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3. - 1993 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplanna Ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkere
si ile 1993 Malî Yılı Kcsinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/754,3/1580) (S. Sayısı: 750) 773:776 

4. - Katma Bütçeli İdareler 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/772) (S. Sayısı: 748) 776:781 

5. - 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplanna Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/755, 3/1581) (S. Sayısı: 749) 781:783 

VI.-ÖNERİLER ^ 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 666 

1. - (8/56) esas numaralı genel görüşme önergesinin görüşme günü ve çalış
ma süresi ile o birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin Danışma Ku
rulu önerisi 666:667 

VII.-SORULAR VE CEVAPLAR 784 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 784 
1. - Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, terör örgütü tarafından şehit edi

len öğretmenlere ilişkin Başbakandan sorusu ve,İçişleri Bakanı Nahit Mente-
şe'nin yazılı cevabı (7/5273) 784:785 

2. - Kars Milletvekili Mehmet Alp'in, Kağızman İlçesinde boşaltıldığı iddia 
edilen bazı köylere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Mehteşc'nin yazılı ce
vabı (7/5347) 785:786 

3. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Olağanüstü Hal Bölgesinde yakı
lan ve boşaltılan köylerde seçimlerin ımsıl yapılacağına ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5365) 787:788 

4. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bakanlığın özelleştirme kapsa
mına alınan kuruluşlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazı
lı cevabı (7/5379) 789:790 

5. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon-İscehisar İlçesi'nin 
spor tesisi ihtiyacına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Şükrü Er
dem'in yazılı cevabı (7/5383) 790 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Genel Kurulun 23.12.1994 Cuma günkü çalışmalarının saat 10.00'dan 12.00'ye ve 13.00'ten, 
bütçe ve kesinhesap kanun tasarılarının bitimine kadar yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu öneri
si kabul edildi. 

20.12.1994 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan, Bakanlıkların Kuruluş 
ve Görev Esasları Hakkında 3046 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısının (S. Sayışı 758), görüşmelerine, 48 saat geçmeden ve Genel Kurulun 21.12.1994 
Çarşamba günkü bütçe programının bitiminden sonra başlanmasına ve tamamlanmasına kadar ça
lışma süresinin uzatılmasına; 21.12.1994 Çarşamba günü tamamlanamaması halinde, görüşmelerin 
22.12.1994 Perşembe günkü bütçe programından sonra da sürdürülerek tasarının bitimine kadar de
vam olunmasına ilişkin DYP Grubu önerisinin, yapılan görüşmelerden sonra kabul edildiği açıklandı. 

1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1993 
Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarını (1/771; 
1/754,3/1530; 1/772; 1/755,3/1581) (S. Sayıları: 747,750,748,749), görüşmelerine devam olunarak; 

Millî Savunma Bakanlığı,. 
Kültür Bakanlığı, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 
1995 malî yılı bütçeleriyle 1993 malî yılı kesinhesapları kabul edildi. 
Millî Savunma Bakanlığının 1995 malî yılı bütçesiyle 1993 malî yılı kesinhesabının kabul 

edilmesi münasebetiyle; 
Türk Silahlı Kuvvetlerine, TBMM'nin sevgi, saygı ve güven duygularının iletilmesine ilişkin, 

TBMM'de temsilcisi bulunan tüm siyasî partilerin müşterek bildirisi okundu; 
Başkanlıkça, söz konusu bildirinin gereğinin yapılacağına ilişkin bir açıklamada bulunuldu. 
Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Erzincan Milletvekili Ali İbrahim Tutu'nun, konuşmasın

da, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfettiği iddiasıyla bir konuşma yaptı. 

Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 3046 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/643) (S. Sayısı: 758), yapılan görüşmelerden son
ra kabui edilip kanunlaştığı açıklandı. 

22 Aralık 1994 Perşembe günü saat 10.00'da toplanmak üzere, 03.13'te Birleşime son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

Ali Günaydın Işılay Saygın 
Konya İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kadir Bozkurt Abbas İnceayan 

Sinop Bolu 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Kâtip Üye 
; © 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

22 .12 .1994 PERŞEMBE 

Tasan 

1. - Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun İki Maddesinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/798) (içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 19.12.1994) 

Teklifler 

1. - Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 43 Arkadaşının; 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa Bir Fıkra Eklenmesine ve Bir Maddesinin de Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/1285) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.1994) 

2. - Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 
78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifi (2/1286) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.1994) 

3. - Bitlis Milletvekili E. Safder Gaydalı ve 5 Arkadaşının; Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 3202 Sayılı Kanunun 34 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi (2/1287) (Tarım, Orman ve Köyişleri Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi: 16.12.1994) 

4. - Ankara Milletvekili Mehmet Nedim Budak'ın Tarihi Türk Ocağı Binasının Kamu Ya
rarına Çalışan Türk Ocaklan Umumî Merkezine Devrine Dair Kanun Teklifi (2/1288) (Plan ve 
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.1994) 

5. - Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 Arkadaşının; 657 Sayılı Devlet Memur
ları Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1289) (Millî Eğitim Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.1994) 

6. - Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 Arkadaşının; 3056 Sayılı Kanunun 31 
inci Maddesine Bir Fırka Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/1290) (Tarım, Orman ve Köyişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.1994) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Devlet Personel Rejimine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1390) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.1994) 

2. -Koriya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, ferdî spora ilişkin Başbakandan sözlü soru Öner
gesi (6/1391) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.1994) 

3. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tersane kapatıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1392) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.1994) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya-Bismil'in su sorununa ilişkin Devlet Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/5650) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.1994) 

2. - Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Başbakanlık Konutu ve makam arabasına takılan 
forsa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5661) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.1994) 
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3. - İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nm, İzmir'in bazı sorunlarina ilişkin Bayındırlık ve İskân 

Bakanından yazılı soru önergesi (7/5652) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.1994) 

4. - İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Bakanlığın bazı çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5653) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12. İ 994) 

5. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, yaş çay bedellerine ilişkin Devlet Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/5654) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.1994) 

6. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, kuru çay satışlarına ilişkin Devlet Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/5650) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.1994) 

7. - İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, Ortodoks Fener Rum Patriğine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/5656) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.1994) 

- 0 -
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Ssati:10J§ 

BAŞKAN:Başkanvekili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER:Aİi GÜNAYDIN(Konya), îşslay SAYGIN(İzmir) 

- _ — _ ® _ — _ _ _ 
BAŞKAN-Türkiye Büyük Millet Meclisinin 60 mcı Birleşimini açıyorum. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - (10121, 47) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun ça

lışma süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1688) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuru

luşlar Bütçe Kanunu Tasarılan ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kunıluşlar 
Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki müzakerelere devam edeceğiz. Ancak, görüşmelere baş
lamadan önce; Yurt Dışında Çalışan İşçilerimizin ve Yurttaşlarımızın Karşılaştıkları İdarî, Malî, 
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Sorunlarını Tespit Etmek ve Gerekli Önlemleri Almak Amacıyla 
Kurulan 10/21,47 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına 
ilişkin bir tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulununun 13.1.1993 tarihli 54 üncü Birleşiminde, 

yurt dışında çalışan işçilerimizin ve yurttaşlarımızın karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, sosyal ve 
kültürel sorunlannı tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla kurulan (1.0/21, 47) esas nu
maralı Meclis Araştırması Komisyonumuz; çalışmalarını muntazam olarak sürdürmesine rağmen, 
araştırmasını tamamlayamamış bulunduğundan, araştırmanın sonuçlandınlabilmesi amacıyla, ça
lışma süresinin, 22.12.1994 tarihinden itibaren üç ay daha uzatılması için, gereğini takdirlerinize 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Baki Durmaz 

Afyon 
Komisyon Başkanı 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
. • V. »KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER , 
1. - 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 

ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/771; 1/754, 3/1580; 1/772; 1/755, 3/1581) (S. Sayıları: 747, 750, 748, 749) (1) 

A) MALİYE BAKANLIĞI 
1.-Maliye Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Maliye Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, program gereğince, Maliye Bakanlığı bütçesi ve kesinhesa

bı üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. 
Sayın Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Grubu ve şahsı adına söz alan üyelerin isimlerini okutuyorum: 

(1) 747, 750,748, 749 S. Sayılı Basmayanlar 12.2.1994 tarihli 50 nci Birleşim Tutanağa eklidir. 
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Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde, grubu adına söz alanlar: RP Grubu adına Abdüllatif Şe

ner, SHP Grubu adına Mustafa Yılmaz, ANAP Grubu adına Ersin Taranoğlu, DYP Grubu adına 
Bilâl Göngör ve Alâeltin Kurt; 

Şahıslar adına söz alanlar: Lehinde, Rıza Müftüoğlu; aleyhinde, Algan Hacaloğlu; üzerinde, 
Haydar Oymak. 

