maliye ve Gümrük Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

32 inci maddeyi okutuyorum : 

Döner Sermaye Gelirleri 

MADDE 32. — Genel bütçeye da
hil dairelerle, katma bütçeli idarelere bağlı 
döner sermayeli işletmelerin (Sosyal Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Va
kıflar Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlğma 
bağlı döner sermaye işletmeleri, Adalet 
Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Mü
dürlüğüne bağlı döner sermayeli işletme
ler ve 16.5.1984 tarih ve 3007 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesine göre kurulmuş dö
ner sermaye işletmeleri hariç) bir ay için
de gayri safi hâsılatından % 15'e kadar 
olan kısmını ve dönem sonu kârlarını ge
nel bütçeye peşin gelir kaydetmeye Mali
ye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Uygulanacak oranlara, peşin gelirle
rin toplanmasına, kaydına, raporlanma-
sına, yıl sonu kârlarına mahsubuna ve bil
dirim ve ödeme sürelerinin tespitine iliş
kin hususlar Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğınca belirlenir. 

Bu madde hükmünün yerine getiril
memesinden doğan Hazine kaybı, ilgili 
döner sermaye işletmelerinin ita amiri 
ve saymanından 21.7.1953 tarih ve 6183 
sayılı Kanuna göre yarı yarıya tahsil 
edilir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ve
rilmiş ek süreler için gecikme zammı uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum : 

NATO Hesabı ve Akaryakıt Fiyat İs
tikrar Fonunun Gelir Fazlaları ile Fonlar
dan Bütçeye Gelir Kaydı 

MADDE 33. — 1. T.C. Merkez 
Bankasında NATO Hesabında toplanan 
paralardan Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığınca tespit edilecek miktarlarla, 
16.9.1960 tarih ve 79 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin 1 inci fıkrası gereğince teşkil 
olunan "Akaryakıt istikrar Fonu"nu-n 
üçer aylık dönemler itibariyle gelir fazla
larından yarısına kadar olan kısımları, yıl 
sonunda da net gelir fazlasının tamamı, 
Gelir Bütçesinin ilgili tertiplerine gelir 
kaydedilir. 

2. 2983 sayılı Kanunla teşkil olunan 
Kamu Ortaklığı Fonu, 2985 sayılı Kanun
la teşkil olunan Toplu Konut Fonu, 
3238 sayılı Kanunla teşkil olunan Savun
ma Sanayii Destekleme Fonu, 3230 sayılı 
Kanunla teşkil olunan Tanıtma Fonu ve 
3294- sayılı Kanunla teşkil olunan Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fo
nu ile Kanunlarla veya Kanunların ver
diği yetkiye dayanılarak kurulmuş olan 
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fonların hâsılatlarının yüzde 30'unu geç
memek üzere, Başbakanın onayı ile belir
lenecek kısımlarını Bütçeye gelir kaydet
meye, gerektiğinde bu nispeti Toplu Ko
nut ve Kamu Ortaklı Fonları için % l'e 
kadar indirmeye Maliye ve Gümrük Ba
kanı yetkilidir. 

Genel ve Katma Bütçeli İdarelerle, 
diğer kamu kuruluşları, Bankalar ve Say
manlıkların fonlara yaptıkları ödemeler 
veya fonlar hesabına tahsil ettikleri tutar
lardan % 30 oranına kadar kesinti yap
tırmaya, kesintiye ilişkin esas ve usuller
le, süreleri tespit etmeye Maliye ve Güm
rük Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum : 

Petrolden Devlet Hakkı 

MADDE 34. — 5.4.1973 tarih ve 
1702 sayılı Kanuna göre petrolden alına
cak Devlet hakkı, bütçenin (B) cetvelin
deki "Petrolden Devlet Hakkı" tertibine 
gelir kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Efendim, bir hususu Yüce Kurula 
açıklamak istiyorum : Sayın Demir'in, 
benden önce oturumu yöneten Başkan ar
kadaşımızın vermiş bulunduğu cezanın 
haksız olduğunu ifade eder şekilde Baş
kanlığımıza bir müracaatı olmuştur. Baş
kanlığımız bir küldür, birleşim de devam 
etmektedir; bu itibarla yapılacak bir işlem 
yoktur. 
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Yüce Kurula ve değerli arkadaşımı
za bu konuyu tefhim etmiş oluyorum. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Tutumunuz hakkında söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — 35 inci maddeyi oku
tuyorum : 

İKİNCİ KISIM 
Hazine ve Kamu Kuruluşlarına 

İlişkin Hükümler 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Devlet Borçları 
Devlet Borçlarının Yönetimi 
MADDE 35. — a) Devlet Borçla

rının yönetimi 16.4.1986 tarih ve 3274 sa
yılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca yü
rütülür. 

b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığının bağlı olduğu Bakan malî yıl içeri
sinde ödenecek dış ve iç borç anaparaları 
ile dış ve iç borçlanma tutarlarını bütçe dı
şında özel hesaplarda izletmeye, malî yıl 
zarfında iç ve dış borç anapara geri öde
melerini bütçe ile ilgilendirmeksizin yap
maya yetkilidir. 

c) Devlet iç ve dış borç faizleri ve 
genel giderleri bu amaçla bütçeye konu
lacak ödeneklerle karşılanır. 

d) Katma bütçeli idarelerin dış 
borçları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığınca bu madde esaslarına göre ödenir. 

e) Devlet borçlarının uygulama so
nuçları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığının bağlı bulunduğu Bakanlıkça hazır
lanarak ilgili yıl kesinhesap cetveli ile bir
likte Hazine Genel Hesabına dahil edil
mek üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığı
na gönderilir. 

f) Devlet Borçlarının yönetimi ve 
muhasebesi ile ilgili esas ve usuller Mali
ye ve Gümrük Bakanlığı ile Hazine ve Dış 
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Ticaret Müsteşarlığı tarafından birlikte 
düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum : 

İç Borçlanma 

M A D D E 36. — a) Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Ba
kan malî yıli içinde (6.000.000.000.000) li
ralık bir yıl ve daha uzun vadeli iç borç
lanma akdine yetkilidir. Borçlanılabilecek 
miktar gerektiğinde yarısına kadar artırı
labilir. 

b) Verilen yetki sınırları içinde çı
karılacak Devlet tahvillerinin çeşitleri ile 
bunların faiz oranı, ihraç fiyatı, ödeme sü
resi, basım ve satış yöntemleri ve diğer şar-
taları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı
ğınca tespit olunur. Bu tahvillerin basım 
giderleri ve satışa katılacak bankalara öde
necek komisyon ve banka muameleleri 
vergileri ile satışa katılan bankaların satış 
işlemleri dolayısı ile yapacakları her türlü 
gider, vergi, resim ve harçların Hazinece 
bankalara geri ödenmesinde ve tahvillerin 
basımında uygulanacak şekil ve esaslar 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ara
sında 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Ka
nunu Hükümleri uygulanmaksızın akde
dilecek malî servis anlaşması ile tespit 
edilir. 

Cari yıl içinde çıkarılacak veya daha 
önceki yıllarda çıkarılmış tahviller, işlemiş 
faizleri ödenmek suretiyle, erken itfaya ta
bi tutulabilir. 

Çıkarılacak tahvillerin faiz ve anapa
ra ödemeleri ile yukarıda sözü geçen ma

lî servis anlaşmasında yer alacak ödeme
ler ve bunların dışında kalan diğer kon
solide Devlet borçları ile ilgili gider ve iş
lemler her türlü vergi (Gelir ve Kurum
lar Vergisi hariç), resim ve harçtan müs
tesnadır. 

Bu fıkralardaki hükümler Hazine 
Bonoları ile daha önceki yıllarda ihraç olu
nan Devlet tahvili, Hazine Bonoları ve di
ğer konsolide Devlet Borçları ile ilgili iş
lemlerde de geçerlidir. 

1989 yılında çıkarılacak tahvil ve bo
noların vergi istisnalarını kaldırmaya ve
ya uygulanacak oranları, yürürlükteki 
oranlar içinde kalmak üzere, tespit etme
ye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

c) Devlet İç Borçlanma Senetleri
nin dövize endeksli olarak ihracı halinde, 
anaparadaki kur artışları her faiz ödeme 
tarihi itibariyle yeniden hesaplanıp, ana
para değerine ilave edilerek iç borç kaydı 
yapılır. 

d) Devlet İç Borçlanma Tahvilleri 
ile Hazine Bonoları kamu kurumlarının 
yapacakları ihale ve sözleşmelerde temi
nat olarak ve Hazinece satılacak millî em
lak bedellerinin ödenmesinde nominal de
ğerleri üzerinden kabul edilir. Tahvil ve 
bonolar nominal bedele faiz dahil edile
rek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anapa
raya tekabül eden satış değerleri esas 
alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

ALİ ESER (Samsun) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan; fakat, bu tarafa hiç 
bakmıyorsunuz. 

BAŞKAN — Afedersiniz, buyurun... 
Bu maddeyi oyladım, bir şey mi sora
caktınız? 
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ALI ESER (Samsun) — Bir teklifi
miz vardı; açıklama yapmak istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Eser, özür dile
rim, maddeyi oyladım. Buna usulümüz 
cevaz vermiyor, mümkün değil... 

ALİ ESER (Samsun) — Elimi kal
dırdım, fark etmediniz. 

BAŞKAN — Efendim, oldu; bir ha
ta yaptı Başkanlık; ama, bunun telafisi 
başka türlü mümkün değil. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Biz hata yapınca!.. 

BAŞKAN — Yaparız, niye yapmaya
lım, biz de hata yaparız, biz de insanız. 

37 nci maddeyi okutuyorum 
efendim. 

2974 Sayılı Kanun Hükümlerinin 
Uygulanması 

MADDE 37. — a) 2974 sayılı Ba
zı Kamu Kurum ve Kuruluşları Borçları
nın Tahkimi Hakkında Kanun hükümle
rinin uygulanması sonucu Hazinece üst
lenilerek tahkim olunan borçlar için 1989 
yılında yapılacak faiz ve anapara ödeme
lerinin gerektirdiği tutarda alacaklı kuru
luşlara özel tertip Devlet İç Borçlanma 
Tahvili vermeye, 

b) Yukarıdaki fıkrada sözü edilen 
faiz ödemelerini "Bütçeden Mahsup Edi
lecek Ödemeler Hesabı"ndan yaptırma
ya, hesabın yılı içinde mahsup edilemeyen 
artıklarını ertesi yıla devretmeye, 

Hazine ve dış Ticaret Müsteşarlığı
nın bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen var mı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum : 

Dış Borçlanma 

MADDE 38. — a) Yabancı ülkeler, 
bankalar ve kurumlarla veya uluslararası 
kurumlarla yapılmış ve yapılacak anlaş
malara göre proje kredisi olarak malî yıl 
içinde elde edilen imkânların; 

1. Türk Lirası karşılıkları; dış borç 
kayıtlan yapılarak Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı tarafından, 

2. Malzeme ve hizmet bedelleri; 
taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları ile 
birlikte ilgili kuruluşlar tarafından, 

Maliye ve Gümrük Bakanlığına bil
dirilir. 

Söz konusu miktarları gerektiğinde 
ilgili kuruluşlara ait bütçelerde açılacak 
özel tertiplere; 

1. Ödenek kaydederek, 

2. Mevcut ödeneklerden aktarma 
yaparak, 

Bütçeleştirmeye, bunlardan yılı için
de harcanmayan miktarları ertesi yıl büt
çesine devren ödenek kaydetmeye Maliye 
ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Daha önceki yıllarda benzer şekilde 
sağlanan imkânların Türk Lirası karşılık
ları ile malzeme ve hizmet bedelleri için 
de yukarıdaki esaslara göre işlem yapılır. 

b) Dış borçlanma imkânları ile sa
tın alınacak malzeme ve hizmetlere ait ta
ahhüt evrakı veya sözleşme tasarıları Ma
liye ve Gümrük Bakanlığınca vize edilme
den satın alma işlemi gerçekleştirilemez ve 
ilgili miktarların dış borç kayıtlan yapıla
maz. Maliye ve Gümrük Bakanlığı gerek
tiğinde dış borçlanma ile ilgili bütçeleştir-
me işlemleri yapılmadan önce (ilgili mik
tarların ödenek, gider ve dış borç kayıtla
rı daha sonra yapılmak üzere) taahhüt ev-

— 610 — 
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rakını ve sözleşme tasarısını vize etmeye 
yetkilidir. 

c) Dış Devlet Borçlarıyla ilgili kre
di anlaşmalarının yürürlüğe girmesini 
sağlayacak Kanunî düzenlemelerin ta
mamlanmasına kadar kredi anlaşmaları 
gereği peşin ödenmesi gereken komisyon, 
ücret, garanti ücreti ve benzeri giderleri 
"Bütçeden Mahsup Edilecek Ödemeler 
Hesabı "ndan yaptırmaya, hesabın yılı 
içinde mahsup edilemeyen artıklarını er
tesi malî yıla devretmeye Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Ba
kan yetkilidir. 

d) Konsolide Dış Devlet Borçlarıyla 
ilgili kredi anlaşmalarında öngörülen bü
tün ödeme ve işlemler her türlü vergi, re
sim ve harçtan müstesnadır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

39 uncu maddeyi okutuyorum : 

Dış Borçların ikraz, Devir ve Garanti 
Edilmesi 

MADDE 39. — a) Yabancı ülkeler, 
uluslararası kurumlar veya yabancı ban
ka ve kurumlardan borçlanma yoluyla 
sağlanan imkânları, ekonominin çeşitli 
sektörlerinde gelişmeyi artırmak amacıy
la ve antlaşmalar hükümleri uyarınca ka
mu ve özel sektör kurumlarına ikraz, de
vir veya kullandırmaya ve bu kredilerden 
yapılması gereken geri ödemeleri aynı ku
ruluşlar için hesaben ikraz veya krediye 
dönüştürmeye Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yet
kilidir. 

b) Yukarıda belirtilen imkânların 
doğrudan Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasınca sağlanması halinde, bu kredi

leri kısmen veya tamamen anlaşma hü
kümleri ile beraber devralmaya, devralı
nan kredileri kamu kurumlarına ikraz, de
vir veya kullandırmaya ve bu kredilerden 
yapılması gereken geri ödemeleri aynı ku
ruluşlar için hesaben ikraz veya krediye 
dönüştürmeye Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yet
kilidir. 

c) Uluslararası kurumlarca, yaban
cı ülkelerin kredi kuruluşlarınca ve diğer 
her türlü dış kaynaklarca kamu kurumla
nna (Özel hukuk hükümlerine tabi olmak
la beraber sermayelerinin % 50' sinden 
fazlası kamuya ait olanlar dahil) ve yatı
rım bankalarına verilecek kredileri, anlaş-
malanndaki şartlarıyla garanti etmeye, 
ulusal banka ve kamu kuruluşlarınca ya
bancı ülkelere açılacak kredilerin geri 
ödenmesini garanti etmeye, yabancı ülke
lerde'doğrudan teminat mektubu verme
ye, yetkili ulusal bankalar lehine garanti 
vermeye, özel sektör kurumlarına verile
cek kredilere Türk Parası Kıymetini Ko
ruma Mevzuatına göre transfer garantisi 
vermeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

d) Hazinece yabancı ülkeler veya 
yabancı ülkeler resmî kuruluşları veyahut 
uluslararası kuruluşlardan sağlanan kre
dilerin teknik yardım ve eğitim amaçları 
kapsamındaki bölümlerinden anlaşma hü
kümlerine istinaden gerektiğinde karşılık
sız olarak özel bütçeli kuruluşlara kullan
dırmaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

e) Daha önceki yıllarda yapılan iş
lemler için de bu esaslar geçerlidir. 

BAŞKAN — Madd,e üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 
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40 mcı maddeyi okutuyorum : 

244 Sayılı Kanun Kapsamı dışında 
Borçlanma 

MADDE 40. — a) Yıllık program
larla belirlenen dış finansman ihtiyaçları
nın karşılanması amacıyla 31.5.1963 tarih 
ve 244 sayılı Kanunun kapsamı dışında 
kalan kuruluşlarla kredi anlaşmaları yap
maya ve projelerin yapılabilirlik çalışma
larının dış finansman ihtiyaçlarını karşı
lamak üzere Dünya Bankası ile üzerinde 
anlaşılacak şartlarla (10.000.000) ABD 
Dolarına kadar olan borçlanmaların ya
pılmasına Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

b) Bu gibi anlaşmalar savunma 
borçlanmalarına ilişkin kredi anlaşmala
rı ve Bütçe Kanunları hükümlerine daya
nılarak yapılmış olup, Bakanlar Kurulun
ca uygun görülen diğer kredi anlaşmaları 
Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe gi
rer. Bu kararnameler 31.5.1963 tarih ve 
244 sayılı Kanun ve 23.5.1928 tarih ve 
1322 sayılı Kanun hükümlerine tabi de
ğildir. 

c) Daha önceki bütçe yıllarında ak-
tedilmiş benzeri anlaşmalar hakkında da 
bu hüküm uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir... 

41 inci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 

Hazine İşlemleri 

Hazine Bonoları ve Avans İşlemleri 

MADDE 41. — Genel Bütçe ödeme
lerini zamanında yapabilmek ve tahsila
tın göstereceği mevsimlik dalgalanmalar
dan bu ödemelerin olumsuz yönde etki-
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lenmesini 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 Ha
zine bonoları satmaya, gerektiğinde bu bo
noları satın almaya, satılacak Hazine bo
nolarının çeşitlerini, miktarını, satış usul 
ve esasları ile şartlarını tespite, 14.1.1970 
tarih ve 1211 sayılı Kununun 50 nci mad
desi esaslarına göre T.C. Merkez Banka
sından kısa vadeli avans almaya Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı oldu
ğu Bakan yetkilidir. 

Hazine bonolarının faizleri ve genel 
giderleri bu amaçla bütçeye konulacak 
ödeneklerle karşılanır. 

Hazine bonolarının faiz ve bedelleri 
ile bunlarla ilgili ödemeler ve borçlanma
ya ilişkin bütün işlemler her türlü vergi 
(Gelir ve Kurumlar Vergisi hariç) ve re
simden müstesnadır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

42 nci maddeyi okutuyorum : 
Çeşitli Saymanlıklardaki Değerlerin 

Hazineye Geçişi 
MADDE 42. — Maliye ve Gümrük 

Bakanı, bütün saymanlıkların çeşitli ne
denlerle Hazine hesapları dışında kalan 
mal varlıkları ve emanetler de dahil olmak 
üzere her çeşit paralarını Hazine hesap
larına kaydettirmeye, bu hesaplara tasar
ruf etmeye ve bu amaçla gerekli önlemle
ri almaya yetkilidir. 

1050 sayılı Muhasebei U/numiye Ka
nununun tanımladığı bir saymanın yöne
tim ve sorumluluğunda olmayan kamu 
fonları hakkında da bu hüküm uygulanır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

43 üncü maddeyi okutuyorum : 

Kaynak Kullanımını Destekleme Fo
nuna Ödemeler 

MADDE 43. — Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığı bütçesinin Kaynak Kul
lanımını Destekleme Fonuna Ödemeler 
tertibinde yer alan ödeneği, amaçları da
hilinde kullanılmak üzere bu Fona aktar
maya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı
ğının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

44 üncü maddeyi okutuyorum : 

Geri Verilecek Paralar 

MADDE .44. — 27.6.1963 tarih ve 
261 sayılı Kanun uyarınca, geri verilecek 
paraların kesin olarak veya avans suretiy
le ödenmesinin şekil ve usulleri Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakanlıkla Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
tarafından müştereken tespit olunur. 

Yapılacak inceleme sonunda, fazla 
ödendiği tespit olunan veya zamanında 
mahsup olunmayan tutarlar 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun hükümlerine göre geri alınır. 

Fazla ödendiği tespit olunan vergi ia
delerinin tahsili ile ilgili olarak 21.7.1953 
tarih ve 6183 sayılı Kanunun 48 inci mad
desi uygulanabilir ve bu Kanunun 58 in
ci maddesi ile 6.1.1982 tarih ve 2577 sayılı 
Kanunun 27 nci maddelerinin uygulan
ması dolayısıyla gösterilecek teminat tu

tarı, fazla ödendiği tespit olunan vergi 
iadesi miktarını geçemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

44 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

45 inci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri 

Kamu iktisadî Teşebbüslerinin 
Kârları 

MADDE 45. — 1. Yıllık Genel Ya
tırım ve Finansman Programları çerçeve
sinde 233 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name kapsamına giren kuruluşların, 1988 
yılı kârlarından Hazineye isabet eden tu
tarları, 

a) 233 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namede belirtilen kısıtlamalara tabi ol
maksızın; Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üze
rine bütçeye gelir kaydetmeye, 

b) Kuruluşların ödenmemiş serma
yelerine veya tahakkuk etmiş görev zarar
ları alacaklarına mahsup edilmek veya 
kendilerine ikraz edilmek üzere Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakanın teklifi üzerine Bütçeye gelir, öde
nek ve gider kaydetmeye, 

2. Birinci fıkra kapsamına giren ku
ruluşların 1987 ve daha önceki yıllara ait 
kâr paylarından Hazineye isabet eden tu
tarları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı
ğının bağlı olduğu Bakanın talebi üzeri
ne Bütçenin gelir ve giderleri ile ilgilen-
dirmeksizin kuruluşların görev zararı ala
cakları veya ödenmemiş sermayelerine 
mahsup etmeye ilişkin işlemleri yapmaya, 

3. 3291 sayılı Kanuna göre özelleş
tirme kapsamına alınmış olan kuruluşla-
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rın Hazineye ikraz ve temettüden olan 
borçlarını varsa Hazineden olan alacak
ları mahsup edildikten sonra, 2 nci fıkra 
dairesinde, Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi 
üzerine sermayelerindeki kamu paylarına 
mahsup etmeye, 

Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. "Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

46 nci maddeyi okutuyorum : 

Kamu Ortaklıkları ve İştiraklerinde 
Sermaye Değişikliği 

MADDE 46. — 1. Kamu ortaklık
ları ve iştiraklerinin yeniden düzenlenmesi 
tedbirlerini uygulamak, sermaye artırım
larına katılmak, kamu iktisadî teşebbüs
lerinin yatırım ve finansman programla
rının gereklerini yerine getirmek ve 233 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname hü
kümlerini uygulamak amacıyla; 

a) Hazinece her türlü sermaye ar
tırımlarına katılınması ve her türlü serma
ye paylarının satın alınmasına, 

b) Hazinenin ve kamu iktisadî te
şebbüslerinin sermaye paylarını diğer ka
mu iktisadî teşebbüslerine ve katma büt
çeli idarelere devretmeye veya onlar tara
fından devraldı rmaya, 

c) Kamu iktisadî teşebbüsleri ve 
bağlı ortaklıklarının Hazineye veya çeşitli 
fonlara olan borçlarını yıllık yatırım ve fi
nansman programlarına uygun olarak Ha
zineden olan alacaklarına veya ödenmemiş 
sermayelerine mahsup etmeye veya teşeb
büslerin borçlarının ödenme zamanı ve 
şartlarını belirlemeye, Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, 

d) Bu işlemlerin gerektirdiği tutar
ları, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
nın teklifi üzerine, mahiyetine göre, büt
çede açılacak özel tertiplere gelir ve öde
nek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Baka
nı, 

Yetkilidir. 

2. Kamu iktisadî teşebbüsleri ve 
bağlı ortaklıklarının 1988 sonu itibariyle; 

a) Hâzineye ve Fonlara olan vadesi 
geçmiş borçlarını, Hazineden ve Fonlardan 
olan alacaklarına veya ödenmemiş serma
yelerine mahsup etmeye, 

b) Türkiye ihracat Kredi Bankası
na (Devlet "Yatırım Bankası) olan borçları
nın ödeme zaman ve şartlarını tespite, ge
rektiğinde ödenmemiş sermayelerine mah
suben bu borçlarla, Bankanın Sosyal Sigor
talar Kurumuna olan borçlarının Hazine 
tarafından devralınarak mahsup ve tasfi
yesini sağlamaya, 

c) Hazineden olan görev zararı 
alacaklarına karşılık Tarım Satış Koo
peratifleri ve Birliklerinin T.C. Ziraat 
Bankasına olan destekleme kredisi borç
larının ödeme zamanı ve şartlarını be
lirlemeye, gerektiğinde bunların görev 
zararı borçlarına karşılık Hazinece dev-
ralınmasını sağlamaya, Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakan, 

d) Bu işlemleri, Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığının teklifi üzerine, gelir 
ve gider hesapları ile ilgilendirilmeksizin 
mahiyetlerine göre ilgili devlet hesapları
na kaydettirmeye Maliye ve Gümrük Ba
kanı, 

Yetkilidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. 
Sayın Ali Eser buyurun. Süreniz 5 da

kikadır Sayın Eser. 
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ALİ ESER (Samsun) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 5 dakikayı da kul
lanmamak niyetindeyim; zamanım dol
mayacak tahmin ediyorum. Yalnız, daha 
evvelki yeni 36 ncı maddedeki söz isteği
mi görseydiniz, o maddede söyleyeceğim 
bazı hatırlatmaları, bu maddede söylemek 
ihtiyacını duymayacaktım. Onun için, 
bağlı olarak bu maddede söz almak zorun
da kaldım. Bu vesileyle, bütün arkadaşla
rımı saygıyla selamlıyorum. 

Belki dikkatinizi çekti; 36 ncı mad
deye göre Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığının bağlı olduğu bakan, iç borçlan
mayı 6 trilyona kadar ve icap ederse bu
nun yarısına kadar daha artırmaya yetki
sini haiz. Bu kabul ettiğiniz tasarı mad
desine göre, 9 trilyon iç borç yapma ve bu
nun şartlarını tespit etme konusunda, bu
güne kadar ki iktisadî politikayı ne duru
ma getirdiği belli olan Sayın Bakana yet
ki verdiniz. 9 trilyon, 1989 malî yılı bütçe 
gelirlerinin üçte biridir; yani, yüzde 
33' ünü, bir Sayın Bakanın icabında keyfî 
olabilecek kararlarına bırakmış oldunuz. 

Buna benzer bir madde de şimdi 
okuduğumuz 46 ncı madde. 46 ncı mad
denin ikinci fıkrasının (c) bendinde şöyle 
deniyor : "Hazineden olan görev zararı 
alacaklarına karşılık Tarım Satış Koope
ratifleri ve Birliklerinin TC. Ziraat Ban
kasına olan destekleme kredisi borçlarının 
ödeme zamanı ve şartlarını belirlemeye, 
gerektiğinde bunların görev zararı borç
larına karşılık Hazinece devralınmasını 
sağlamaya, Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığının bağlı olduğu Bakan," 

3 üncü fıkrada ise şöyle denilmekte: 
"ikinci fıkra uygulaması çerçevesinde iş
leme tabi tutulan Kamu İktisadı Teşeb
büsleri ve bağlı ortaklıklarının Hazine de
virli dış kredilerinin Türk Lirası karşılık
ları ve bu fıkraya göre devralınabilecek 
borçların miktarı ile sınırlı kalmak kaydıy

la Hazine tarafından özel tertip Devlet 
tahvilleri ihraç edilebilir. Bu tahviller İç 
Borçlanma ile ilgili maddedeki limitin dı
şında olup, vade, faiz ve sair şartlan Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı 
olduğu bakanın teklifi üzerine Başbakan 
tarafından belirlenir." 

Yani, 9 trilyon üzerine, ne olabilece
ği meşkuk, ne zaman ödenebileceği meş
kuk; tabiî siyasî tercihlere göre, ülkenin 
geleceğini dikkate almadan yapılacak ter
cihlere göre, bir bakanın yetkisine bırakı
yorsunuz. 

Bunu hatırlatmak için söz aldım. 

Saygılarımla. (DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Eser. 

Efendim, Sayın Eser'in üzerinde dur
duğu paragraf, kâtip üye arkadaşımız, -
biraz önce okuduğumuz 46 ncı maddenin 
son paragrafını- okumamışlar. Onu da 
okutuyorum : 

3. İkinci fıkra uygulaması çerçeve
sinde işleme tabi tutulan Kamu iktisadî 
Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının Ha
zine devirli dış kredilerinin Türk Lirası 
karşılıkları ve bu fıkraya göre devralına
bilecek borçların miktarı ile sınırlı kalmak 
kaydıyla Hazine tarafından özel tertip 
Devlet tahvilleri ihraç edilebilir. Bu tah
viller İç Borçlanma ile ilgili maddedeki li
mitin dışında olup, vade, faiz ve sair şart
ları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
nın bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine 
Başbakan tarafından belirlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz al
mak isteyen?.. Yok. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu çı
karılacak tahvillerin vadesi, en fazla ne ka
dar olabilecek? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Bir yıldan uzun efendim. İhti
yaçlara göre, borçlanma politikalarına gö
re tespit edilecek bir vadedir efendim. 