BAŞKAN- Refah Partisi Partisi Grubu adına, Sayın Abdüllatif Şener; buyurun efendim. 

Süreniz 30 dakika, Sayın Şener. 

RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Sayın Başkan, sayın milltevekilleri; 
Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi, 
saygıyla selamlarım. 

1995 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hepimizin hatırlayacağı gibi, bu 
bütçe 1 katrilyon 331 trilyon liralık bir bütçedir; bütçe ödenekleri itibariyle ve bütçe gelirleri itiba
riyle, katrilyon rakamını telaffuz ettiğimiz bir bütçedir. Bu bütçe ödeneklerinin 419 trilyon lirası, 
yani, yüzde 31'i personel harcamalarına aittir, 123 trilyon lirası diğer carilere aittir, 125 trilyon li
ralık, yani, sadece yüzde 9'luk bir yatırım, bu bütçede, yer almaktadır. Bütçenin en ağırlıklı kale
mi, en büyük bölümüyse, transfer harcamalarına ayrılmıştır. 661 trilyon liralık bir ödenek, yani, 
bütçenin yansı, yüzde 49,7'si transfer harcamalarına ayrılmıştır. Bu transfer harcamalarının da bü
yük bölümü, iç ve dış borçların faizlerine ayrılmış bulunmaktadır. Bu haliyle, 1995 yılı bütçesinin, 
önümüzdeki bir yıl içerisinde, Türkiye'ye ne getireceği, ne götüreceği iyice değerlendirilmelidir. 

Böylesine, bütçe ödeneklerinin faiz ödemeleri yükü altında ezildiği bir yapıda, bütçe gelirleri
nin bileşimini de iyi değerlendirmek lazım. 1 katrilyon 133 trilyon liralık konsolide bütçe gelirle
rinin 880 trilyon liralık bölümü, vergi gelirlerinden meydana gelmektedir. Gelir üzerinden alman 
vergiler, harcamalar üzerinden alman vergiler, servet üzerinden alınan vergiler ve tüm bu vergile
rin toplamı 880 trilyon lira olarak, bütçede, 1995 yılı için, öngörülmüş bulunmaktadır. Bunun dı
şındaki gelir grupları arasında, 74 trilyon lirayla vergi dışı gelirler, 173 trilyon lirayla özel gelirler 
ve fonlar, 6 trilyon lira da katma bütçe gelirleri yer almaktadır. Böylece, 1 katrilyon 331 trilyon li
ralık gider, 1 katrilyon 133 trilyonluk liralık da gelir olmak üzere, 1995 bütçesinin 198 trilyon lira 
açık vereceği, daha şimdiden öngörülmüş bulunmaktadır. Yani, devlet, yıllardır olduğu gibi, 1995 
yılında da harcamalarını, normal gelirleriyle finanse edemeyecektir; yeterli olmayacaktır ve bütçe 
açıkla bağlanmış olacaktır. 

İşte, böylesine bir genel bütçe yapısı içerisinde, MaTıyc Bakanlığının durumu -gerçekten- fev
kalade önemlidir. Bu bakımdan, genel bütçe rakamları içerisinde, Maliye Bakanlığı ödeneklerinin 
ne anlama geldiğini de görmek ve değerlendirmek gerekir. 

Maliye Bakanlığı bütçesi olarak, 294 trilyon lira görülmektedir; ancak, böylesine büyük bir ra
kam bütçe içerisinde de önemli bir büyüklüğü ifade etmesine rağmen, bu toplam ödeneğin tamamı 
Maliye Bakanlığı bütçesinde görülmekle birlikte, Maliye Bakanlığının kendisine has bir ödenek 
değildir. Bu toplam tutarın sadece yüzde 4, yüzde 4,5 gibi küçük bir kısmı Maliye Bakanlığına ait
tir; bunun dışındaki ana bölüm, yani, 270-280 trilyon liralık bir bölüm, Maliye Bakanlığı kanalıy
la diğer kuruluşlara aktarılacak bütçedir. Yani, Maliye Bakanlığı, bütçede kendisine ayrılan ödene
ğin yüzde 95'ini, yüzde 96'sını, katma bütçeli idarelere, Hazine yardımı olarak aktaracaktır, yük
seköğretim kurumlarına yapılacak devlet katkısını sağlayacaktır. Yönetimi Maliye Bakanlığına ve
rilen transfer giderlerini de kendi bütçesindeki ödenekten karşılayacaktır. Dolayısıyla, bu yapı içe
risinde, 10-15 trilyon liralık bir Maliye Bakanlığı bütçesi görmekteyiz; diğer kısım, kendisi ait de
ğildir. 
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Bu yapısı içerisinde, gerçekten, bütçe büyüklükleri arasında Maliye Bakanlığının payının, mü-

tevazi, Bakanlığın fonksiyonlarına yetemeyecek düzeyde olduğunu hemen belirtmemiz gerekir. 
Aslında, maliye politikasının yürütülmesinde ana merkez olması gereken Maliye Bakanlığının, büt
çe içerisindeki ağırlığının kaybolduğu da görülmektedir. Özellikle, Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığının bütçe rakamına baktığımız zaman, Maliye Bakanlığının, 15 trilyon liralık bütçesinin ne 
anlama geldiğini daha iyi değerlendiririz. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bütçesi 500 tril
yon lira civarındadır. 1 katrilyon 331 trilyon liralık bütçenin 500 trilyon liralık en büyük bölümü, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesi olarak görülmektedir; ancak, bu bütçenin de -bildiğimiz 
gibi- transfer giderlerine ayrılan bir bütçe olduğunu görmekteyiz; ama, burada belirtmek istediğim 
ana nokta, ana eksen, Maliye Bakanlığının, bütçe içerisindeki konumunun ve payının gittikçe kü
çülmekte oluşudur. 

Burada, şu soruyu sormamız gerekir. Maliye Bakanlığı ne iş yapar? Maliye Bakanlığının gö
revi nedir, hangi fonksiyonları icra eder? Kendisine ayrılan bu bütçeyi, hangi fonksiyonları icra et
mek için kullanır, harcar? Bu soruların cevabını bulduğumuz takdirde, Maliye Bakanlığı bütçesi
nin ne anlama geldiğini daha iyi değerlendireceğiz ve Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde daha sağ
lıklı yorumlar yapma imkânına kavuşmuş olacağız. 

İlgili kanunları incelediğimiz zaman -fazla ayrıntıya girmeye gerek yok; ama- Maliye Bakan
lığının görevleriyle ilgili, şu hususları hemen tespit ederiz: Bir kere, bu Bakanlık, maliye politika
sının hazırlanmasına yardımcı olma göreviyle donatılmıştır. Maliye Bakanlığı, sadece maliye poli
tikalarının hazırlanmasına yardımcı olmaz, aynı zamanda, bu politikaları da uygular. Diğer taraf
tan, harcama politikasını geliştirmek ve uygulamak, yine Maliye Bakanlığının görevleri arasında
dır. Gelir politikasını oluşturmak ve uygulamak, yine, aynı şekilde, Maliye Bakanlığımızın görev
leri arasındadır; bu görevler arasında, devlet bütçesini hazırlamak ve uygulamak da yer almaktadır. 

Dolayısıyla, devlet bütçesini hazırlamak ve bu bütçenin uygulanmasını sağlamak Maliye Ba
kanlığının görevi olduğuna göre, önümüzdeki 1995 yılı bütçesini ilgilendiren her konunun, doğru
dan doğruya Maliye Bakanlığını ilgilendireceğini, bütçe üzerinde yapacağımız bütün konuşmala
rın da, bir boyutu itibariyle, Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde yapılabilecek bir konuşma olduğu
nu kabul etmemiz gerekiyor. Ancak, burada, şunu hemen belirtmek gerekir ki, Maliye Bakanlığı
nın bu konulardaki görevleri, aslında, teknik düzeydedir. Yapılan çalışmalarda makro büyüklükler 
belirlenir, alternatifler oluşturulur ve bu alternatifler arasında, sorumluluk, siyasî iktidarındır; ter
cihi de bu siyasî iktidar yapar. Nitekim, aynı şekilde, bütçeyle ilgili teknik çalışmalar Maliye Ba
kanlığı bünyesinde yapılmış olsa dahi, bu bütçeyi Türkiye Büyük Millet Meclisine sunan Hükümet
tir ve bu bütçenin yürürlüğe girebilmesi için de Türkiye Büyük Millet Meclisinde onaylanması ge-
rekmekterdir. 

O halde, bütçe, bir boyutuyla Maliye Bakanlığını ilgilendirmekle birlikte, siyasal sorumluluk 
hükümette olduğuna göre, bütçeyle ilgili konuların yöneldiği yanlışlıkların eleştiriye uğradığı mer
ci, siyasal iktidar olmaktadır. O halde nedir; bu bütçe ne anlama gelir; bunu görmek gerekir. 

Bildiğimiz gibi, Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Hükümeti, üç yıldır işba
şındadır. Hükümet, bu üç yıllık iktidar dönemi içerisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine 4 tane 
bütçe getirmiştir; 1992 yılı bütçesini, bu koalisyon İktidarı getirmiş ve Meclise takdim etmiştir, 
1993 yılı bütçesini bu İktidar getirmiştir, 1994 yılı bütçesini bu İktidar getirmiştir; yine aynı şekil
de, 1995 yılı bütçesi de, bu siyasal iktidarın getirdiği ve şu anda burada üzerinde tartıştığımız büt
çedir. 

O halde, getirilen bu 4 bütçenin uygulanması ve bütçe dışında, iktisat politikasının gerektirdi
ği tedbirlerin alınmasıyla, dört yıl içerisinde Türkiye nereye gitti, ne oldu?.. Türkiye büyüdü mü 
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küçüldü mü?.. Bu dört yıl içerisinde, Türkiye'de, gelir dağılımı düzeldi mi; işsizlik azaldı mı; enf
lasyon ve hayat pahalılığıyla gerçekten mücadele edilebildi mi? Bütün bunların sorulacağı merci 
Hükümettir. Bunlardan Hükümete ne; bu sorular Hükümeti ilgilendirmez, bu somların muhatabı 
Hükümet değildir deme hakkına da kimse sahip değildir. Her ne kadar "serbest piyasa ekonomisi 

' var, ezen ezer, ezilen ezilir; kimse bir şey diyemez gibi" yaklaşımlar, yavaş yavaş, kamuoyunda 
oluşturulmaya çalışılsa da, olayların aslî muhatabı Hükümettir; çünkü, devlet, iktisat politikası uy
gulayabilecek tek güçtür. 

Gayri safî millî hâsılanın, tüm ülkede ortaya çıkan gelirin dörtte birini vergiler yoluyla topla
yan ve tekrar, topladığı bu vergileri harcamalar yoluyla ekonomiye katan, devletin kendisidir. Bu 
yapı içerisinde, devlet, kanunlar çıkarır, düzenleyici hükümler ortaya koyar, ekonomiyi tanzim 
eder, para basar, hatta, iktisadî faaliyetlerde bile bulunur. Dolayısıyla, devlet, ülkede yaşanan ikti
sadî olayların sonuçlarından birinci derecede mesul, birinci derecede sorumludur; bu sorumluluk 
da Hükümete aittir; elinde, ekonomik yapıyı düzenleyebilmek için birtakım araçlar vardır, para po
litikası araçları vardır; para basar, bankalardaki nakit akışını düzenler, döviz piyasalarını düzenler; 
diğer taraftan, elinde maliye politikası araçları vardır, bütçe gelirlerini ve giderlerini, büyüklük iti
bariyle belirler, bütçe gelirlerinin ve giderlerinin bileşimini oluşturur. Hükümet, bu oluşumlar içe
risinde, ülkedeki ekonomik göstergeleri doğrudan doğruya etkiler. 

O halde, eğer bir ülkede işsizlik varsa, bunun birinci derecede sorumlusu hükümettir. Eğer bir 
ülkede enflasyon varsa, enflasyon üç rakamlı hale gelmişse, bunun sorumlusu hükümettir. Eğer ül
ke ekonomisi büyümüyor küçülüyorsa, bunun da sorumlusu siyasal iktidardır. Türkiye açısmdan-
sa, üç yıldır bütün bunların sorumlusu DYP-SHP Koalisyon Hükümetleridir. 

Sayın Başbakan ülkenin durumunu düzelteceği iddiasıyla, sürekli, programlar hazırlıyor, pa
ketler ortaya çıkarıyor; fakat, hazırlamış olduğu her program, kamuoyuna takdim etmiş olduğu her 
paket Tükiye'de ekonomik dengeleri düzelteceği yerde, altüst ediyor. 1991 öncesinde "UDİDEM" 
denilen bir programla yola çıkıldı; ama, seçim sonrasında, aslında, böyle bir programlarının bulun
madığı ortaya çıktı. Ocak 1992'de, "Ekonomik Dengeleme ve Atılım Programı" diye yeni bir pa
ket takdim etti; fakat, bu paketi takdiminden sonra da, ülkedeki ekonomik dengeler altüst oldu, bo
zuldu; hiçbir şey iyiye gitmedi, her şey kötüye gitmeye devam etti; Ocak 1994'te "Vergi Reform 
Paketi" diye bir paketi kamuoyuna deklare etti. Bu paket, Mecliste uzun uzun görüşüldü. Bu paket
le, Türkiye ekonomisindeki bütün sorunları aşacağını iddia eden Sayın Başbakandı; fakat,'maale
sef, Ocak 1994'teki Vergi Reform Paketi de hiçbir işe yaramamıştır; ülkedeki bütün dengeleri boz
maktan başka bir anlam ve mana ifade etmemiştir. 

Bunun arkasından, yeni bir paket ortaya çıkarılmıştır; buna "5 Nisan 1994 Ekonomik İstikrar 
Paketi" denilmiştir; fakat, herkesin bildiği gibi, 5 Nisan Ekonomik İstikrar Paketiyle de, Türki
ye'deki ekonomik engeler altüst olmuştur. Yani "ekonomiyi düzelteceğim, bütün sorunları halle
deceğim" diye yola çıkan Sayın Başbakan ve Hükümeti, maalesef, her yeni paketle birlikte, ülke
deki ekonomik dengeleri bozmaktadır, her yeni bütçeyle birlikte Türkiye'deki ekonomik dengele
ri bozmaktadır. 

Bu Hükümet, hiçbir paket hazırlamasaydı ve bu getirdiği bütçeleri Meclise takdim etmeseydi, 
her şey bundan daha iyi olurdu. Ülkedeki sorunları halledeceğini iddia eden bir hükümetin, ortaya 
çıkardığı kararlarla, bütçelerle, paketlerle, ülke ekonomisini tahrip etmesi ilginç bir durumdur, va
ziyettir. Böylesine bir İktidarın da işbaşında kalması, Türkiye'nin sırtında başlıbaşına bir yüktür, 
Türkiye'nin birinci sorunudur. Demek ki, bu ülkenin en büyük sorunu, mevcut Koalisyon Hükü
metidir, bu siyasal iktidardır. Bu siyasal iktidarın gidişi, ülkedeki en önemli sorunun çözümü de
mektir. 
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Sayın Başbakan, Özelleştirme Kanununu da aynı şekilde Meclise takdim etti; "cumhuriyet ta

rihinin en önemli ekonomik kararlarını takdim ediyorum" dedi; ama, maalesef, bu, takdim edilen 
en önemli ekonomik kararların arkasından, aylar geçti; henüz ortada hiçbir icraat, hiçbir sonuç yok
tur. 

Şimdi, bütün bu olup bitenlerin arkasından, IMF ve Dünya Bankasının tüm reçetelerinin arka
sından, -basında izliyoruz- IMF, tekrar, ikinci iyi niyet mektubunu sunuyor ve şimdiye kadar alı
nan kararları beğenmiyor, yeni kararlar talep ediyor. O halde, ülke ekonomisini tahrip etmek için, 
bunca kararı, bu Hükümet, niçin almıştır? Bunu, sormak ve araştırmak herkesin hakkıdır. Gazete
lere ilanlar verilmiştir "Türkiye'de, ekonomik terör var, bunu çözeceğim" diye. Bu ilanların arka
sından, reformlarını ortaya koymuştur; ama, ortaya ne çıktı, sonuç ne oldu, Türkiye iyiye mi gitti, 
yoksa kötüye mi gitti, dünya ülkeleri içerisinde, Türkiye'nin yeri ne oldu? Bunun cevabını yakala
mak, bunun cevabını bulmak zorundayız. . 

Değerli arkadaşlar, gerçekten, dünya ekonomisinin içinde bulunduğu durumla Türkiye'yi kı
yasladığımız takdirde, bu mevcut İktidarın, nasıl beceriksiz bir iktidar olduğunu, bütün dengeleri 
nasıl altüst ettiğini tespit ederiz. 

Bakın, Economist Dergisinde, uluslararası göstergeler yer alıyor. Bu uluslararası göstergeler
de, Türkiye, ikinci grupta, âdeta ikinci ligde bir ülke olarak vasıflandırılmış ve bu gruptaki ülkeler 
arasında yer almıştır. Gelişmiş ülkeler ve en yoksul ülkeler de, diğer iki grup olarak yer almıştır. 
Ancak, görünen odur ki, bu ikinci lig ülkeleri içerisinde de, Türkiye'nin durumu fevkalade kötü
dür, ekonomik göstergeler tehlike sinyalleri vermektedir. Uluslararası göstergeler açısından, Tür
kiye, üçüncü kümeye düşecek vaziyete düşürülmüştür. 