KAMER GENÇ(Tunceli) — Kaç 
yıl? Uzun mu? 

BAŞKAN — İhtiyaca ve borçlanma 
politikalarına göre vadeleri tespit edilecek. 

Bu ifadeye göre olabilir de. 
Teşekkür ederim. 

46 ncı maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

47 nci maddeyi okutuyorum : 

Kamu iktisadî Teşebbüslerine Yapı
lacak İktisadî Transferler ve Yardımlar 

MADDE 47. — Genel Bütçeye da
hil dairelerle, katma bütçeli idareler büt
çelerinden kamu iktisadî teşebbüslerine 
yapılacak "İktisadî Transferler ve Yardım
lar Hakkında" 8.6.1959 tarihli ve 7338 sa
yılı Kanun hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

48 nci maddeyi okutuyorum : 

Hazine Kefaletleri 

MADDE 48. — Hükümet tarafın
dan destekleme alımları ile görevlendiri
lecek kamu iktisadî teşebbüslerinin bu gö
revleri nedeniyle gerekli finansman ihti
yaçları için çıkarılacak bonolara Hazine 

kefaleti vermeye Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yet
kilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

49 uncu maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Kamu Personeline İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Özlük Hakları 

Katsayılar ve Yurt Dışı Aylıkları 

MADDE 49. — a) 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun değişik 154 
üncü maddesi uyarınca gösterge rakam
larının aylık tutarlarına çevrilmesinde 
(128) katsayı uygulanır. 

b) Kurumlaınn yurt dışı kuruluşla
rına dahil kadrolarında görev alan Dev
let memurlarının yurt dışı aylıkları, yeni 
kurlar ve yeni emsaller tespit edilinceye ka
dar, 12.3.1987 tarih ve 87/11595 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararı ile ek ve değişiklik
lerinde yeralan hükümlere göre ödenir. 

BAŞKAN — 49 uncu madde üzerin
de söz isteyen var mı? Buyurun Sayın 
Genç. 

Bu arada, Sayın Genç kürsüye gelin
ceye kadar; Sayın Bayazıt ve arkadaşları
nın 49 uncu madde üzerinde bir temen
nisi var, bunu Hükümete intikal ettiriyo
ruz. 

Yüce Meclisin ıttılaına arz ederim 
efendim. 

Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Değer
li milletvekilleri; bu madde, devlet me-

— 616 — 
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murlanna verilen aylıkların katsayısını be
lirleyen bir madde; katsayısı 128 olarak be
lirlenmiş. 

Bugün, enflasyon oranını göz önün
de tuttuğunuz zaman, enflasyonun, yüz
de 88' in üzerinde seyrettiği bir dönemde, 
kamu görevlilerinin maaşlarına yüzde 30, 
yüzde 40 civarında bir zam vermek, geç
miş senelerde almaları gereken maaşın da 
altında bir maaş vermek veyahut gerçek 
dışı bir satın alma gücüyle karşı karşıya 
bırakmak, kamu görevlilerinin öteden beri 
sahip oldukları sefalete yeni yeni sefalet
ler eklemek demektir. 

Bugün, devlet memurları, devletin 
kapısında çalışan memurlar, ekonomik 
yönden bir işkence içindedirler. Bu kişi
ler, aybaşını nasıl getirebileceklerinin he
sabı içindedirler. Bu kişiler, artık, kamu 
görevlerini yapmayı bir tarafa bırakıp, ay 
sonunu hangi gelirle, nasıl, nereden borç 
almak suretiyle getirebileceklerinin hesa
bı içindedirler. Memurların büyük bir kıs
mı, kasaba, bakkala, fırına görünmemek 
için çoğu evlerine bile gitmemektedirler. 

Ben, getirilen bu katsayının çok ye
tersiz olduğuna inanıyorum. Anayasanın 
hükmüne göre, milletvekilleri olarak biz, 
Mecliste gider artırıcı herhangi bir teklif
te bulunamıyoruz ama Hükümete tavsi
yede bulunuyoruz; kamu hizmeti görev
lilerinin, içinde bulundukları bu acil du
rumdan kurtulmaları gerektiğine Hükü
met de inanıyorsa -zaten temmuz ayında 
ikinci bir katsayı hesaplanacağına göre-
devlet memurlarının sağlıklı kamu hizme
tini yapabilecek bir ekonomik düzeye ka
vuşturulması gerekir. 

Devlet memurları, maişetlerini temin 
edecekleri bir gelir düzeyine kavuşturul
madığı sürece, ne sağlıklı olarak kamu hiz
meti yürür, ne memurlarımızın vatandaşla 
olan ilişkileri sağlıklı olur, ne de vatandaş 
karşısındaki davranışları normal olur. Bu

nun sonucunda da, devlet dairelerinde iş 
takibi, artık, normal kurallar dışında, rüş
vetçiliğe, hatırcılığa dönüşür. Bir devletin 
en önemli görevi, kendi kapısında çalıştır
dığı, kamu hizmeti yapan memurlarına en 
iyi şekilde ücret ödemesidir. 

Bugün hepiniz biliyorsunuz; aldığı
mız maaş, bütün devlet memurlarının 
maaşlarının üstünde; lojmanlarımız var, 
kira vermiyoruz, birçok imkânlanmız var; 
ama, bugünkü ekonomik koşullar altında 
durumumuz belli; dolayısıyla, bu insan
ların ay sonuna kadarki görüntüsü de 
açıkça ortadadır. 

Onun için, özellikle rica ediyorum; 
temmuz ayyında yapılacak düzenlemeler
de, memurları hiç olmazsa biraz feraha 
kavuşturabilecek bir ekonomik yapıya ka
vuşturmak zorundayız. Kavuşturmazsak, 
bundan devlet zarar görür, biz zarar gö
rürüz, vatandaş zarar görür. Devletin ka
mu görevlisini hizmete alıp da, ona kendi 
hayat standartları içinde bir ödeme yap
mayıp, kötü yollara sevk etmeye hakkı 
yoktur. Bugün, gazetelerde okuyorsunuz; 
insanlar, çocuklarını satılığa çıkarıyorlar, 
insanlar kendi maişetlerini temin etmek 
için organlarını satılığa çıkarıyorlar; hır
sızlıklara yöneliyorlar, rüşvete yöneliyor
lar. O halde, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin en önemli görevlerinden birisi de 
bunları ortadan kaldırmaktır. 

Ben bunları vurgulamak için söz al
dım. 

Saygılar sunarım efendim. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Efendim, 49 uncu maddeyi oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

50 inci maddeyi okutuyorum : 
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İkramiye, Ödül ve Muhtelif Ücret 
Ödemeleri 

MADDE 50. — a) 1918 sayılı Ka
çakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun 
ile ek ve değişikliklerine göre verilen ve ay
nı Kanunla belirtilen oran ve tutarlar uy
gulanmak suretiyle bulunacak ikramiye
nin ödenmesine devam olunur. Anılan 
Kanunun 26.7.1983 tarih ve 2867 sayılı 
Kanunla değişik 60 inci maddesinin 3 ün
cü fıkrasında Bütçe Kanunu ile belirlene
ceği ifade edilen ikramiye katsayısı olarak 
1989 yılında Devlet memurları, aylıkları 
için tespit olunan katsayı uygulanır. 

b) Kültür varlıklarımızın tespiti, 
kültürümüzün yaygınlaştırılması ve etkin
leştirilmesi maksadıyla Kültür ve Turizm 
Bakanlığında onayla oluşturulan yayın ve 
danışma kurullarının Bakanlık dışından 
katılacak üyelerine ödenecek huzur ücret
leri ile ansiklopedilerin hazırlanması ile il
gili yazı kurulu üyeleri, düzeltici ve mad
de inceleyicilerine ödenek ücretler Mali
ye ve Gümrük Bakanlığı ile Kültür ve Tu
rizm Bakanlıklarınca hazırlanacak yönet
melikte belirlenir. Ancak, 5441 sayılı Dev
let Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanu
nun 14.7.1970 tarih ve 1310 sayılı Kanun
la değişik 2nci maddesi ile Devlet tiyat
rolarında oynanacak eserleri seçen edebî 
kurulun tiyatrodan memur olmayan üye
lerine her toplantı için özel kanunlarında 
değişiklik yapılıncaya kadar (3 500) TL. 
toplantı ödeneği verilir. 

c) 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, 
Görev ve Yetkileri Kanununun 21 inci ve 
2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı 
Kanununun 16 ncı maddelerine göre 
muhtelif ücret ödemesi; 

1. İl Jandarma alay komutanlıkları 
ile komando ve motorlu jandarma birlik
lerinde ve bu birliklerin hizmetlerini de
nizde üstlenen Sahil Güvenlik Komutan
lığı botlarında görevli subay, astsubay 

ve uzman jandarma çavuşlarına ayda 
(14 000) lira, 

2. Jandarma Genel Komutanlığı ile 
Sahil Güvenlik Komutanlığı .teşkilatının 
yukarıdaki birlikler dışındaki tüm karar
gâh, birlik ve kurumlarında görevli subay, 
astsubay ve uzman jandarma çavuşlarına 
ayda (11 000) lira, 

Olarak ödenir. Bu ödemelerde aylık
lara ilişkin hükümler uygulanır. Ancak, 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığı mensubu olup da 
anılan kuruluş ve kadroları dışındaki gö
revlere atanan personel, bu görevlerinin 
devamı süresince söz konusu ödemeden 
yararlanamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

51 inci maddeyi okutuyorum : 

Tayın Bedeli 

MADDE 51. — a) Bazı Kamu Per
soneline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkın
da 22.6.1978 tarih ve 2155 sayılı Kanunun 
1 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarın
ca ödenecek aylık tayın bedeli, günlük er 
istihkakının bir aylık tutarı esas alınarak 
hesaplanır. Ancak, bu şekilde ödenecek ta
yın bedelinin aylık tutan (500) gösterge ra
kamının memur aylık katsayısı ile çarpıl
ması sonucu bulunacak miktarı geçemez. 

b) Ordu hastabakıcı, hemşire ve 
ebelerinin erler gibi iaşe edilmelerine de
vam olunur. Bunlardan, kazandan iaşele
rinin mümkün olmadığı, bağlı bulunduk
ları komutanlık veya kurum amirliğince 
yazılı belge ile tevsik edilenler bedelen ia
şe edilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?. .Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

52 nci maddeyi okutuyorum : 
Fazla Çalışma Ücreti 
MADDE 52. — A) 657 sayılı Dev

let Memurları Kanununun değişik 178 in
ci maddesine ve "Fazla Çalışmanın Uy
gulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik" 
hükümlerine göre Bakanlar Kurulu Ka
ran ile yürürlüğe konulan fazla çalışma 
programlarına dayanılarak saat başına ya
pılacak ödeme (120) liradan az, (250) li
radan çok olamaz. 

T.B.M.M. ve Cumhurbaşkanlığı Da
iresi personeline yaptırılacak fazla çalışma 
için ödenecek ücretler ilgili mevzuatında 
yer alan esaslara göre yapılır. 

B) 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun değişik 178 inci maddesinde ge
rekli değişiklik yapılıncaya kadar : 

1. 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununda bu konuda düzenleme yapılın
caya kadar geçerli olmak üzere; 

a) Emniyet hizmetleri sınıfından il 
ve bölge kuruluşlarında görevli personel 
ile Cumhurbaşkanlığı, T.B.M.M., Mili! 
Saraylar ve Başbakanlık koruma müdür
lerine, Emniyet Genel Müdürlüğü Koru
ma Şube Müdürlüğünün koruma hizme
ti ile görevli personeline ayda (14 000) li
ra, 

b) Emniyet Genel Müdürlüğü 
Merkez Kuruluşu ile bu kuruluşa bağlı 
öğretim, eğitim ve sağlık kurum veya bi
rimlerinde görevli emniyet hizmetleri sı
nıfı personeline, merkez il veya bölge ku
ruluşlarında görevli mülkî idare, genel 
idare, eğitim, sağlık ve teknik hizmetler sı
nıfı personeline ayda (11 000) lira, 

c) Emniyet Genel Müdürlüğü kad
rolarında çalıştırılan çarşı ve mahalle bek
çilerine ayda (4 600) lira, 

Fazla çalışma ücreti verilir. 

2. Görevlerinin niteliği gereği gü
nün 24 saatinde devamlılık gösteren zabıta 
ve itfaiye hizmetlerinde çalışan persone
le, Bakanlar Kurulu Kararı aranmaksızın 
belediye meclisinin kararı ile tespit edilen 
miktar, fazla çalışma ücreti olarak mak-
tuen ödenir. 

3. Orman Genel Müdürlüğünde 
çalışan ve bu Genel Müdürlüğe ait katma 
ve döner sermaye bütçelerinden aylık alan 
memurlardan; görevlerinin niteliği gere
ği fazla çalışma günlerinin tesbiti ve bir 
programa bağlanması imkânsız olan or
man muhafaza memurlarına ayda (12 000) 
lira, taşra teşkilatında telsiz teknisyenliği, 
telsiz operatörlüğü, telsiz santralcılıgı, dağ 
telsiz santralcılıgı, telsiz ve telefon hat ba
kıcılığı görevini yürüten teknisyen, haber
leşme memuru ve santral memurlarına (1 
458 kişiyi geçmemek üzere) yalnız 
Haziran-Ekim ayları için ayda (7 000) li-
ra,fazla çalışma ücreti ödenir. 

4. Başbakanlık Merkez Teşkilatı ile 
Maliye ve Gümrük Bakanlığının tatil gün
leri ve günlük kanunî çalışma saatlerini 
aşan çalışma özelliği dikkate alınarak, 
Başbakanlık için Başbakanın, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı için Maliye ve Güm
rük Bakanının onayı ile tespit olunacak 
personele, 657 sayılı Kanunun değişik 178 
inci maddesi hükümlerine bağlı kalmak
sızın ayda 50 saati geçmemek üzere (A) 
fıkrasında belirtilen azamî miktarın iki ka
tına kadar fazla çalışma ücreti ödenir. 

5. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Sıtma Eradikasyonu Teşkilatında ça
lışan memurlardan, görevlerinin niteliği 
gereği fazla çalışma günlerinin tespiti ve 
bir programa bağlanması imkânsız bulu
nan sağlık savaş memurlanna ayda (6 000) 
lira, sıtma eradikasyonu hizmetlerinde gö
revlendirilen sağlık memurlarına (300 ki
şiyi aşmamak üzere) ayda (4 600) lira, faz
la çalışma ücreti ödenir. 
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C) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
165 inci maddesinde gerekli değişiklik ya
pılıncaya kadar, aynı Kanunun 164 üncü 
maddesine göre, olağan çalışma saatleri 
dışında yapılacak gümrük işlemleri ve yük 
alıp vermeleri için aynı madde uyarınca 
iş sahiplerinden tahsil edilen ve emanete 
alınan ücretlerden en az yarısı 164 üncü 
madde hükümlerine göre belirlenecek hak 
sahiplerine ödenir. Bu ücretlerden kalan 
paraların söz konusu Bakanlık (bağlı ku
ruluşlar dahil) personeline ödenmesine ve
ya anılan Kanunun 161 inci maddesinin 
4 üncü bendinde belirtilen amaçlarla kul
lanımına yahut kısmen ya da tamamen 
Hazineye irat kaydına ilişkin esasları tes
pite Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

1615 sayılı Kanunun 164 üncü mad
desi hükmünden yukarıdaki fıkrada belir
tilen işlerde görevlendirilen diğer bakan
lıklar personeli ile bu işlerde fiilen çalışan 
saymanlık memurları ve diğer memurlar 
da yararlandırılırlar. 

D) 1. Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığına bağlı her dereceli okul
lar ile kurumların atölye ve birimlerinde 
döner sermaye işleri üzerinde işin gereği 
olarak, olağan çalışma saatleri dışında fi
ilen çalışanlara (şoförlerle, yardımcı hiz
metler sınıfı personeli hariç) öğretim gün
lerinde günde 3 saati, millî ve dinî bay
ram günleri haricindeki tatillerde günde 
8 saati geçmemek kaydı ile okul ve kurum 
döner sermaye hâsılatından, beher iş saa
ti için en çok, ortaokul ve ortaöğretim ku
rumlarında gece öğretimi için verilen üc
retin % 25 fazlası kadar ücret ödenir. 

2. Meslekî ve teknik öğretim ku
rumlarında görevli atölye ve teknik ders 
öğretmenleri, ilgili mevzuata göre aylık
ları karşığılında okutmakla yükümlü ol
dukları ders saatlerini doldurduktan son
ra, okul idaresince gerekli görüldüğü tak
dirde haftalık zorunlu ve isteğe bağlı ola

rak okutabilecekleri ek ders saati sayısı ka
dar süre ile döner sermaye işleri üzerinde 
öğrencilerin çalışmalarını düzenlemek ve 
fiilen çalışmak üzere görevlendirilebilirler. 

Bu çalışma için öğretmenlere 1 inci 
fıkrada belirlenen ücret kadar ücret, dö
ner sermaye hâsılatından ödenir. Ancak, 
bu şekilde görevlendirilen öğretmenlere 
okullarında veya başka okullarda gece ve 
gündüz ek ders görevi verilemez. 

3. Döner sermaye işlerinde görevli 
şoförlerle yardımcı hizmetler sınıfı perso
neline 1 inci fıkrada belirlenen saatler ka
dar ve saat başına (400) lira üzerinden 
ödenecek ücret döner sermaye hâsılatın
dan karşılanır. 

E) Bu maddenin B/(l), (2), (3 sade
ce orman muhafaza memurları) sıraları
na göre ödenecek fazla çalışma ücretleri; 

1. Bir yılda toplamı 30 günü geçme
yen hastalık izni, görevin yapılması sıra
sında veya görevden dolayı hastalanma, 
yaralanma ve sakatlanma durumlarında, 

2. Yurt içinde ve yurt dışında yapı
lacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici 
görevli bulunma durumlarında, 

3. Sürekli görevle atamalardaki me
hil süreleri içerisinde, 

kesilemez. 
F) Bu madde uyarınca aylık mak

tu fazla çalışma ücreti alanlara her ne su
retle olursa olsun ayrıca saat esasına göre 
fazla çalışma ücreti ödenmez. 

G) Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumu Genel Müdürlüğü personeline 
657 sayılı Kanunun değişik 178 inci mad
desi hükümlerine bağlı kalınmaksızın bu 
maddenin (A) bölümünde belirtilen aza
mî miktarın iki katma kadar fazla çalış
ma ücreti ödenir. Ancak bu miktar, Ku
rumun haber, program ve teknik hizmet
lerinde çalışanlar için dört katı olarak uy
gulanır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Söz is
tiyorum Bayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Soru sorabilir miyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Araştıracağım, ben de
mokratik bir adamım, eğer mümkünse so
rarsınız tabiî. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Bura
da antidemokratik kimse var mı Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Ben kendim için söyle
dim; aksini iddia etmiyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; fazla çalış
ma ücretlerini düzenleyen bu madde ile 
getirilen rakamlar hakikaten çok gülünç. 
Bir memur bir saat fazla mesai yapacak, 
120 lira alacak, 2 saat fazla mesai yapa
cak 240 lira alacak, ekmek ise 250 lira. Bu 
kadar mantıksızlık olmaz. Bir devlet me
muru 2 saat çalışacak bir ekmek alacak. 
Arkadaşlar, bu en ilkel toplumlarda bile 
görülmeyen bir husustur. Artık Türkiye'
de paranın pul olduğu bir dönemde, me
murlarımızı bu kadar ufak tefek şeylerle 
aldatmamamız lazım. Türkiye'de paranın 
satın alma gücünü bir tarafa iterek, fazla 
mesai ücretlerini tespit edemeyiz. Bekçi
ye verilecek ayda 4 600 lira. Bekçi bütün 
gece boyunca, dışarıda soğukta, karda, 
buzda gezecek; ama biz buna fazla mesai 
yaptı diye 4 600 lira ödeyeceğiz. Bu nasıl 
bir düşüncedir bilemiyorum! Özellikle 
Plan ve Bütçe Komisyonuna da bu konu
da üzüntülerimi belirtmek istiyorum. 

Burada kamu görevlileri ile ilgili ola
rak düzenlemeler getirirken çok ha&sas 
davranmak lazım. Bunların çalışma şart
larını hesaba katmak zorundayız. İnsan-

22 . 12 . 1988 O : 4 

lan açlığa mahkum edemeyiz. İnsanları 
bile bile açlığa mahkûm ederek onlardan 
görev isteyemeyiz. 

Fazla mesai ücretlerinin ödenmesin
de belirli kıstaslar gözetlemek zorundayız. 
Özellikle 1515 sayılı Gümrük Kanununun 
164' üncü maddesine göre; Maliye ve 
Gümrük Bakanlığında çalışan üsl bürok
ratlara büyük ödemeler yapıldığı halde, 
Vergi İdaresini Geliştirme Fonu diye bir 
fon çıkardık ve burada, gelir idaresinde ça
lışan kamu görevlilerine belirli miktardan 
fazla mesai ücreti ödenmesini karara bağ
ladık. Buna göre Bakanlar Kurulu bir ka
rarname çıkardı, Bakanlar Kurulunun çı
kardığı kararnameyi Maliye Bakanlığı çok 
ah düzeylere indirdi. Yani bugün Vergi 
dairesinde, Maliye Bakanlığının çeşitli bi
rimlerinde çalışan, alt düzeyde esas işi gö
ren kamu görevlileri, ayda 20 bin, 25 bin 
veya 30 bin (kesin miktarı bilmiyorum, 
ama) lirayı geçmeyen miktarda fazla me
sai alırken, öte tarafta üst bürokratlar 300 
bin, 500 bin liralık fazla mesai alıyor ki, 
bunda bir haksızlık var. Yani, aynı teşki
latta çalışan insanlar arasında, böyle çok 
değişik, çok farklı muameleler uyguladı
ğınız takdirde, orada sosyal adalet kural
ları yok olur. Maliye Bakanlığı, kendisi 
bunları uygularken, niye gelir idaresinin 
alt birimlerinde çalışanlara, kununun ve
ya kararnamelerin kendisine verdiği yet
kileri kısıtlıyor; ama öbür tarafta kararna
me çıkarma yetkisi kendisinde olan insan
larda en iyi haklardan yararlanıyor. Bu
nu anlamak mümkün değil değerli arka
daşlar. 

Yine, öğretmenlerin aldığı ücretin se
viyesi belli. Bugün öğretmenler hergün 
başka bir iş peşinde koşarak kendi maişet
lerini temin etmek zorunda kalıyorlar; si
mit satarak maişetlerini temin etmek zo
runda kalıyorlar, çünkü aldıklan para yet
miyor. siz, istediğiniz kadar kanunlarla ya
saklar getirin, eğer bunlar doğal hayatın 
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seyrine uygun değilse, o kanunlar uygu
lanabilir niceliklerini kaybederler. Öğret
mene 150-200 bin lira maaş veriyorsunuz, 
üç beş çocuklu bir öğretmen bu parayla 
neyini karşılayacak; 100-150 bin lira olan 
gecekondu kirasını mı karşılayacak, 200 li
ra olan ekmek fiyatıyla kaç ekmek alacak 
da kendisini ve çocuklarını besleyecek? 

Zannediyorum ki, bütçe kanununun 
bu maddesini getiren Hükümetle, Plan ve 
Bütçe Komisyonundaki arkadaşlarımız 
hayal aleminde yaşamışlar. Türkiye'nin 
gerçeklerini görmemezlikten gelemeyiz. 

Bu memleketin en önemli sorunu, 
kamu hizmetini yapan insanları doyur
maktır; bu insanları doyurmadığımız tak
dirde devlet hizmetleri nasıl yürüyecektir; 
ben bunu anlamıyorum? Bunun anlamı 
nedir? O zaman, kamu hizmeti görenlere 
hiç para vermeyelim, "siz kendi gelirleri
nizi kendiniz sağlayın" gibi bir zihniyet 
hâkim olacaktır, bu nedenle de, memle
kette rüşvet olayı gelişecektir. Rüşvet alın
dığı takdirde de, bizim, insanlara "Niye 
rüşvet alıyorsun?'' diye sorma hakkımız 
da olmayacaktır. Çünkü, bir insanı açlığa 
mahkûm edemeyiz. 

İşte bugün, gerek katsayının tespitin
de, gerekse fazla mesainin tespitinde ge-

' tirilen donelerin tayininde gözetilen kıs
tas budur. Hükümet bunun aksini iddia 
ediyorsa, buyursun bize cevap versin, de
sin ki, bizim verdiğimiz bu paralarla ka
mu hizmeti görenler hakikaten refah için
dedirler; bunlar aldığı bu fazla mesai kar
şılıklarıyla refah içindedirler! 

Arkadaşlar, bugün Ankara, İstanbul 
ve İzmir'de en kısa mesafede çalışan dol
muşların ücreti 200-250 liradır; 250 lira
ya iki saat memur çalıştırıyorsunuz; olur 
mu bu, bunu hangi mantık kabul eder, 
hangi hukuk, hangi düşünce bunu kabul 
eder; ben anlamıyorum. Acaba, Türkiye 
Cumhuriyeti hudutları içinde yaşamıyor 

muyuz, ayda mı yaşıyoruz. Türkiye'deki 
insanların sıkıntılarını bilmiyor muyuz? 
Biliyorsak, bu problemlere neden çözüm 
bulmuyoruz? 

Bu kürsüye her çıkışımızda söylüyo
ruz; şu havali ihracatçıya ve vergi kaçak
çısına bu kadar sahip çıkılacağına, bun
ların devletten dolandırdığı paraları zama
nında tahsil edelim de; muhtaç durumda
ki kamu hizmeti görenlere verelim. Bugün 
1,5 milyon seviyesinde kamu görevlisi var. 
Bunlara en azından bir yüzer bin lira bir 
zam yapsak, bunun devlet bütçesine geti
receği yük nedirki; ama bunun devlet büt
çesine yaptığı kayıplar çok büyük. 

BAŞKAN — Sayın Genç, toparlar 
mısınız lütfen?.. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ta
mam Sayın Başkan. 

Değerli milletvekilleri, elbette ki bu 
konuda söylenecek çok söz var; ama, faz
la zamanınızı da almak istemiyorum, ka
mu hizmeti görenlere bu kadar düşük üc
retin uygun görülmesini tespit eden zih
niyetin de burada tenkit edilmeden geçil
mesine vicdanım müsaade etmedi. 

Saygılar sunarım efendim. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 
efendim. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Demir, Başkan
lığımız, soru sorma teklifinizi de müzakere 
etmiş; soru sormanıza da İçtüzüğün 67 nci 
maddesi gereğince imkân olmadığı, bu se
beple de size soru sorma imkânını vere
meyeceğimi özellikle tefhim ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

Madde üzerinde müzakereler ta
mamlanmıştır. 
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52 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

53 üncü maddeyi okutuyorum : 

Ek Ders Ücretleri 
MADDE 53. — A) 657 sayılı Dev

let Memurları Kanununun 214 üncü mad
desine göre çıkarılacak yönetmelik yürür

lüğe girinceye kadar, aynı Kanunun değişik 
176 ncı maddesi (Söz, konusu Kanunun 89 
uncu maddesinde öngörülen esasların ilgili 
kurumlar itibariyle, Bakanlar Kurulunca te
spit edilmiş olması şartıyla) uyarınca eğitim 
ve öğretim kurumlarıyla okul ve kurslarda 
ek ders okutan öğretmen ve diğer personele 
saat başına verilecek ek ders ücreti, aşağıdaki 
miktarlar üzerinden ödenir. 

Ders Saat Ücreti 

Gündüz Gece 

1. Anaokulları, anasınıflan, çocuk yuvalan, yetiştirme 
yurtlan, ilkokullar, ilköğretim okullan, ortaokullar, ortaöğre
tim okullan (Lise ve dengi okullar), halk eğitimi ve çıraklık 
eğitim merkezleri, diğer yaygın eğitim okul ve kurumlan, reh
berlik ve araştırma merkezlerinde görevli yönetici, öğretmen, 
rehber öğretmen, uzman, uzman yardımcısı ve usta öğretici
ler ile ücretle ders verenlere (Millî Güvenlik dersi verenler dahil) 

2. Yüksekokullarda, kurumlann eleman yetiştirmek üze
re açtıklan meslekî okullannda, eğitim merkezlerinde, kurs, se
miner ve hizmet içi eğitim .faaliyetlerinde ücretle ders vermek
le görevlendirilen; 

a) Yükseköğretim Kurumlanndan görevlendirilen öğre
tim elemanlanna; « 

b) Öğretmenlere ve diğer memurlara; 
3. Millî Eğitim ve Spor Bakanlığı merkez ve taşra teş

kilatı personelinden; inceleme, araştırma, planlama ve prog
ramlama, yönetim ve eğitim görevi yapanlara; 

900 1 200 

(Personel Kanunlanna göre) 
1800 2 400 

850 

4. Cezaevlerinde ek ders vermekle 
görevlendirilen öğretmen, eğitici, vaiz, 
müftü ve meslek öğreten sanat erbabına 
2 nci fıkranın (b) bendinde belirlenen üc
retler % 25 fazlası ile ödenir. 

B) 92a sayıla Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun 150 nci ve 1323 
sayılı Kanunla eklenen ek 4 üncü madde
si gereğince, fiilen ek ders görevi yapan
lara ders saati başına ödenecek ek ders üc
reti aşağıdaki esaslara göre tespit olunur; 

1. Harp Akademileri, Gülhane As
kerî Tıp Akademisi, sınıf okulları, özel 

— 623 

ihtisas okulları, NBC, İstihbarat ve Dil 
Okulu, yabancı dil okulları ve benzerleri 
ile harp okullarında ders görevi verilenler
den; öğretim elemanlanna Üniversite Per
sonel Kanunlarına göre, öğretmenlere ve 
öğretmen olarak görevlendirilenlere öğre
tim görevlileri gibi ek ders ücreti ödenir. 

2. Ortaokul ve ortaöğrenim yapan 
askerî okullarda ve kurslarda ders görevi 
verilenlere, bu maddenin (A) bölümünün 
1 inci sırasındaki miktar üzerinden ek ders 
ücreti verilir. 

C) 2914 sayılı Yükseköğretim Per
sonel Kanununun değişik 11 inci mad-



T.B.M.M. B : 50 22 . 12 . 1988 O : 4 

desine göre hesaplanacak ek ders ücretle
ri % 60 fazlası ile ödenir. Ayrıca 11 inci 
maddenin son fıkrasında belirtilen öğre
timdeki ek ders ücreti de % 100 zamlı ola
rak ödenir. 

D) Polis Akademisinde ek ders ver
mekle görevlendirilen; 

1. Üniversite öğretim üye ve yar
dımcılarına üniversite Personel Kanunla
rına göre, 

2. Üniversite dışından görevlendi
rilen öğretim elemanlarından; 1 inci de
rece kadrolu ek ders görevlilerine profe
sörler, 2 nci derece kadrolu ek ders görev
lilerine doçentler, 3 üncü ve daha aşağı de
rece kadrolu kamu görevlileri veya diğer 
ek ders görevlilerine ise kadro dereceleri
ne bakılmaksızın okutmanlar gibi ek ders 
ücreti ödenir. 

BAŞKAN — 53 üncü madde üzerin
de söz isteyen?.. 

Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; öğretmenlere ek 
ders ücreti verilmesini öngören bu mad
dede hedeflenen miktarlar da gerçekten 
çok komik. 

Sayın Başbakan Öğretmenler Günü 
dolayısıyla televizyonda ağladı. Bu, bir 
duygu sömürüsü. Eğer siz, hakikaten öğ
retmenlere bu kadar değer veriyorsanız, 
bu madde ile öngörülen ek ders saati üc
retleri gündüz 900, gece 1 200 lira. Bu na
sıl değer, bu nasıl duygu?.. 

Öğretmenlere, en kıymetli varlığımız 
olan çocuklarımızı teslim ediyoruz; onun, 
çağdaş eğitim düzeyi içinde eğitim verme
sini istiyoruz, ama ona verdiğimiz para, 
bugün bir lokantada garsonun bahşiş bi
le kabul etmediği bir rakam. Buradaki te
nakuz çok açık ortada. 

Sayın Başbakan öğretmenlere ağla
yacağına, öyle duygu sömürüsü yapacağı

na, öğretmenlere para versin de, öğret
men, insanca yaşayacak bir hayat düzeyi
ne kavuşsun. Öğretmenin toplum içinde
ki değerini biliyorsunuz. Bunu seçim mal
zemesi olarak kullanıp, seçim arefelerin-
de öğretmenlere getiripte 50-100 bin lira 
ikramiye vereceğinize, eğer hakikaten on
ları seviyorsanız, o zaman onların normal 
çalışma şartlarını düzenleyen kanunları, 
temel ilkelerde onların gerektiği değere sa
hip, birer meslek mensubu olduğunu vur
gulamanız ve bunun için gerekli düzen
lemeleri yapmanız gerekiyor. Yoksa, fik-
tif, geçici birtakım tedbirle öğretmenleri, 
ne benimsemiş olursunuz, ne de onları al
datmış olursunuz. 

Ben yine demin yaptığım konuşma
da olduğu gibi, belirttiğim konuları, ka
mu hizmeti görevlileriyle ilgili olarak söy
lediğim konuları, öğretmenler hakkında 
da tekrarlamak istiyorum. Ayrıca şunu da 
Hükümetten rica ediyorum : Yüce Mec
lisin karşısında, memurlarımızın insanca 
yaşamasını sağlayabilecek düzeydeki bir 
ücret politikasını güderek, bu politikaları 
kapsayan ve ifade eden düzenlemeler ge
tirerek, bunların saygınlığı olduğunu be
lirtsinler. Yoksa, böyle hayal âleminde, ay
da yaşıyormuş gibi karşımıza kanun tasa
rı veya tekliflerini getirmesinler. Eğer Sa
yın Maliye Bakanı öğretmenlere verdik
leri bu 900, 1 200 veyahut da işte ona gö
re 1 800-2 400 liralık rakamları yeterli bu
luyorlarsa, tabiî bizim bunun karşısında 
söyleyeceğimiz bir şey yoktur; ama, şunu 
belirteyim ki, bizim vicdanımız sızlıyor. 
Tabiî çoğunluk sizde, siz kabul ediyorsu
nuz; ama biz bu insanlara yapılan haksız
lıkların sorumluluğunu üzerimize alamı
yoruz ve öğretmenlere verilen ek ders üc
retlerinin, bugün için devede kulak olma
yacak kadar çok değersiz, yani dilencile
rin bile kabul edemeyeceği bir para sevi
yesindeki miktar olarak kabul ediyorum. 

Bu vesileyle, saygılar sunuyorum 
efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Genç. 

53 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

54 üncü maddeyi okutuyorum : 

Konferans Ücreti 
MADDE 54. — Her bir konferans 

için (2 500) lirayı aşmamak üzere, 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 176 ncı maddesine göre ve yük
seköğretim kurumlarında yönetim kurul
larınca belirlenen öğretim programı 
dışında, 

b) 3.6.197İ tarihli ve 1467 sayılı 
Harp Akademileri Kanununun 11 inci 
maddesi uyarınca harp akademilerinde ve 
diğer yüksek dereceli askerî okullarda 
(Harp okulları, sınıf okulları, özel ihtisas 
okulları, İstihbarat ve Dil Okulu, NBC 
Okulu gibi), 

c) Cezaevlerinde mahkûm ve tu
tuklulara ders müfredatı dışındaki konu
larda Bakanlık onayı ile, 

Konferans verenlere kurumlarınca 
belirlenen tutarda konferans ücreti ödenir. 

Hizmet içi eğitim ve kurslarda kon
ferans ücreti ödenmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

55 inci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
İstihdam Esasları 

Kadroların Kullanımı 
MADDE 55. — a) Genel bütçeye 

dahil dairelerle katma bütçeli idarelere, 
bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşla

ra, Kanunlarla kurulan fonlara, kefalet 
sandıklarına ve hizmetlerin genel ve kat
ma bütçelerin transfer tertiplerinden al
dıkları ödeneklerle yürüten kuruluşlara 
tahsis edilmiş bulunan serbest memur 
kadroları ile sürekli işçi kadrolarından 
31.12.1988 tarihi itibariyle boş olanlar ile 
bu tarihten sonra herhangi bir nedenle bo
şalanların açıktan atama amacıyla kulla
nılması Maliye ve Gümrük Bakanlığının 
görüşü üzerine Başbakanlığın iznine tabi
dir. Ancak, mecbur! hizmetli personel, hâ
kimlik ve savcılık mesleklerinde bulunan
lar ile bu meslekten sayılan görevlerde 
olanlar, yükseköğretim kurumu öğretim 
elemanları ve 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 59 uncu maddesi uyarın
ca istisnaî memuriyetlere atanacak olan
lar için izin aranmaz. 

b) Genel ve katma bütçeli daireler
le, mahallî idareler ve kamu iktisadî teşeb
büsleri, özel kanuna veya özel kanunla ve
rilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka 
ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerle
ri, sakat ve eski hükümlüler için; 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 48 inci maddesinde belirtilen ge
nel ve özel şartları taşımak kaydıyla anı
lan Kanuna göre çalıştırdıkları personele 
ait kadrolardan, 

2. Maliye ve Gümrük Bakanlığın
ca vize edilmiş işçi kadro ve pozisyonla
rından, 

İş Kanununun 25 inci maddesinde 
belirlenen oranlarda kadro ve pozisyon 
ayırmaya ve yükümlü oldukları kadar ata
ma yapmaya mecburdurlar. 

c) 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kında Kanunun Değişik 17 nci maddesi
ne 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. 

— 625 — 
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d) Genel ve katma bütçeli kuruluş
ların döner sermaye ve fon saymanlığı 
kadroları ile katma bütçeli kuruluşların 
saymanlık ve bu saymanlıklarda çalışan 
memurlara ait kadrolardan Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca uygun görülenler 
gerektiğinde Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğının kadro cetvellerine eklenebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

56 ncı maddeyi okutuyorum : 

Sözleşmeli Personel 
MADDE 56. — Genel Bütçeye da

hil daireler, katma bütçeli idareler, döner 
sermayeli kuruluşlar, belediyeler, il özel 
idareleri, kanunla kurulan fonlar ve hiz
metlerini genel ve katma bütçelerin trans
fer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yü
rüten kuruluşlar ile 8.6.1984 tarih ve 233 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname kap
samı dışında kalan kuruluşlarda sözleşme 
ile çalıştırılacak personel hakkında 
6.6.1987 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile ek ve değişikliklerinin 
uygulanmasına devam olunur. 

Birinci fıkrada sayılan kuruluşlar, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu dışında 
diğer kanun hükümlerine göre çalıştırdık
ları sözleşmeli personelin unvan, sayı ve 
ücretlerini belirten cetvelleri ve tip sözleş
me örneklerini, Ocak 1989 ayı sonuna ka
dar Maliye ve Gümrük Bakanlığına vize 
ettirmek zorundadırlar. 

Bütçe yılı içinde ilgili mevzuat hü
kümlerine dayanılarak sonradan görevlen
dirilecek yeni sözleşmeli personel için de 
kuruluşlarca ayrıca düzenlenecek ek cet
vellerin ve farklı hükümler kapsaması ha
linde tip sözleşme örneklerinin Maliye ve 
Gümrük Bakanlığına vize ettirilmesi ge
reklidir. Yukarıdaki fıkralara göre vize iş

lemleri yapılmadan sözleşme yapılamaz ve 
herhangi bir ödemede bulunulamaz. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 4 üncü maddesinin (B) fikrası ile 
ek geçici 16 ncı maddesi ve özel kanunla
rı uyarınca 1988 malî yılında sözleşme ile 
çalıştırılanlardan 1989 malî yılında görev
lerine devam etmeleri ilgili bakanlık veya 
kuruluşlarca uygun görülenlerin Ocak-
Şubat aylarına ait sözleşme ücretleri, söz
leşme ile çalıştırılmaları konusundaki ka
nunî işlemleri tamamlayıncaya kadar 1988 
malî yılında vize edilmiş sözleşmelerine 
göre, yeni sözleşmeleri esas alınarak gerek
li düzeltmeler daha sonra yapılmak üze
re, Maliye ve Gümrük Bakanlığı vizesi 
aranmaksızın ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

57 nci maddeyi okutuyorum : 

Geçici İşçi Kadroları 
MADDE 57. — Genel bütçeye da

hil daireler, katma bütçeli idareler, bun
lara bağlı döner sermeydi kuruluşlar, ka
nunla kurulan fonlar, hizmetlerini genel 
ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden 
aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşlar 
ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hük
münde Kararname kapsamı dışında kalan 
kuruluşların 1.1.1989 tarihinden itibaren 
30 iş gününden fazla süre ile çalıştıracak
ları geçici işçilere ait geçici iş pozisyonla
rı, ilgili bakanlığın onayı alınmak suretiyle 
31.1.1989 tarihine kadar Maliye ve Güm
rük Bakanlığına vize ettirilecektir. 

1989 malî yılında, kanunla, uluslara
rası antlaşmlarla veya 1989 yılı programı 
ile kurulması veya genişletilmesi öngörü
len birimler için yapılacak yeni vizeler dı
şında, 1988 malî yılında vize edilmiş mik
tarları aşacak şekilde vize yapılamaz. 
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Vize edilmiş bulunan geçici işçi po
zisyonları Maliye ve Gümrük Bakanlığı
nın uygun görüşü ile başka unvanlı geçici 
işçi pozisyonları ile değiştirilebilir veya ip
tal edilebilir. Birimlerarası veya kuruluş-
lararası aktarmalarda da aynı usule 
uyulur. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca vi
ze edilen cetvellerin bir örneği, ilgisine' gö
re, Sayıştay Başkanlığına veya Başbakan
lık Yüksek Denetleme Kuruluna gön
derilir. 

Bu vize işlemi yapılmaksızın geçici iş
çi çalıştırılamaz ve ödeme yapılamaz. 

BAŞKAN — 57 nci madde üzerinde 
söz isteyen?. 

Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, değerli üyeler; bu kanun taşan
larının hepsi çok önemli; ama mümkün ol
duğu kadar kısa konuşmak istiyorum. 
Özellikle Hükümete, geçici kadrolarının 
tespitinde bir teklifte bulunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, inanınız ki, doğu 
ve güneydoğu bölgesindeki birçok illeri
mizde, özellikle benim seçim çevrem olan 
ilde büyük bir işsiz insan kitlesi var. Bu
rada özel teşebbüsün yaptığı hiçbir yatı
rım yok; insanların büyük bir kısmı işsiz, 
güçsüz. Elbette ki bu insanlann, devlet ta
rafından, birtakım sosyal güvenlik hakla
rına kavuşturulması gerekir. 