Bakın, gayri safî millî hâsıladaki büyüme, yurt içi hâsıladaki büyüme itibariyle, bütün ülkeler, 
artı büyüme oranlarına sahip oldukları halde, Türkiye'nin 9 aylık büyüme oranı eksi 8,6'dır. Yani, 
Türkiye, 9 ay içerisinde yüzde 9'luk bir küçülmeye maruz kalmıştır. Bütün dünya ülkeleri büyür
ken, ekonomide büyümeyle ilgili rakamlar konuşulurken, tartışılırken, çağı yakalama iddiasının 
içerisinde bulunan Türkiye'nin, gerçekten, yüzde 9 gibi bir küçülmeye maruz kalması, bu İktidarın 
politikalarının ne denli yanlış olduğunu göstcrmektedir.Türkiye, Rusya'dan sonra, bu ikinci lig ül
keleri içerisinde en kötü göstergeye sahip ikinci ülkedir. 

Aynı şekilde, sınaî üretime baktığımız takdirde de, yine Rusya'dan sonra ikinci, en kötü ülke 
görünümünde olan bir ülkedir Türkiye ve sınaî üretim, yüzdel3,6 düşüş göstermiştir. Makine sa
nayiindeki küçülme,Türkiye'de, yüzde 31 olmuştur. Mensucattaki küçülme, Türkiye'de, yüzde 
8'in üzerinde olmuştur. Bütün sanayi sektörlerinde küçülmenin yaşandığı, ekonominin, büyüme
nin değil, küçülmenin rakamlarını ifade ettiği bir ortamda, bu İktidarın başarılı olduğunu söyleye
bilmek mümkün değildir. 

Yine, aynı şekilde, enflasyon rakamlarına baktığımızda da,Türkiyc'nin, sondan üçüncü oldu
ğunu görmekteyiz. Brezilya ve Rusya'dan sonra, yüzde 120'lik enflasyon oranıyla, gerçekten, Tür
kiye, sondan üçüncü sırada yer alan, küme düşme hattında bulunan bir ülke görüntüsü içerisinde
dir. 

Halbuki, dünyada, büyüme yaşanmaktadır.Gelişmiş ülkeler, yüzde 3 civarında büyümektedir. 
Gelişmekte olan ülkelerdeki büyüme oranları ise daha fazladır. 1993 yılı itibariyle, gelişmekte olan 
ülkelerdeki büyüme oranı, yüzde 6'nın üzerindedir, 1994 yılı itibariyle de yüzde 6 civarındadır; 
ama, Türkiye'nin, ilk 9 ay itibariyle yüzde 9'luk bir küçülmeye maruz kalması ve yıl sonu itibariy
le de yüzde 5, yüzde 6'lık bir küçülme gösterecek olması fevkalade tehlikelidir. 

Türkiye'nin küçülmesi demek şu demektir: Türkiye'deki herkesin geliri, ortalama olarak, bir 
önceki yıla göre azalıyor demektir; bu ülkede memurlar fakirleşiyor demektir; bu ülkede esnaf 
fakirleşiyor demektir; bu ülkede köylüler fakirleşiyor demektir, vatandaş ıstırap içinde kalıyor, 
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demektir; bu ülkede emekliler fakirleşiyor demektir, işsizlerse zaten toplumun en yoksul kesimidir; 
onların durumu da fevkalade vahim bir hal alıyor demektir. Bütün ülkeyi, 60 milyonu birden fakir
leştiren, yoksullaştıran, geriye doğru götüren bir iktidarın başarılı olabildiğini söyleyebilmek müm
kün değildir. Böylesine bir iktidarın ortaya koyduğu paketlerin gerçeklen gerekli olduğuna inana
bilmek mümkün değildir. Böylesine bir iktidarın getirmiş olduğu bütçelerin, gerekli, lüzumlu ve 
sağlıklı bütçeler olduğunu söyleyebilmek de mümkün değildir. 

Böylesine bir ortamda, Türk parası da, değer kaybına uğrama açısından, yine, dünyada, üçün
cü sırayı almış durumdadır. Brezilya ve Rusya'nın arkasından, dünyada, parası en fazla değer kay
beden ülke Türkiye'dir. 14 500 lira olarak alınan doların 38 bin liraya çıktığını, hepimiz biliyoruz; 
yüzde 262Tik bir değer kaybı, gerçekten, cumhuriyet tarihinin rekorudur. 

Böylesine bir ortamda, bu İktidarın hangi cesaretle, hangi güçle, hangi inançla, hâlâ, iktidarı 
sürdürmeye çalıştığını anlayabilmek gerçekten mümkün değildir. Türkiye'yi ne hale soktuğunu, 
Türkiye'yi hangi ortama sürüklediğini anlamayan bir iktidarın daha fazla koltukta kalma ısrarı, ta
lebi olabilir; ama, böylesine bir talep ve ısrar millet tarafından, toplum tarafından, seçmen tarafın
dan kabul edilemez. Türkiye'yi borç, faiz ve borç kıskacı altına sokan, önceki iktidarların devamı 
olarak, bu iktidardır. Negatif bir büyüme, işsizlik oranlarındaki artış, yatırımlardaki azalma ve enf
lasyon... İşte, bütün göstergeler bunlardan ibarettir. Böylesine bir oıtamda, insanların gelecekten 
endişe duymamaları, gerçekten mümkün değildir. 

Tüketici fiyatlarıyla yüzde 120'lik bir enflasyondan söz ediliyor; ama, gerçekte, yılbaşı ve yıl 
sonu itibariyle değerlendirildiği takdirde, rakamlar, mutfaktaki enflasyonun bu yüzde 120Tik ora
nın fevkalade üzerinde olduğunu göstermektedir. Birkaç gıda maddesi üzerindeki rakamlara baktı
ğımızda, bunu hemen görüyoruz. Beyazpeynir 70 bin liradan 200 bin liraya çıkmış, yüzde 185'lik 
bir fiyat artışı var. Domateste, yüzde 438'lik bir fiyat artışı var; benzinde yüzde 152'lik bir fiyat ar
tışı var; tüpgazda yüzde 112'lik bir fiyat artışı var; nohutta yüzde 455'lik bir fiyat artışı var. Bu ra
kamlardan, mutfaktaki enflasyonun, sadece yüzde 120 değil, yüzde 200, yüzde 300 mertebesinde 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu enflasyon ortamı devam ettiği takdirde; yani, bu Çiller Hükümeti varlığını sürdürdüğü tak
dirde, 2000 yılında; 5 yıl sonra, rakamların korkunç boyutlara ulaşacağı şimdiden anlaşılmıştır. Bu 
gidiş böyle devam ederse, 2000 yılında tereyağının 28 milyon lira, beyaz peynirin 27 milyon lira, 
ekmeğin 900 bin lira olacağı ortaya çıkmaktadır ve böyle bir ortamda, rakamların astronomik bo
yutlara ulaştığı bir ortamda, bu İktidarı devirmek ve bu İktidara son vermek, Türkiye'nin geleceği
ni kurtarma açısından, ülkenin başındaki en büyük sorunun tasfiye edilebilmesi açısından, fevkala
de önemlidir. Bir yıl içerisinde benzine sekiz kez zam yapan Hükümetin, Türkiye'yi 2000'li yılla
ra nasıl taşıyacağı da, gerçekten merak konusudur. 

BAŞKAN- Sayın Şener, 2 dakikanız var efendim. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Bu ülkede, bu İktidar memuru perişan etmiştir. Yılbaşı itibariyle, 150 dolar olan maaşını, do

lar değerleri itibariyle, yıl sonunda 93 dolara indiren, bu mevcut İktidardır. Reel ücretlerini bula
bilmek için, dolar değerlerine baktığınız takdirde, gerçek anlamda ücretlerin düşüşünün yaşandığı 
bir ortamdayız. Devlet Planlama Teşkilatının verdiği rakamlara göre ise, memurun 1994 yılı içeri
sinde, reel ücret kaybı, ücret azalması yüzde 20'dir. Emekliler de aynı vaziyettedir. Emekli maaşıy
la kira ödenemez duruma düşülmüştür. Emekliler perişandır, sefildir ve mağdurdur. Yine aynı şe
kilde, emekliler, 1993 yılında reel anlamda maaşlarında bir azalma yaşamışlardı, 1994 yılında da, 
yine aynı şekilde, DPT'nin rakamlarına göre, yüzde 20'lik bir maaş azalmasına maruz kalmışlar
dır. 
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Aynı mağduriyet ve perişanlık, çiftçiler açısından da söz konusudur, köylüler açısından da söz 

konusudur. Köylü, aldıklarına para yetmez; fakat, sattıkları para etmez duruma düşmüştür. Çiftini, 
çubuğunu terk etmek zorunda kalmıştır. Boşalan tarlalar ve kaybolan sürüler, üç yıldır işbaşında 
olan bu DYP -SHP İktidarının ürünüdür, uygulamış olduğu politikaların bir sonucudur. 

îşte, bu yüzdendir ki, milletten oy alan, vatandaştan oy alan, sözü, vaadi vatandaşa veren bu 
İktidar, maalesef, hizmet götüreceği zaman, iş yapacağı zaman, bu milletin taleplerine yönelik iş
ler yapmamaktadır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Şener, lütfen, söz cümlenizi söyler misiniz; çünkü, bugün yoğun bir progra
mımız var; rica ediyorum... 

Buyurun efendim. 
ABDÜLLATtF ŞENER (Devamla) -Bu İktidar, IMF politikalarıyla yürümektedir ve bitmiştir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim, Sayın Şener. 
SHP Grubu adına, Malatya Milletvekili Sayın Mustafa Yılmaz; buyurun efendim. 

Sayın Yılmaz, süreniz 30 dakikadır; lütfen, süreye riayet edelim. 
SHP GRUBU ADINA MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer

li üyeleri; Maliye Bakanlığı 1995 yıhbütçe tasarısı hakkında Sosyaldemökrat Halkçı Parti Grubu 
adına söz almış bulunuyorum.; sözlerime başlarken, Yüce Meclisin bütün üyelerini saygıyla selam
lıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamın özüne girmeden önce, çok önemli gördüğüm bir konuda 
kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Bu konu, siyasette yozlaşma ve toplumsal kirlenmedir. Bası
nın, halkın hergün gündeminde olan bu konu, zaman zaman parlamenter arkadaşlarca da bu kürsü
den dile getirilmektedir ve genelde de arkadaşlarımızın çoğu, sanki, Türkiye'de yalnız İSKİ olayı 
yaşanmış, başka hiçbir olay olmamış gibi, sadece İSKİ üzerinde durmaktadırlar. Ayrıca, bu İSKİ 
olayının çamuru SHP'ye bulaştırılmak istenmektedir... 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Savcıyı değiştirdiniz. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, biz, bu İSKİ olayı ortaya çıkar çık
maz, olayla ilgili olarak savcılığa başvurarak ilgililer hakkında kovuşturma açtırdık. Yine, bu olay 
nedeniyle "SHP'ye herhangi bir yasa dışı gelir sağlanmış mıdır" düşüncesinden hareketle... 

BAŞKAN - Sayın Yılmaz, bu söylediklerinizin Maliye bütçesiyle pek ilgisi yok ama, yine de 
takdir sizin. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - Biliyorum Sayın Başkan, biliyorum da, bu kürsüden sürek
li SHP suçlandığı için bir iki cümleyle cevap vermek istiyorum... (ANAP sıralarından "doğru doğ
ru, iyi olur!" sesleri) 

BAŞKAN - Peki efendim. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - Konuyla ilgili olarak, siyasî partilerin mal varlıklarının, 

gelir kaynaklarının araştırılması konusunda Meclis araştırması önergesi verdik. SHP, mal varlığı
nı açıkladı; on yıllık gelirinin, taşınmazının, 125 milyar lira olduğunu belirtti; ama, bir yılı aşkın 
bir süredir, hiçbir siyasal partiden, kendilerini çok dürüst gören partilerden yanıt gelmedi... 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Niye, verdik ya... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - Buyurun, hodri meydan diyoruz!.. 
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kimin eğri olduğu ortaya çıksın. 
ALÎ DÎNÇER (Ankara)-Sen önce Başbakanının hesabını ver. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, bilindiği üzere Maliye Bakanlığı, ge

lir bütçesinin hazırlanmasında tek başına sorumluyken, gider bütçesinin hazırlanmasında, diğer ba
kanlık ve kuruluşlarla, özellikle de Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkila
tıyla eşgüdüm içinde çalışmak durumundadır. 

Bütçe hazırlanırken, ilgili kuruluşlardan, taleplerini bildirmeleri istenir. Bunun üzerine, tüm 
kuruluşlar, kendi taleplerini, fayda ve maliyetleriyle, Maliye Bakanlığını bildirirler. Bakanlık uz
manları, sözünü ettiğimiz kuruluşlarla eşgüdüm içinde çalışarak, bu talepleri gerçekçi kalıplara dö
ker ve bunun, adeta, bir nevi terziliğini yapar. 

1995 yılı için, gerçekçi kalıplara dökülerek hesaplanan ödenek büyüklüğü, 1 katrilyon 900 tril
yon lira olarak öngörülmüştür. Bu rakam, daha sonra, siyasî bir değerlendirme sürecinden geçirile
rek, 1 katrilyon 331 trilyon lira olarak bağlanmıştır. Plan ve Bütçe Komisyonunda, 11 trilyonluk 
bir eklemenin ardından, bütçe büyüklüğü, 1 katrilyon 342 trilyon olarak bağlanmıştır. Bu durum
da, bu şekilde belirlenen bir bütçe büyüklüğünün gerçekçi olduğunu ileri sürmek iyimserlik olur. 

Kuruluşların, ödenek taleplerinin tümünün karşılanamaması son derece doğaldır. Kuruluşla
nn, şişirilmiş taleplerle geldiği de doğrudur. Zaten, Maliye Bakanlığının, sözü edilen kuruluşlarla 
eşgüdüm içinde çalışma gereği de bundan kaynaklanmaktadır. Bu çalışma sayesinde, kuruluşlann 
şişirilmiş talepleri makul düzeylere çekilir. Burada, doğru olmayan, bütçe büyüklüğünün, makul 
düzeyin de gerisine çekilmesidir; yani, 1995 bütçesiyle öngörülen bütçe büyüklüğü, gerçekçi olma
maktadır. Nitekim, bu bütçe büyüklüğünün gerçekçi olarak belirlenmediği, Maliye Bakanlığı tara
fından da itiraf edilmektedir. 

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 1995 yılı bütçe gerekçesinde, hemen hemen her bütçe 
gerekçesinde yer alan "kuruluşların ödenek ihtiyaçları gerçekçi bir şekilde belirlenmiştir " ibaresi
ne yer verilmemektedir. Bu, ilk kez olmaktadır; sanınz, bu bir yazım hatası değildir. Bu ibarenin 
çıkarılmış olması, zımnî olarak, bütçe büyüklüğünün gerçekçi olarak belirlenmediğinin kabulü an
lamına gelmektedir. Zaten, geçmiş bütçe uygulamaları da göstermektedir ki, çoğu zaman, ödenek 
ihtiyaçları, önceden, gerçekçi olarak belirlenememektedir. Belirlenmiş olsaydı, hükümetlerimiz, ek 
bütçe talepleriyle Yüce Meclise gelmezlerdi. 

Gerekçesinde, "ödenek ihtiyaçları gerçekçi bir şekilde belirlenmiş ve yıllık program ile uyum 
içinde hazırlanmıştır" denilen bütçe tasarılarının, "filan nedenlerden ötürü, öngörülen ödenekler 
yetersiz kalmıştır" gerekçesiyle, yıl sonunda, ek bütçe ile takviye edilmesi bir gelenek haline gel
miştir. Diğer bir deyişle, ek bütçeler, asıl bütçelerin ayrılmaz bir parçası konumuna gelmiştir. Ek 
bütçe talepleri, ödeneklerin gerçekçi belirlenmediğini öylesine kanıtlamıştır ki, sanırız, Maliye Ba
kanlığımız, bu gerekçeden ötürü, "ödeneklerin gerçekçi belirlendiği" ibaresini bütçe gerekçesinden 
çıkarmak durumunda kalmıştır. 

Türkiye'nin, bugün, karşı karşıya kaldığı yetersiz kent yapıları, yetersiz altyapılar, ulaşım sis
temleri, eğitim ve sağlık sorunlarının altında, işte, bu düşük bütçe büyüklükleri bulunmaktadır. 
Üzülerek belirtelim ki, bu gelenek 1980'li yıllarda başlamıştır ve hâlâ devam etmektedir. 

Doğaldır ki, bu düşük bütçe ödeneklerinin gerisinde ise, yetersiz vergi gelirleri yatmaktadır. 
Maliye Bakanlığının, vergi politikasının belirlenmesine yaptığı katkı ve devlet bütçesinin gelir tah
miniyle ilgili görevi, gelir bütçesinde ele alınacağı için, bu noktayı değerlendirme dışı bırakıyorum. 