Sayın Hükümete şunu teklif ediyo
rum : Kalkınmada öncelikli üç ile biner 
kişilik geçici işçi kadrosu verse ve her bi
rine 100 bin lira verilse, hepsine verilen pa
ra 3 milyar 600 milyon lira eder; ama, hiç 
olmazsa burada 3 bin insan barınır ve ma
işetini temin eder. Bugün, Türkiye koşul
larında 3 milyar 600 milyon lira hiçbir şey
dir arkadaşlar; ama rica ediyorum, özel
likle bizim çevremizdeki insanlar çok fa
kir ve işsiz. Geçen sene yazın YSE*ye, 

DSİ'ye, Köy Hizmetlerine ve geçici işçi ça
lıştıran birçok kuruluşa rica ettik, inanı
nız bir tek kişi almadılar. Yani, müracaat 
eden çok insan oldu. Hükümet bu konu
da biraz cömert davransın, bu insanlan 
açlığa mahkûm etmeyelim. Bu insanlar, iş
siz, güçsüz kaldıkça daha değişik yönlere 
yöneliyorlar; buralarda iş sahaları açalım. 
Biliyorsunuz iş sahaları açmak için büyük 
yatırımlara ihtiyaç var; inanınız bunu, 
içim yanarak söylüyorum. Belki bazı ar
kadaşların bunlarla ilgisi yok; ama ben, aç 
insanları, işsiz gezen insanları biliyorum. 

Hükümet, Tunceli'deki Köy Hizmet
lerine, DSİ'ye, bin adet geçici işçi kadro
su verse ne olur? Arkadaşlar, bunu sami
miyetle söylüyorum, inanınız politikayla 
ilgisi yok. İşsiz arkadaşlarımız çok, yatı
rım yok ve bunun devlete maliyeti de bü
yür bir miktar değil. Bunu, bir temenni 
olarak, söylüyorum; yütfen bize yardım 
edin. 

Saygılar sunanm efendim. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kay
seri) — Köy korucusu olsunlar, köy ko
rucusu. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Genç. 

57 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

58 inci maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Kişi Borçları 
MADDE*58. — Saymanlık hesapla

rında kayıtlı olup, zarurî veya mücbir se
beplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan, 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 133 üncü maddesi uyarınca silin
mesi Malî Müşavere Encümeni tarafından 
uygun görülen kişi borçlarından, tutarı 
5.000.000 liraya kadar olanlarının kayıt-

— 627 — 



T.B.M.M. B : 50 22 . 12 . 1988 O : 4 

lardan çıkarılmasına Maliye ve Gümrük 
Bakanı yetkilidir. Bu miktarı aşan kişi 
borçlarının terkini T.B.M.M.'nin onayına 
bağlıdır. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun 131 nci maddesi ile terkin yet
kisi Maliye ve Gümrük Bakanına verilmiş 
olan, ayniyat ve nakit saymanları ile gelir 
ve ödemelerle ilgili memurların zimmet
lerinden 1.000.000 lirayı aşanlarının ter
kin listeleri bütçe uygulama sonuçları ile 
birlikte T.B.M.M.'nin bilgisine arz edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

59 uncu maddeyi okutuyorum : 

Devlet Hesaplarında Kuruşlu İş
lemler 

MADDE 59. — Devletin mahkeme
lerce hükme bağlanan para cezaları da da
hil olmak üzere her türlü gelir ve giderle
rinin tarh, tahakkuk, tahsil ve detiyesi ile 
emanetlerin alınıp geri verilmesinde ve 
Devlet kayıtlarında, Kanunlarında ve di
ğer mevzuatında belirtilmiş tutar ve oran
lar değişmemek şartıyla lira kesirleri dik
kate alınmaz. 

Maliye ve Gümrük Bakanı yukarıda 
belirtilen hususlarla ilgili olarak doğacak 
aksaklıkları gidermeye, vergi dairelerinin 
müfredat ve mutabakat hesapları arasın
daki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla 
denetim raporlarına dayanılarak tespit 
edilecek kesin farkları terkine yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

60 inci maddeyi okutuyorum : 

Vergilerle İlgili Hükümler 
MADDE 60. — 1. 1989 yılında 

tarh, tahakkuk ve tahsil edilecek olan Ge
lir Vergisinin uygulanması bakımından 
Bakanlar Kurulu; 

a) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 46 ncı maddesinde yer alan safî ka
zançları, 1989 yılı gelirleri için, 

b) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun mükerrer 116 nm maddesinde yer alan 
temel göstergeleri ve hayat standardı gös
tergelerini, 1989 yılında beyan edilecek 
olan 1988 yılı gelirleri için, 

Kalkınmada öncelikli yörelerde farklı 
miktarlarda tespit etmeye yetkilidir. 

Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve 
(b) bentlerinde belirtilen yetkiler, birinci 
ve ikinci derecede kalkınmada öncelikli 
yöreler için farklı miktarlar tespit edilmek 
suretiyle de kullanılabilir. Ancak, yeniden 
tespit edilecek bu miktarlar; 1988 yılı gö
türü safı kazançları ve 1987 yılı gelirleri
ne ilişkin hayat standardı göstergeleri için 
Bakanlar kurulunca kararlaştırılmış mik
tarlardan az olamaz. 

2. 7.2.1967 tarih ve 828 sayılı İthal
de Alınacak Damga Resmi Hakkında Ka
nun ile değişikliklerinin yürürlük süresi 
31.12.1989 tarihine kadar uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Madde üzerinde verilmiş bir önerge 
vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1989 yılı Bütçe 
Kanun Tasarısının 60 inci maddesinin bir 
numaralı fıkrasının tasarıdan çıkartılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Karaevli 
Tekirdağ 
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Haydar Özalp 
Niğde 

Abdulkadir Aksu 
Diyarbakır 

Tevfık Ertürk 
Ankara 

M. Ali Karadeniz 
Giresun 

Nevzat Durukan 
Bolu 

Gerekçe : 1989 yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısının 60 inci maddesinin birinci fık
rasında yer alan hükmün, 3505 sayılı Ka
nunda da yer alması nedeniyle, söz konu
su hükmün Bütçe Kanunu Tasarısından 
çıkarılması uygun olacaktır, 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İLHAN AŞKIN (Bursa) — 
Komisyon, yetersayı olmadığı için katıla
mıyor Sayın Başkan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Hükümet katılıyor. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

Böylece, 2 nci fıkraya kadar olan bö
lüm çıkartılmış oldu ve 2 nci fıkra da nu
marasız bir fıkra haline dönüştü. 

60 inci maddeyi, önerge istikametin
deki değişiklikle birlikte oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

61 inci maddeyi okutuyorum : 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kuru
munun Payı 

MADDE 61. — 3093 sayılı Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Ka
nununun 4 üncü maddesinin (c) bendin
de yer alan yüzde 3,5 oranı 1989 yılında 

yüzde 1 olarak uygulanır. Bakanlar Ku
rulu bu oranı yüzde 3,5'a kadar artırma
ya veya yüzde l'e kadar azaltmaya yet
kilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

62 nci maddeyi okutuyorum : 

Saymanlık Görev ve Sorumlulukları
nın Devri 

MADDE 62. — 1050 sayılı Muhase-
bei Umumiye Kanununda saymanlara ve
rilen görev ve yetkilerin bir kısmını gerekli 
görülen hallerde müdür yardımcılarına 
devrettirmeye, devir ile ilgili esasları be
lirlemeye Maliye ve Gümrük Bakanı yet
kilidir. Saymanlar hakkındaki sorumluluk, 
devredilen işlerle ilgili olarak görev ve yet
ki verilenler hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

63 üncü maddeyi okutuyorum : 
Belediyelerin Vergi Borçları 
MADDE 63. — Belediyelerin ve Be

lediyelere bağlı müessese ve işletmelerin 
31.12.1983 tarihinden önceki dönemlere 
ilişkin olup kısmen veya tamamen öden
memiş bulunan vergi borçlarının 3.6.1989 
tarihine kadar ödenmesi halinde, bunla
ra ilişkin vergi cezası, gecikme zammı ve 
gecikme faizleri alınmaz. Bu vergi borç
larından 31.12.1988 tarihine kadar öden
miş olanlara ilişkin vergi cezası, gecikme 
zammı ve gecikme faizleri ile bir vergi as
lına bağlı olmaksızın kesilmiş olan ceza
lar tahsil edilmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Bir so
ru sorabilir miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN ^ B u y u r u n Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efen
dim, zaten burada 31.12.1983 tarihinden 
önceki vergilerin tahsili, yani bu tarihten 
önce tahakkuk etmiş vergiler zamanaşımı
na uğruyor. 6183 sayılı Kanunda zamana
şımını kesen birtakım hükümler Var; ama 
bu zamanaşımına uğrayanlara da yeni bir 
kanuniyet kazandırılmak mı isteniyor? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayın Başkanım, arkadaşımı
za bu konuda geniş bir açıklama yapma
mız lazım. Bu nedenle, kendilerine yazılı 
olarak takdim edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 
efendim. 

Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

64- üncü maddeyi okutuyorum : 

Adalet Fonundan Sağlanacak Mes
ken Kredisi 

MADDE — 64. — 27.5.1988 tarih ve 
3454 sayılı Kanunla kurulan Adalet Teş
kilatını Güçlendirme Fonundan, Anaya
sa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay üye
leri ile Hâkim ve Savcılara, Adalet Bakan
lığı merkez ve taşra teşkilatı, Anayasa 
Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay'da gö
revli personele Yüksek Planlama Kurulun
ca tespit edilecek şartlar dairesinde, mes
ken kredisi verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

65 inci maddeyi okutuyorum : 

Uygulanmayacak Hükümler 
MADDE 65. — a) (1) 9.6.1958 ta

rihli ve 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanu
nunun 21.10.1960 tarih ve 107 sayılı Ka
nunla değişik 37 nci maddesinin (a) 
fıkrası, 

(2) 6831 sayılı Orman Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Üç Ek Madde ile Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair 20.6.1973 tarih 
ve 1744 sayılı Kanunun ek 3/d üncü 
maddesi, 

(3) 18.2.1963 tarih ve 197 sayılı Mo
torlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 17 nci 
Maddesinin Trafik Hizmetleri Geliştirme 
Fonuna pay verilmesine ilişkin, 

(4) 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun değişik 46 nci 
maddesinde yer alan "... bu harç isteyen 
öğrenciler için borçlanma veya hizmet yü
kümlülüğü karşılığı Devlet tarafından öde-
nır. 

Hükümleri, 1989 bütçe yılında, bu 
Kanuna bağlı (A) cetvelinin ilgili tertip
lerine konulmuş ödenek tutarları düzeyin
de uygulanır. 

b) 233 sayılı Kamu İktisadf Teşeb
büsleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 36 nci maddesinin 4 üncü fık
rası bu Kanunun "Kamu İktisadî Teşeb
büslerinin Kârları" başlıklı maddesi hü
kümleri çerçevesinde uygulanır. 

c) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibi Hakkında Kanunun 60 inci mad
desinin 6 nci Bendinin a/l fıkrasında yer 
alan ikramiye oranları 1989 malî yılında 
sırasıyla (Yüzde on) ve (Yüzde doksan) 
olarak uygulanır. 

d) 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Ka
nunun 4.12.1985 tarih ve 3239 sayılı Ka
nunla değişik 1 inci maddesi uyarınca be-
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lediyelere ve il özel idarelerine genel büt
çe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerin
den ayrılacak payların hesaplanmasında 
ve dağıtımında; aynı Kanunun 3239 sa
yılı Kanunun 131 inci maddesi ile değişik 
geçici 3 üncü maddesinde 1986 yılı için 
tespit edilen nispetlerin uygulanmasına 
1989 yılında da devam olunur. 

e) 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Be
lediyelere ve II Özel idarelerine Genel 
Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi 
Hakkında Kanunun "Payların Hesaplan
ması ve Dağıtımı" başlıklı değişik 1 inci 
maddesinin dağıtıma ilişkin esasları 1989 
yılında uygulanmaz. Bunun yerine sözko-
nusu madde uyarınca 1989 yılında ayrı
lacak payların belediyelere dağıtımı, be
lediyelerin nüfusları, kalkınmışlık derece
leri, malî kaynakları ve Coğrafî konum
ları gözönünde bulundurularak içişleri, 
Maliye ve Gümrük ve Bayındırlık ve İs
kân Bakanlıklarınca birlikte tespit edile
cek ve Başbakanlıkça uygun görülecek esas 
ve usuller çerçevesinde yapılır. 

(0 (1) 12.6.1936 tarih ve 3054 sayılı 
Kanunun 7 nci, 24.6.1938 tarih ve 3488 
sayılı Kanunun 6 ncı ve 1.5.1930 tarih ve 
1601 sayılı Kanunla değişik 7.1.1929 tarih 
ve 1379 sayılı Kanunun 5 inci maddesi; 

(2) 29.8.1977 tarih ve 2108 sayılı 
Muhtar Ödenefc ve Sosyal Güvenlik Ka
nununun 2 nci maddesi; 

(3) Uluslararası kurumlarca, ya
bancı ülkelerin kredi kuruluşlarınca ve di
ğer her türlü dış kaynaklarca kamu ku
rumlarına, yatırım bankalarına ve Türki
ye Cumhuriyet Merkez Bankasına Hazi
ne tarafından garanti edilenler de dahil ol
mak üzere verilecek krediler ve bu kredi
lerin sözkonusu kuruluşlara geri ödenmesi 
dolayısıyla düzenlenecek kâğıtlar için 
1.7.1964 tarih ve 488 sayılı Damga Vergi
si Kanunu; 

(4) 2.1.1961 tarih ve 195 sayılı Basın-
Ilan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 42 

— 63 

ve 43 üncü maddeleri (Özel Kanunla Ku
rulan sosyal güvenlik kurumları ile bun
ların aynı Kanunun 29 uncu maddesinin 
(b) bendi kapsamı dışında kalan iştirak
leri hakkında); 

(5) 9.5.1985 tarih ve 3202 sayılı Ka
nunun 45 inci maddesinin birinci bendi; 

(6) 1.6.1978 tarih ve 2148 sayılı Ka
nunun ek 3 üncü maddesinin birinci 
fıkrası; 

(7) 2886 sayılı Devlet İhale Kanu
nunun 71 inci maddesi, (ihtiyaçların ka
mu kuruluslanndan karşılanmasına ilişkin 
esas ve usuller Maliye ve Gümrük Bakan
lığınca belirlenir.); 

(8) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
165 inci maddesinin 2 nci fıkrası; 

(9) 3234 sayılı Orman Genel Mü
dürlüğü teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunun 35 inci maddesinin (i) bendi ve 
son paragrafı; 

Hükümleri 1989 malî yılında uygu
lanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

66 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 66. — Bu Kanun 1.1.1989 

tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

67 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 67. — Bu Kanunun; 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile 

ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı, 

1 — 
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b) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hü
kümlerini Cumhurbaşkanlığı Genel Sek
reteri, 

c) Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hü
kümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı, 

d) Diğer hükümlerini Maliye ve 
Gümrük Bakanı, 
Yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü açık oylama
ya tabidir ve açık oylaması yarınki birle
şimde yapılacaktır. 