Değerli milletvekilleri, rakamsal olarak katrilyonlara varan; ancak, hizmet sağlama kapasite
si açısından, düşük bütçe büyüklükleriyle, ülkemizi, bırakınız 2000'li yıllara taşımayı, birkaç yıl 
dahi götürebilmek son derece güç görünmektedir. Durum bu iken, bazı çevrelerin, ısrarla, "kamu 
harcamaları kısıtlanmalı ve devletin ekonomideki yüksek payı düşürülmeli" görüşünü seslendirme
si düşündürücüdür. 
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göre, kamu harcamalarının, gayri safî millî hâsılaya oranı yüzde 22,7'dir. Bu oran, OECD ülkele
rinde yüzde 40'lar, gelişmiş ülkelerdeyse yüzde 50'lcr düzeyindedir. Dolayısıyla, ileri sürüldüğü 
gibi, devletin ekonomideki payı yüksek değildir. Bu oranlar, Türkiye'de, kamunun, ekonomideki 
ağırlığının büyük olduğu iddialarının aksine, kamunun hizmet giderlerinin çok düşük düzeyde ol
duğunun kanıtı olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, işte bu tablo ve bu durum, bırakınız kamu harcamalarından tasarruf yap
mayı, tam tersine, sosyal devletin gereği olarak bu harcamalar artırılmalıdır. Sorun, kamu harcama
larının küçültülmesi değil, büyütülerek verimli ve doğru alanlara tahsis edilmesidir. 

Burada, yıllardır yapılmakta olan yanlış bir uygulamaya değinmek istiyorum. Sayıştay tarafın
dan hazırlanan genel uygunluk bildirimleri incelendiğinde, hemen hemen her yıl, genel ve katma 
bütçeli dairelerimizin ödenek dışı harcama yaptıkları görülmektedir. Gerçi, bu ödenek dışı harca
maların bir kısmı yasaların verdiği izinden kaynaklanmakladır, bir kısmı ise idarî zorunluluktan 
doğmaktadır; ancak, tüm ödenek dışı harcamaları bu gerekçelere bağlamak mümkün görülmemek
tedir. 

Yüce Meclisimizin, tamamlayıcı ödeneği yapılan ödenek dışı harcamaları, hangi hizmetlere ve 
hangi gerekçelerle yapıldığını bilmeden vermesi, Meclisimizde görüşülmekte olart kesinhesap ka
nun tasarılarının özüne aykırıdır, ilginçtir, yıllardır, tamamlayıcı ödenek verme tasarrufu, bu bilgi
lendirme olmadan gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamaya mutlaka son verilmelidir. Biz, tamamla
yıcı ödenek verilmesin demiyoruz. Maliye Bakanlığı, tamamlayıcı ödenek taleplerini -gerekirse 
yılda birkaç kez de olabilir- mutlaka Meclise getirmeli ve gerekçeleriyle sunmalıdır. Böylece, alı
nan yetki ölçüsünde ödenek kullanma geleneği yerleşmiş olacaktır. Aksi halde, ödeneklerin kulla
nımında yetki aşılması kaçınılmaz olacak ve bugünkü yanlış uygulama devam edecektir. 

Sayın milletvekilleri, yıllardır sürdürülen yanlış bir uygulama da şudur: Bilindiği üzere, bir 
tazmin müessesemiz vardır. Sayıştayımız, saymanların ve tahakkuk memurlarının yanlış ödemele
rinden kaynaklanan ve yargı kararıyla tescil edilen olaylardan giderek, tazmin hükmünde bulunur. 
Bu hüküm verilirken Sayıştay titiz davranır ve öznel hatalar çok özenli bir boyutta ise tazmin hük
müne varılır. Genci hatalar olduğunda bu yola çok başvurulmaz. Durum bu iken, hemen hemen her 
yıl. Maliye Bakanlığının, kesinleşmiş ilamlarla tazmin hükmü verildiği halde, yüzde 40-45'lere va
ran oranlarda silme ve düşme yoluyla, çok geniş bir bağışlama yetkisi kullandığı görülmektedir. Bu 
davranış, tazmin müessesesinin caydırıcılık niteliğini ortadan kaldırmakta, denetimi etkisiz kılmak
ta ve kamu kaynaklarının israf edilmesine neden olmaktadır. Maliye Bakanlığı, bu kadar yüksek bir 
oranda bağışlama yetkisi kullanmamalı, zorunlu olmadıkça, bağışlama yetkisini kullanma yoluna 
da gitmemelidir. 

Sayın milletvekilleri, Bütçe Kanun Tasarısının 53 üncü maddesiyle, işçi ödenekleri, geçen yıl 
olduğu gibi, kurumlarla hiçbir mutabakat sağlanmadan indirilmiştir. Bu mutabakatın aranmaması 
büyük bir talihsizlik olmuştur. Üstelik bu kesintilere, 1995 yılında toplu iş sözleşmelerinden yan
sıyacak ek ödenekler dahil değildir. Doğaldır ki, yeni toplusözleşmelerin getireceği yük, ödenek
sizlikle karşılanacaktır. Üstelik bu düzenleme nedeniyle, geçici işçiler için ek ödenek konulamaya
cak, aktarma yapılamayacak, yedek ödenek tertibinden dahi ödenek ayrılamayacaktır. Korkarız, bu 
durum, 1995 yılı içinde önemli sorunlara neden olacaktır. 

Bütçe Kanun Tasarısının 9 uncu maddesinin (c) fıkrası, bazı işler ve işçilik ödeneklerinin, vi
ze aşamasında, Maliye Bakanlığınca il öZel idarecilerine devrini öngörmektedir. Ayrıca, ihale ve 
istihkak ödeneklerinin de valiliklerce yapılması düzenlemesi getirilmiştir. Bu durum, yatırımcı ku
ruluşların, Maliye Bakanlığının fiilî vesayeti altına alınması sonucunu doğuracaktır. Umarız, Ba
kanlığımız bu konuda titiz davranır ve bu yetkisini, ilgili yatırımcı kuruluşlarla diyalog kurarak kul
lanır. 



T.B.M.M. B:£9 22.12.1994 -.0:1 
Tasannın 4 üncü maddesinin (b) fıkrası ile yapım ve hizmet işleri dışında kalan 2886 sayılı 

Devlet İhale Yasasına tabi işlerde, birim fiyat, azamî miktar ve oranlar ile benzeri standartlar belir
lemeye, Maliye Bakanlığı yetkili kılınmaktadır. 

2886 sayılı Yasanın belediyeleri de kapsadığı düşünülürse, belediye meclis ve encümenlerine 
ait olan yetkiler, bu düzenleme nedeniyle, Maliye Bakanlığı tarafından kullanılacaktır. 

Bu durum, demokratik teamüllere aykırıdır. Yerel otoritelere ait bir yetkinin merkezi otorite 
tarafından kullanılması, bir yetki aşımıdır ve demokratik değildir. Özellikle günümüzde yerel yö
netimlerin yetkilerinin artırılmasının gündeme geldiği bir aşamada, böyle bir düzenlemenin yanlış
lığına inandığımızı belirtmek istiyorum 

Sayın milletvekilleri, tasarının 32 nci maddesi ile Maliye Bakanlığına, dilediği döner serma
yeli işletmeyi kapatma yetkisi verilmektedir. Bu tür işletmelerin kanunla kurulmuş olduğu düşünü
lürse, Maliye Bakanlığının, bir kez daha, Yüce Meclisin üstünde yetkilendirildiği gerçeği ortaya 
çıkmaktadır. 

Son olarak tasarının bir maddesine daha değinmek istiyorum. Tasarının 33 üncü maddesinin 
altıncı bendi ile Maliye Bakanlığına, fonların, kendi mevzuatında öngörülen harcamaya ilişkin esas 
ve usulleri yeniden değiştirme yetkisi verilmektedir. Bilindiği üzere, fonların tümü, yasa veya ya
sa hükmünde kararname ile kurulmuştur. Bununla birlikte, harcamalara ilişkin esaslar, genelde, 
fonların yönetmeliklerinde belirlenmektedir. Maliye Bakanlığının, yasa ve yasa hükmünde karar
nameyle düzenlenen hususlarda resen değişikliğe gidemeyeceği düşünülürse de, yönetmeliklerde 
bu yola gitme düşüncesi her an söz konusu olabilir. Bu durumda, Belediyeler Fonundan yararlanan 
başta İller Bankası olmak üzere, bütçe içine alınan tüm fonlar vesayet altına alınmış olacaktır. 
Umarız, Bakanlık, bu yola başvurmaz ve bu kuruluşları zor durumda bırakmaz: 

Sayın milletvekilleri, ayrıca, yanlış bir şekilde kurulmaya çalışılan, fon-bütçe ilişkisini de de
ğerlendirmeyi yararlı ve gerekli görüyorum. Fonlar, yalnızca bütçeyle ilişkileri nedeniyle değil, ka
mu maliyesi üzerindeki etkileri nedeniyle de sürekli gündemde olmaya devam etmektedir. Fon sis
temi, 1980'li yıllann ikinci yarısından İtibaren, kamu maliyesinde tahribata yol açan bir yapıya bü
rünmüştür. Sayıları, büyüklükleri, mevzuatı ve yönetim şekilleriyle, kamu maliyesi disiplinini boz
muşlar; gelirin yeniden dağılımına olumsuz etkide bulunmuşlardır. Fonların, olağan dışı boyutla
rıyla kamu maliyesi içinde yaptıkları tahribat, kamu maliyesi reformu çalışmalarında, fon sistemi
nin tasfiyesini Ön sıralara yükseltmiş bulunmaktadır. Maliye ve bütçe disiplininin, yeniden ve da
ha ağırlıklı olarak getirilmesi için fon sisteminin tasfiyesi zorunludur. Bu durum, plan ve program
larda da açık bir şekilde dile getirilmiş bulunmaktadır. 

1992 yılı, fonların tasfiyeleri ve yeniden yapılandırılmalarına ilişkin çalışmalar sonuçlandırı
lıncaya kadar, fonların gelirleri, Hazine İç Ödemeler Saymanlığında müşterek fon hesabında top
lanmıştır. Bu hesap, ilk etapta, fonları disipline ediyor gibi gözükmesine karşın, fon mevzuatı yü
rürlükte olduğundan, fon kargaşasısınm sürmesine neden olmuştur. 1993 ve 1994 yılları Bütçe Ya
salarında, fonların bir kısmı bütçe içinde gösterilmiş; gelirleri, bütçeye gelir kaydedilerek, özel ve 
sınırlı ödenek verilmiştir. 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında 59 adet fon, tasarıdaki ifadey
le, bütçeleşürilmiştir. 

Aslında, yapılan, bütçeleştirme değil, biçimsel olarak, fonları bütçe içinde gösterme ve yasa
larla, tahsisli fon gelirlerine el koymadır. Bütçeleştirme, her malî yılda, devletçe toplanacak gelir 
ve giderlerin bütçe ilkelerine, kurallarına ve bütçeleme süreçlerine göre, bütçe kanunlarında belli 
edilmesidir. 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 33 üncü maddesinde, böyle bir işlem yapıl
mamaktadır. Fonların, maliye disiplininden uzak gelir toplama ve harcama yöntemleri devam et
mekte; bütçe, fonlu ve fonsuz olarak tanımlanmaktadır. Böylece, fonların yapısal bozuklukları, büt
çe yapısının da bozulmasına neden olacak, bütçe ilkelerinin aşınması üzerine yapılan etki azalma
yacaktır. 
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düzeltilmeye çalışılırken, bu kez, bütçe disiplini bozulmaktadır. Öte yandan, bu işlem, Anayasaya 
aykırı olarak yapılmaktadır. Sonuç olarak, halktan toplanan kaynakların dağıtımında, malî hukuk 
disiplini işletilmemekte, malî kuralların, uygulayıcıların dahi izlemesinde güçlük çektikleri karma
şık yapısı sürmektedir. Bunun, bir başka ve önemli sonucu ise, karmaşık malî yapının, ne Parla
mento ne de toplum tarafından, yeterince denetlcnememesidir. Sıkça değişen malî mevzuat, temel 
malî yasaların dışına çıkma ve bütçe dışına kaçış, bütçeyi ve doğal olarak Parlamento denetimini 
işlevsiz hale getirmektedir. 

Geçmiş dönemlerde, geri kalmışlığın faturası, bütçeye çıkarılmıştır. Bütçenin, bütçe hakkının 
elde edildiği günlerden bugüne, değişen koşullara uymak için, kendisini fazla yenilemediği savı 
tartışılabilir; ama, bu tartışmanın sonucu, kesinlikle, bütçe dışına kaçış, kamu maliyesi disiplinin
den uzaklaşma ve Parlamento denetiminden kaçış olmamalıdır. Parlamento denetiminin yara alma
sı,' kamu maliyesi ve ekonomi üzerindeki saydamlığı azaltmakta, bu suretle, toplumsal denetim de 
engellenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, son olarak, çok önemli bulduğum bir hususa daha değinmek istiyorum: 
Bilindiği üzere, Anayasanın 161 inci maddesinin son fıkrasında, "Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili 
hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz" şeklinde, emredici bir hüküm yer almış bulunmakta
dır. Anayasa Mahkemesi, bu hükme dayanarak, defalarca iptal kararı vermiş olmasına rağmen, za
man zaman, bütçe kanunu tasarılarında bu hükme aykırı düzenlemelere yer verilmektedir. 1995 

. Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında da bu tür düzenlemeler, geçmiş yıllarda olduğu gibi, tüm uya
rılara rağmen, yer almaktadır. Umarız, Yüce Meclisimiz, bu konuda gerekli duyarlılığı gösterir. 

Gerçi, gelir bütçesinde tartışılacaktır; ama, bir kez daha hatırlatmak isterim: Önümüzdeki gün
lerde özelleştirme uygulamaları başlayacaktır. Özelleştirme gelirleri, kesinlikle, bütçeye gelir ola
rak aktarılmamalı ve bu gelirlerin bir kısmı özelleştirme kapsamı dışında bırakılan KİT'lerin re
form çalışmalarında değerlendirilmelidir. 

Bilindiği üzere, İkinci Koalisyon Hükümeti Protokolünün 11 inci sayfasında "KİT reform 
programı, yaygın ve hızlı bir özelleştirme programıyla yürürlüğe konulacaktır" denilmektedir. 
Özelleştirme programı yürürlüğe konulmadan önce, mutlaka, KİT reform çalışmaları başlatılmalı
dır. Umarız, Hükümet, bu çalışmalara özelleştirme gelirlerinden kaynak aktarmanın yolunu bulur 
ve gereğini de yapar. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimin burasında, bir temel soruna daha değinmek istiyorum. Bu
gün, ülkemiz, ekonomik açıdan gerçekten bir çıkmaz içindedir; dış borçlarımız çoktur, içte ekono
mik denge bozuktur. Bu ekonomik bozukluk, bugünün sorunu değildir, geçmişten bugüne intikal 
etmiştir. 49 uncu Hükümet kurulurken, bu bozuklukları göz önünde tutarak, ekonomik dengeyi ku
racağı ve ekonomide iyileştirme yapacağı, enflasyonu düşüreceği, asgarî ücreti vergi dışı bırakaca
ğı, mülkiyeti tabana yayacağı, vergi alımında adaleti sağlayacağı ve herkesten, gelirine göre vergi 
alacağı sözünü vermiştir. 

Yine, gerek programda gerekse protokol da, hem 49 uncu Hükümet hem de 50 nci Hükümet, 
iç hukukumuzu, evrensel insan hakları ilkelerine uyar hale getireceğini, 12 Eylül'ün antidemokra
tik hükümlerini iç hukumuzdan ayıklayacağını kabul etmiştir ve bunu, 60 milyona açıklamıştır. 

Yine, bu hükümetler, temel hak ve özgürlükleri güvenceye bağlayacağının sözünü de vermiş
lerdir. Ayrıca, işkenceyi de insanlık suçu saymışlardır. 

Ben, üç yılı aşkın bir süredir destek veren bir milletvekili olarak, Hükümete kızıyorum. Diyo
rum ki, şu elimdeki protokolla programın içinde yazılanların yüzde 25'i, yüzde 30'u bugün prati
ğe dörıüştürülseydi, karşımızdaki muhalefet partileri, söz söyleme cesaretini bulma değil, bu sıra
larda oturma yürekliliğini dahi gösteremeyeceklerdi... 
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ŞABAN BAYRAK (Kayseri)-Ne zaman?!. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla)- Hükümeti, 1995 yılında, protokolda ve programda yazılan
ları gerçekleştirmeye çağırıyorum... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Bravo Mustafa!.. Muhalefet gibi konuştun... 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla)- Ülkemizin demokratikleşmeye de, ekonomisini düzeltme
ye de ihtiyacı vardır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bunlar yapıldığı takdirde, ina
nıyorum ki... 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri)- Halep oradaysa, arşın burada!.. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla)- ...marjinal durumda olan partiler, bugün, sivrilip iktidar al
ternatifi olma aşamasına gelemeyeceklerdir... 

MUSTAFA KILIÇASLAN (Sakarya)-Arkadaşlarına söyle Mustafa. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla)- Bu duygu ve düşüncelerimle, Hükümete ve Maliye Bakan
lığına, 1995 yılında başarılar diliyorum. Bütçelerinin, ülkemizin iç barışına... 