2. — 1987 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil 
Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygun
luk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile 1987 Malt Ytlı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/476, 3/666, 3/582) (S. Sayısı: 134) (1) 

BAŞKAN — Efendim, görüşmelere 
devam ediyoruz. 

1987 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil 
Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 1987 
Malî Yılı kesinhesap Kanunu Tasarısının 

1 inci maddesini tekrar okutup oylarınıza 
sunacağım : 

1987 Malî Yılı Kesinhesap Kanun 
Tasarısı 

Gider Bütçesi 
MADDE 1. — Genel Bütçenin gider

leri bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere; 

a) Yılı Bütçe Kanunu ile verilen 
ödeneklerden, 

(3 777 296 071 805) lirası cari, 
( 793 266 093 509) lirası yatırım, 
(7 643 829 392 394) lirası sermaye 

teşkili ve transfer, 
b) Özel kanunlar uyarınca kaydo

lunan ödeneklerden, 
( 8 317 354 643) Lirası cari, 
(15 401 993 086) lirası yatırım, 
(37 907 206 049) lirası sermaye teş

kili ve transfer harcamaları olmak üzere 
toplam (12 276 018 111 486) lira gider ya
pılmıştır. 

BAŞKAN — Efendim, 1 inci mad
deyi, daha evvel kabul edilen cetvelleriyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

Gelir Bütçesi 
MADDE 2. — Genel Bütçenin ge

lirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere; toplam (9 894 322 342 717) lira ola
rak gerçekleşmiştir. 

(1) 134 S. Saydı Basmayazı 9.12.1988 tarihli BAŞ KAN -
37 nci Birleşim Tutanağına eklidir. tuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir Tahmin 
türü Açıklama Lira 

-Ekl i 

1 Vergi Gelirleri 8 860 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini oku-

Tahsilat 
Lira 

9 051 003 124 822 
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Gelir 
türü Açıklama 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Fonlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Kanun Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Nazım Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, kabul edilen cetveliy-
le birlikte oylarınıza sunuyorum,: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Nazım Gider ve Gelir 
MADDE 3. — Toplam (1 803 705 

153 469) lira nazım gelir tahsil edilmiş ve 
aynı miktar gider yapılmıştır. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Denge 
MADDE 4. — Birinci maddede ya

zılı giderler ile ikinci maddede yazılı ge
lirler arasında (2 381 695 768 769) liralık 
gider fazlası meydana gelmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Tamamlayıcı Ödenek 
MADDE 5. — Bağlı (A) işaretli 

cetvelin ilgili sütununda kayıtlı 

Tahmin Tahsilat 
Lira Lira 

960 000 000 000 756 949 358 380 

135 000 000 000 24 756 839 711 

— 61 613 019 804 

9 955 000 000 000 9 894 322 342 717 

— 1803 705 153 469 

(189 237 621 333) liralık ödeneküstü gideri 
karşılamak üzere aynı tutarda tamamla
yıcı ödenek kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Devredilen Ödenek 
MADDE 6. — 1987 Malî Yılı içinde 

harcanamayan ve özel kanunlarla devri
ne izin verilen (243 582 869 054) liralık 
özel ödenek ertesi yıl da ödenek kaydedil
mek üzere devredilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
İptal Edilen Ödenek 
MADDE 7. — Bağlı (A) işaretli-

cetvelin ilgili sütununda kayıtlı yılı için
de kullanılan ve devredilenler dışında ka
lan (552 241 041 606) liralık ödenek 
iptal edilmiştir. 
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BAŞKAN — Oylarınıza sunuyo
rum : Kabul Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
Devlet Borçları 
MADDE 8. — Bağlı Devlet Borçla

rı Uygulama sonuçları Kesinhesap cetvel
lerinde ayrıntısı gösterildiği üzere 
31.12.1987 tarihi itibariyle; 

a) (13 893 242 000 000) lirası orta 
ve uzun vadeli, 

(3 559 189 000 000) lirası kısa vadeli 
olmak üzere toplam 

(17 452 431 000 000) lira iç borç, 
b) (19 892 654 741 000) lirası Ge

nel ve Katma Bütçeli Kuruluşlara ait, 
(4 518 789 194 000) lirası da Hazine ga
rantili olmak üzere toplam 
(24 411 443 935 000) lira dış borç, mev
cuttur. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler,.. Ka
bul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 9. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 10. — Bu Kanun hüküm

lerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

3 — Katma Bütçeli İdareler 1989 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis-

' yonu Raporu (1/497) (S. Sayısı : 112) (1) 

(1) 112 S. Sayüı Basmayazt 912.1988 tarihli 
37 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

Bu tasarı da açık oylamaya tabi olup, 
açık oylaması yarınki birleşimde yapıla
caktır. 

BAŞKAN — Görüşmelere devam 
ediyoruz. 

Şimdi de, Katma Bütçeli idareler 
1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 
1 inci maddesini tekrar okuttuktan son
ra, oylarınıza sunacağım. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

KATMA BÜTÇELİ İDARELER 
1989 MALÎ YILI BÜTÇE 

KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Ödenekler, Öz Gelirler, Hazine 
Yardımı 

MADDE 1. — a) katmak Bütçeli 
idarelerin 1989 yılında yapacakları hiz
metler için (5 081 084 000 000) lira öde
nek verilmiştir. 

b) Katma bütçeli idarelerin 1989 yı
lı gelirleri (200 000 000 000) lirası öz ge
lir, (4 881 084 000 000) lirası Hazine Yar
dımı olmak üzere toplam (5 081084 000 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmi$tir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

Bağlı Cetveller 

MADDE 2. — Katma bütçeli ida
relerin, 

1. Ödenek dağılımı (A) işaretli, 
2. Gelirleri, her bir idarenin bütçe

sine ekli (B) işaretli, 
3. Özel hükümlerine göre 1989 yı

lında tarh, tahakkuk ve tahsiline devam 
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olunacak gelir çeşitlerinin dayandığı hü
kümler, her bir idarenin bütçesine ekli (C) 
işaretli, 

4. Gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişmeye yetki veren kanunlar, her bir 
idarenin bütçesine ekli (G) işaretli, 

5. Harcamalara ilişkin formül, her 
bir idarenin bütçesine ekli (R) işaretli, 

Cetvellerde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen? yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ KISIM 
İdarelere İlişkin Özel Hükümler 

Tarım Reformu Uygulaması ile İlgi
li Davaların Takibi 

MADDE — 3. — Tarım Reformu 
Genel Müdürlüğünün toprak ve tarım re
formu uygulaması ile ilgili uyuşmazlık ve 
davaları bu Genel Müdürlük adına gerek
tiğinde Hazine avukatları tarafından da 
takip edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

Karayolları Genel Müdürlüğü Büt
çesi ile İlgili İşlemler 

MADDE 4. —- Devlet daire ve mü
esseseleri, kamu tüzelkişileri, dernekler ile 
diğer kurum ve kuruluşlardan vaki olacak 
görevler ile ilgili hizmet taleplerini, kendi 
imkânları nispetinde, yapılacak anlaşma
lar esasları dahilinde ve karşılıkları adı ge
çen kuruluşlarca karşılanmak şartıyla ye
rine getirmek, ayrıca Karayolları Genel 

Müdürlüğünce yapılan yolların kenarın
da bulunan ve yol güvenliği bakımından 
yola giriş ve çıkışların düzenlenmesi ge
reken tesislerin (Akaryakıt İstasyonları gi
bi) ilgilileri tarafından etüt, araştırma ve 
proje hizmetlerinin ifası ile yol, köprü ve 
benzeri tesislerin yaptırılması ve bakımı 
maksadıyla Karayolları Genel Müdürlü
ğüne yatırılacak paralar bu idareye ait (B) 
işaretli cetvelde açılacak özel bir tertibe ge
lir, diğer taraftan (A) işaretli cetvelde mev
cut veya yeniden açılacak özel projelere 
hizmetin gereği olan harcamalar ile ma
kine, teçhizat alımları ve büyük onarım
larında kullanılmak üzere Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydolunur. 
Karayolları Genel Müdürlüğü işin gerek
tirdiği ahvalde gelir ve ödenek kaydı işlem
lerini beklemeksizin (A) işaretli cetvelin il
gili proje ödeneklerinden gerekli harcama
yı yapabilir. Yapılan kesin harcamalara gö
re, tahakkuk eden miktarı, ilgili projesin
deki ödenekten, harcama yapılan projeye 
aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yet
kilidir. 

Bu ödenekten yılı içinde sarf edilme
yen kısmı ertesi yıla birinci fıkra esasları 
dairesinde devren gelir ve ödenek kay
dolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 

Geçişi Ücretli Yol, Köprü ve Tünel
lerin Gelirleri 

MADDE 5. — tl.2.1950 tarih ve 
5539 sayılı Kanunun 30.5.1973 tarih ve 
1737 sayılı Kanunla değişik 20 nci mad
desi gereğince geçişi ücretli olan yol, köp
i'ü ve tünellerin her çeşit gelirleri, aynı ma
hiyetteki yol, köpi'ü ve tünellerin yapım, 



T.B.M.M. B : 50 22 . 12 . 1988 O : 4 

bakım, onarım ve işletmesinde kullanıl
mak üzere, bir taraftan Karayolları Genel 
Müdürlüğü bütçesinde açılacak özel bir 
tertibe gelir, diğer taraftan da yeniden açı
lacak 111-02-2-000 (Geçişi ücretli olan yol, 
köprü ve tünellerin planlama, proje ve ke
şif hizmetleri), 112-04-2-000 (Geçişi ücretli 
olan yol, köprü ve tünellerin yapım ve 
onarımı) alt programı ve projtîeri ile; 
113-03-1-000 (Geçişi ücretli olan yol, köp
rü ve tünellerin bakım ve işletmesi) alt 
program ve faaliyetlerinin harcama ka
lemlerine Maliye ve Gümrük Bakanlığın
ca ödenek kaydolunur. Karayolları Genel 
Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde, ge
lir ve ödenek kaydı işlemlerini beklemek
sizin bütçesinin ilgili proje ödeneklerinden 
gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan kesin 
harcamalara göre tahakkuk eden mikta
rı, ilgili projedeki ödenekten, harcama ya
pılan projeye aktarmaya Maliye ve Güm
rük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödenekten, yılı içinde sarfedilme-
yen kısımlar ertesi yıla devren gelir ve öde
nek kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

6 net maddeyi okutuyorum : 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesi ile İlgili işlemler 

MADDE 6. — a) Devlet kurum ve 
müesseseleri ile kamu tüzelkişileri, dernek
ler, vakıflar ve kurumlar tarafından sula
ma, içme suyu, yol ve köprü gibi tesisle
rin yaptırılması ile bunların bakımı,etüt, 
araştırma ve proje hizmetlerinin gerçek
leştirilmesi amacıyla Köy Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğüne yatırılacak paralar, bu 
idareye ait (B) işaretli cetvelde açılacak 
özel bir tertibe gelir, diğer yandan (A) cet
velinin sonunda açılacak özel tertibe Ma

liye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek kay
dolunur. Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğü işin gerektirdiği dunamlarda gelir ve 
ödenek kaydı işlemlerini beklemeksizin 
(A) cetvelinin ilgili tertibinden zorunlu 
harcamayı yapabilir. İşin bitiminde yapı
lan harcamalara göre tahakkuk eden mik
tarı ilgili özel tertibindeki ödenekten har
cama yapılan kalemlere aktarmaya Mali
ye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcana-
mayan kısımlar ertesi yıla yukarıdaki esas
lara göre devren gelir ve ödenek kay
dolunur. 

b) Geçmiş yıllarda (a) fıkrasındaki 
esaslara göre genel ve katma bütçeli ku
ruluşlara yatırılmış bulunan paralar artık
larından bu bütçelerin özel tertiplerinde 
mevcut olan ödeneklerin, Köy Hizmetle
ri Genel Müdürlüğü cari yıl bütçesine in
tikali için gerekli işlemleri yapmaya Ma
liye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 

1053 Sayılı Kanunla İlgili Taahhüt 
Hadleri 

MADDE 7. — 3.7.1968 tarih ve 1053 
sayılı Kanun gereğince Ankara ve İstan
bul şehirlerine içme, kullanma ve endüst
ri suyu temini maksadıyla girişilecek ta
ahhütlerin tutarı için aynı Kanunun 1 in
ci maddesinde gösterilmiş bulunan azamî 
taahhüt hadleri, dış yardımlardan temin 
olunan proje kredileri için, 1989 malî yı
lında uygulanmaz. 

1053 sayılı Kanunun 3 üncü madde
sinde yer alan ve Ankara - İstanbul bele
diyelerince yaptırılacak işler karşılığı bu 
belediyelere yapılacak yardımların sınırlı 
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oluşu hakkındaki hüküm 1989 malî yılın
da uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesinden İlgili Bütçelere Yapılacak Ak
tarmalar 

MADDE 8. — Baraj ve hidroelektrik 
santralları inşaası dolayısıyla yerlerinin 
değiştirilmesine zaruret hâsıl olacak kara 
ve demiryollarının varyant, yol, köprü in
şaatı ile bu gibi yerlerde ulaşımın süratle 
sağlanması amacıyla havaalanları, inşa, ıs
lah ve tevsii ve baraj ve göl sahalarında ka
lan akaryakıt boru hatlarının varyantı için 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçe
sine konulan ödenekten lüzumlu görüle
cek miktarı gereğine göre Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı, Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlü
ğü bütçelerine bağlı (A) işaretli cetvelle
rin ilgili projelerine aktarmaya ve bu ko
nuda gerekli işlemleri yapmaya Maliye ve 
Gümrük Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesi İle İlgili İşlemler 

MADDE 9. — Devlet daire ve mü
esseseleri ile kamu tüzelkişileri.kamu ya
rarına hizmet eden dernekler ve özel kişi
ler tarafından sulama, içme, kullanma ve 

endüstri suyu, kanalizasyon, baraj ve hid
roelektrik santralı ve diğer su kaynakları
nın geliştirilmesi ile ilgili anadone temi
ni, etüt, proje ve inşaat yaptırılması, ka-
nalet, boru, beton direk, filitre kumu gibi 
DSİ tarafından üretilen malzemelerin ve
rilmesi, temel ve su sondajları, betonla il
gili her türlü deneyler, zemin mekaniği de
neyleri, her türlü kimyasal deneyler, su, 
çimento analizleri ve model deneyleri yap
tırılması amacıyla Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğüne yatırılacak paralar, bu ida
reye ait (B) işareti cetvelde açılacak özel 
bir tertibe gelir, diğer taraftan (A) işaretli 
cetvelde mevcut veya yeniden açılacak özel 
projelere Maliye ve Gümrük Bakanlığın
ca ödenek kaydolunur. Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahval
de gelir ve ödenek kaydı işlemini bekle
meksizin (A) işaretli cetvelin ilgili proje 
ödeneklerinden gerekli harcamayı yapabi
lir. Yapılan kesin harcamalara göre tahak
kuk eden miktarı ilgili projesindeki öde
nekten harcama yapılan projeye aktarma
ya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarfedil-
meyen kısımlar, ertesi yıla yukarıdaki fıkra 
dairesinde devren gelir ve ödenek kaydo
lunur. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından 3.7.1968 tarih ve 1053 sayılı Ka
nun gereğince yürütülen içme suyu tesis
leri ile ilgili olarak kendi usullerine göre 
borçlandırılan bedeller taksitlerinin ilgili 
belediyelerce süresinde ödenmemesi halin
de ödenmeyen taksitler, 2.2.1981 tarih ve 
2380 sayılı Kanun uyarınca belediyelere 
ayrılan paylardan İller Bankasınca kesile
rek Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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10 uncu maddeyi okutuyorum : 

Beden Terbiyesi ve Spor Genel Mü
dürlüğü Bütçesinden Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı Bütçesine Yapılacak Aktarma
lar 

MADDE 10. — 29.4.1959 tarih ve 
7258 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ge
reğince her çeşit spor, saha ve tesisleri vü
cuda getirmek amacı ile Beden Terbiyesi 
ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin (A) 
işaretli cetvelinde yer alan projelerin Be
den Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğün
ce 21.5.1986 tarih ve 3289 sayılı Kanun hü
kümleri uyarınca yapılabilecek işler dışın
da kalanlara ait ödenekleri, Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığına aynı amaçla aktarma
ya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 
Bu ödeneklerden yılı içinde sarf, edileme
yen kısımlar, projenin ikmali için mütea
kip yıl bütçesine devredilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. "' 

11 inci maddeyi okutuyorum : 

Futbol Müsabakaları Müşterek Ba
his Hâsılatından Sağlanacak Gelirler 

MADDE 11. — Beden Terbiyesi ve 
Spor Genel Müdürlüğüne ait (B) işaretli 
cetvelin "Futbol Müsabakaları Müşterek 
Bahis Hâsılatından Elde Edilecek Gelir" 
tertibinde kayıtlı kaynaktan sağlanacak ge
lir fazlalarını sportif hizmetler ve spor te
sislerinin yapım, bakım ve büyük onarım
larında kullanılmak üzere Beden Terbiyesi 
ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesine bir 
yandan özel gelir diğer yandan açılacak 
özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye ve 
Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edi
lemeyen kısmı ertesi yıl bütçesinin ilgili 

tertibine devren gelir ve ödenek kaydolu
nur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 

Telsiz Genel Müdürlüğü Bütçesi İle 
İlgili İşlemler 

MADDE 12. — Telsiz Genel Müdür
lüğüne ait (B) işaretli cetvelin 5.4.1983 ta
rih ve 2813 sayılı Kanunun 28.5.1986 ta
rih ve 3293 sayılı Kanunla değişik 27 nci 
maddesi gereğince sağlanan gelirlerden 
oluşan "Ücret Gelirleri" tertibinde kayıtlı 
kaynaktan sağlanacak gelir fazlalarını 
"1989 Yılı Programının Uygulanması, 
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 
Karar'" hükümlerine göre, 1989 yılı prog
ramı ile ilişkisi kurulmak suretiyle, 2813 
sayılı Telsiz Kanununda yer alan telsiz hiz
metleri ile 3293 sayılı Kanunla Genel Mü
dürlüğe verilen Millî Monitoring faaliyet 
ve hizmetlerinin yürütülmesi, Taşra Tel
siz Bölge Müdürlüklerinin kurulması için 
gerekli bina, arazi, makine ve teçhizatın, 
yapımı, satın alınması, bunların bakım, 
onarım ve geliştirilmesi, kamulaştırma gi
derlerinin karşılanması, diğer taraftan 
(personel giderleri hariç) kira, bakım ve 
onarım gibi hizmet alımları ile demirbaş 
giderleri için cari harcamalarda kullanıl
mak üzere, Telsiz Genel Müdürlüğü büt
çesine bir yandan özel gelir, diğer yandan 
açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye 
Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerin yılı içinde sarf edil
meyen kısımları, ertesi yıl bütçesinin ilgi
li tertibine devren gelir ve ödenek kaydo
lunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... 

ALİ ESER (Samsun) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Sayın Eser, oylamaya 
geçtik. Bir hata daha yaptık, siz yeni gel
diniz herhalde?.. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ALİ ESER (Samsun) — Hiç bu ta
rafa bakmıyorsunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Soru mu vardı Sayın 
Eser? Size bu maddeden sonra söz vere
bilirim. 

ALİ ESER (Samsun) — Hayır, bir 
tavzih vardı; ama artık geçti Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü Bütçesi İle İlgili İşlemler 

MADDE 13. — Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğü bütçesinin (B) 
işaretli cetvelinde yıl içinde meydana ge
lebilecek gelir fazlalarını "1989 Yılı Prog
ramının Uygulanması, Koordinasyonu ve 
İzlenmesine Dair Kanun" hükümlerine 
göre 1989 yılında yatırım programına alı
nacak projeleri gerçekleştirmek üzere anı
lan Genel Müdürlük bütçesine bir yandan 
özel gelir, diğer yandan açılacak özel ter
tibe ödenek kaydetmeye Maliye ve Güm
rük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerin yılı içinde sarf edile
meyen kısımları ertesi yıl bütçesinin ilgili 
tertibine devren gelir ve ödenek kaydolu
nur. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Sayın Başkan, dördüncü satırdaki, "İz

lenmesine Dair Kanun hükümlerine" ye
rine, "İzlenmesine Dair Karar hüküm
lerine" olacak. 

BAŞKAN — Maddede "Kanun" di
ye yazılı, "Karar" diye tashih ediyoruz. 

Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi, tashih edilen şekliyle oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 

Yükseköğretim Kurumlarına Ödene
cek Harçlar 

MADDE 14. — 4.11.1981 tarih ve 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 
değişik 46 ncı maddesine göre öğrencile
rin yükseköğretim kurumlarına ödemek 
zorunda bulundukları harçlar, bütçe ile 
ilişkilendirilmeksizin Öğrenci Harçlar Fo
nuna yatırılır ve bu fonda toplanan para
lar ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi 
İle İlgili İşlemler 

MADDE 15. — Vakıflar Genel Mü
dürlüğü bütçesinin (B) işaretli cetvelinde 
yıl içinde meydana gelebilecek gelir faz
lalarını bu Genel Müdürlüğün cari hiz
metlerinde ve "1989 Yılı Programının Uy
gulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi
ne Dair Karar" hükümlerine göre yatırım 
hizmetlerinde, personel ve yolluk giderle
rinde; hizmet tüketim malları ve malze
me alımlarında, demirbaş giderleri ile di
ğer ödemelerinde kullanılmak üzere, bir 
yandan özel gelir, diğer yandan açılacak 
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özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye ve 
Gümrük Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
ÜÇÜNCÜ KISIM 

Diğer Hükümler 
Genel Bütçe Kanununun Uygulana

cağı 
MADDE 16. — Bu Kanunda yer 

alan hükümler saklı kalmak üzere, Genel 
Bütçe Kanunu hükümleri katma bütçeli 
idareler hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 17. — Bu Kanun 1.1.1989 

tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 18. — Bu Kanunun; 
a) Vakıflar Genel Müdürlüğü ve 

Çevre Genel Müdürlüğü ile ilgili hüküm
lerini Başbakan ve Maliye ve Gümrük Ba
kanı, 

b) Yükseköğretim Kurulu, Üniver
siteler ve Beden Terbiyesi ve Spor Genel 
Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye 
ve Gümrük ve Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanları, 

c) Karayolları Genel Müdürlüğü ve 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile il
gili hükümlerini Maliye ve Gümrük ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanları, 

d) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile 
ilgili hükümlerini Maliye ve Gümrük ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları, 

e) Orman Genel Müdürlüğü, Ta
rım Reformu Genel Müdürlüğü ve Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hü
kümlerini Maliye ve Gümrük ve Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanları, 

f) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile 
ilgili hükümlerini Maliye ve Gümrük ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları, 

g) Telsiz Genel Müdürlüğü ile ilgili 
hükümlerini Maliye ve Gümrük ve Ulaş
tırma Bakanlan, 

Yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Bu tasarı da açık oylamaya tabi olup, 
açık oylaması yarınki birleşimde yapıla
caktır. 

4. —1987 Mali Yût Katma Bütçeli İdare
lerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi ile 1987 Malî Yılı Katma Bütçeli İda
reler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/475, 3/667) (S. Sayısı : 
136) (1) 

BAŞKAN — Şimdi de, Katma Büt
çeli İdarelerin 1987 Malî Yılı Kesinhesap 
Kanun Tasarısının 1 inci maddesini tek
rar okuttuktan sonra, oylarınıza su
nacağım. 

(1) 136 S. Sayılı Basmayazı 9.12.1988 tarihli 
37 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

— 640 — 
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1987 Malî Yılı Katma Bütçeli İda
reler Kesinhesap Kanun Tasarısı 

Gider Bütçesi 

MADDE 1. — Katma Bütçeli İda
relerin giderleri bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere; 

a) Yılı Bütçe Kanunu ile verilen 
ödeneklerden, 

(641 876 532 568) lirası cari, 
(1 349 197 772 425) lirası ya

tırım, 
(173 780 150 228) lirası serma

ye teşkili ve transfer, 

b) ÖzePkanunlar uyarınca kaydo
lunan ödeneklerden, 

(4 015 173 558) lirası cari, 

(338 108 405 634) lirası yatı
rım olmak üzere toplam, 

(2 506 978 034 413) liralık gi
der yapılmıştır. 

BAŞKAN — 1 inci maddeyi, daha 
evvel kabul edilen cetvelleriyle birlikte oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

Gelir Bütçesi 
\ MADDE 2. — Katma Bütçeli idare

lerin 1987 Malî Yılı gelirleri (550 307 845 
512) lirası öz gelir, (1 945 715 776 681) lirası 
Hazine yardımı olmak üzere toplam (2 4% 
023 622 193) lira olarak gerçekleşmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) 
cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
türü 

1 

B — CETVELİ 

Gelirin Çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine 
Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Kanun Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

18 063 000 000 

130 729 000 000 

1 591 896 000 000 

— 

Tahsilat 
Lira 

2İ 432 609 327 

128 501 895 545 

1 970 420 420 922 

375 668 696 399 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 740 688 000 000 2 496 023 622 193 

— 641 — 
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2 nci maddeyi, kabul etmiş bulundu
ğunuz cetvelle birlikte oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

Denge 
MADDE 3. — Birinci maddede ya

zılı giderler ile ikinci madde de yazılı ge
lirler arasında (10 954 412 220) lira gider 
fazlası meydana gelmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Tamamlayıcı Ödenek 
MADDE 4. — Bağlı (A) işaretli cet

velin ilgili sütununda kayıtlı (21 665 881 
262,—) liralık ödenek üstü gideri karşıla
mak üzere aynı tutarda tamamlayıcı öde
nek kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. \bk. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 

Ertesi Yıla Devreden Ödenek 
MADDE 5. — 1987 yılı içinde har-

canamayan ve özel kanunlarla devrine izin 
verilen (36 058 483 782,—) Liralık özel 
ödenek, ertesi yıla ödenek kaydedilmek 
üzere devredilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
İptal Edilen Ödenek 
MADDE 6. — 1987 yılı ödeneği (A) 

işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(2 602 320 264 399) lira olup, bu tutar
dan yılı içinde harcanamayan (80 949 627 
466) liralık ödenek iptal edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 7. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 8. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu tasarı da diğerleri gibi açık oyla
maya tabi olup, açık oylaması yarınki bir
leşimde yapılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, böylece, bugün
kü program tamamlanmış bulunmakta
dır; bu itibarla, bütçenin tümü üzerinde 
son konuşmaları ve bütçe kanun tasarıla
rı ile kesinhesap kanun tasarılarının açık 
oylamalarını yapmak için, 23 Aralık 1988 
Cuma günü saat 10.00'da toplanmak üze
re birleşimi kapatıyorum. 

İyi akşamlar dilerim. 

Kapanma Saati : 18.07 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

x 1. — 1989 Malî Yılı Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 

, Raporu (1/496) (S. Sayısı : 111) Dağıtma 
tarihi : 5.12.1988) 

x 2. — 1987 Malî Yılı Genel Büt
çeye Dahil Kuruluşların Kesinhesapları-
na Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Itişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1987 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu(1/476, 3/666, 3/582)(S. Sayı
sı : 134) (Dağıtma tarihi : 5.12.1988) 

x 3. — Katma Bütçeli İdareler 
1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/497) 
(S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
5.12.1988) 

x 4. — 1987 Malî Yılı Katma Büt
çeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Ge

nel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1987 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (1/475, 3/667) (S. 
Sayısı 136) (Dağıtma tarihi 
5.12.1988) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE 
TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

(x) Açtk oylamaya tabi iğleri gösterir. 
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