BURHAN KARA (Giresun)- Gerçekçi olmadığını söyle. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla)- İç barışına katkı getirmesini diliyorum ve Grubum adına... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Oyunun rengini belli et...Oyunun rengi ret. 

BAŞKAN- Oyunun rengini bilmiyor musunuz efendim; oyunun rengi kabul. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla)-... bizi dinleyen herkese ve Yüce Meclisin bütün üyelerine 

içten saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Ersin Taranoğlu; buyurun efendim. 

Süreniz yarım saattir. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA ERSİN TARANOĞLU (Sakarya)- Sayın Başkan, değerli milletveki

li arkadaşlarım; Maliye Bakanlığı 1995 yılı bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına söz al
mış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) i 

Değerli arkadaşlarım, 1995 yılı bütçesi, 12 Aralık günü görüşülmeye başlanmış; açılışta, Mec
liste yüzünü gördüğümüz Sayın Başbakan, 11 gündür Meclise uğramamaktadır. Yarın, kapanış ko
nuşmasında, Meclise, arzı endam edecektir. Dolayısıyla, bugün görüştüğümüz bütçe, Sayın Çil-
ler'in, Hükümetinin 4 üncü bütçesidir. 

Dün akşam, televizyonlarda izledik. Sayın Başbakan, İşçi Emeklileri Derneğinde bir konuşma 
yaptı; biz de hep beraber seyrettik. Sayın Başbakan, yine, sulu gözlüydü; ağlamaklı bir haldeydi. 
Sayın Başbakan, ne zaman sıkışsa gözleri sulanmakta ve ağlamaklı bir hale gelmektedir. Gözyaşı
nı silah olarak kullanan Sayın Başbakana şunu ifade etmek isterim: Eğer, memleketin meseleleri 
gözyaşlarıyla çözülseydi, analarımızın gözyaşı bu memleketin meselelerini çoktan çozerdi... 
(ANAP surlarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Memleketin meselesini çözmek için ne ağlayan Başbakana ne gözyaşlarına ihtiyaç yok... 

SAMİ SÖZAT (Balıkesir)- Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar... 

ERSİN TARANOĞLU (Devamla)- Memleketin meseleleri için, aklın yoluna, ilmin gereğine, 
bilgiye ve doğru politikalara ihtiyaç vardır. Aslında, o gözyaşları, timsahın gözyaşlarıydı... (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Değerli arkadaşlarım, 4 Aralıkta yapılacak milletvekili ara seçimleri iptal edilmiştir. Şu anda, 

Mecliste, Şırnak'ın, Siirt'in, Batman'ın, Diyarbakır'ın, Muş'un, Van'ın, Adıyaman'ın, Mardin'in 
milletvekilleri yoktur. Bu görüşmem vesilesiyle, onların temsil hakkı Sayın Başbakan tarafından 
elinden alman bu insanların hakkını savunmak da bize düşmüştür. O gün seçimi iptal gerekçesin
de Meclis çalışmalarını bahane gösteren Sayın Başbakan... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Maliye Bakanlığı bütçesiyle Şırnak temsilcisinin ne ilgisi 
var?.. 

BAŞKAN-Rica ediyorum, müdahale etmeyin efendim. 
Buyurun, devam edin Sayın Taranoğlu. 
ERSİN TARANOĞLU (Devamla)- O gün, Meclis çalışmaları gerekçesiyle seçim ertelemeyi 

gerekçe gösteren Sayın Başbakana bakıyorum; ama, Hükümet sıralarında yok. Bakanlar Kurulu sı
ralarında ise bir tek üye var. Doğru Yol ve SHP'nin toplam 230 milletvekili olmasına karşın, DYP 
sıralarında 5, Sosyaldemokrat Halkçı Parti sıralarında 4 arkadaşımız vardır. 

SAMI SÖZAT (Balıkesir)- Muhalefet de yok... 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Seçime gitmişler. 
ERSİN TARANOĞLU (Devamla)- Öyleyse, bugün Mecliste Başbakan yok; belki Başbakan, 

yine, sinemada, ölümsüz aşk filmini seyretmekte... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Bakanlar yok, milletvekilleri yok... Cumhuriyet tarihinin Meclise en az gelen, bütçe konuşmaları
na ise hiç gelmeyen tek Başbakanı, bizim Başbakanımız; yani sulu gözlü Başbakan; ama, yarın 
Meclise gelecek; bu kürsüye çıkacak, "bütün konuşmacıları dinledim; hepsinden istifade ettim; bu 
konuşrnalardan ders alacağım ve 1994 yılı bütçesinde olduğu gibi, 1995 yılı bütçesini de gayet gü
zel uygulayacağım" diyecek... 1994 yılının sonunda dediği gibi, "bugün, bizleri televizyonları kar
şısında izleyen milletimizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum; 1995 yılı bütçesi hepimize hayırlı ol
sun" diyecek... Belki, ben de, konuşmalarımın sonunda, nezaket gereği "hayırlı olsun" diyeceğim; 
ama, bunu kalpten demeyeceğim; çünkü, 1995 yılı bütçesi bu millete hayırlı olmayacaktır. İşte, ko
nuşmalarımın bundan sonraki bölümünde, niye hayırlı olmayacağını hep beraber göreceğiz. 

Değerli arkadaşlarım; bugün iktidarda olan DYP-SHP Hükümeti, 1992 yılında, gelmiş, bütçe 
sunmuş; 225 trilyon liralık bir harcama yapmış; yani, doların 6 500 lira olduğunu düşünürseniz 
34,6 milyar dolar para harcamış. 1993 yılında bu Meclise 490 trilyon liralık bir bütçe getirmiş, har
camış, yani, 43 milyar dolar da 1993 yılında harcamış. 1994 yılında 900 trilyon liraya yakın bir har
cama yapmış; yani, 34,6 milyar dolar da bu sene harcamış. Dolayısıyla, bugünkü Hükümetin üç yıl
da harcadığı para 112 milyar dolar. 112 milyar dolardan, 1992 yılında 32 trilyon lira, yani 5 milyar 
dolar; 1993 yılında 57 trilyon lira, yine 5 milyar dolar; 1994 yılında da 70 trilyon lira civarında, ya
ni 3 milyar dolarlık bir yatırım yapmış. 

Muhterem milletvekilleri, işte, bütçesini tenkit ettiğimiz Hükümet, üç yılda 112 milyar dolar 
para harcamış; ancak, 60 milyon insanın hayrına üç yılda harcadığı yatırım parası 13 milyar dolar 
yapıyor. Bakın, bu 13 milyar dolar nedir; bir Atatürk Barajı ile bir F-16 fabrikasının karşılığıdır. İş
te, böyle bir bütçeyi tenkit ediyoruz... 

Muhterem arkadaşlarım, ülke fevkalade kötü günlere doğru süratle gitmektedir. Her ne kadar, 
Başbakan, 1995 yılı çok iyi olacak diyor ise de, 60 milyonun maruz kalacağı durum şudur: 1995'tc, 
bu Hükümet, 11 milyar dolar dış borç ödeyecektir; yani, 420 trilyon lira dış borç. Bu Hükümet, iç 
ve dış borçlar faizi olarak 388 trilyon ödeyecektir. 1995'te 650-700 trilyon civarında olan bir iç 
borç ödeyecektir. Bu Hükümetin bütçesinde gözükmeyen, Toplu Konut İdaresinin, 97 trilyon lira
lık bir açığı söz konusudur ve bu Hükümetin 1995 yılı bütçesinde, dedikleri gibiyse, 198 trilyon li
ralık da bir açık söz konusudur. Bu borçlan topladığınız zaman, 1 katrilyon 500 trilyon civarında 
bir borç söz konusudur. 
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ŞABAN BAYRAK (Kayseri)-Ne kadar faiz Ödeyecekler? 
ERSİN TARANOĞLU (Devamla)- İşte, bugünkü Hükümetin 1995 bütçesinin 1 katrilyon 331 

trilyon olduğunu kabul ederseniz, cumhuriyet tarihinin hiçbir devrinde, hiçbir hükümet devrinde, 
Türkiye, bütçesini aşan bir borcu ödemekle karşı karşıya kalmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, burada nutuk atmakla mesele bitmiyor; eğer güzel nutuklarla memleke
tin meseleleri çözülseydi, bugüne kadar zaten çözülürdü. Bakın, 8 Aralık 1993 tarihinde gerçekleş
tirilen 1994 bütçesinin konuşmasında Sayın Başbakan "1994, zor bir yıl olacak; ama kötü bir yıl 
olmayacak" demiş. "Dikkat edin, büyümenin olduğu bir yıl, enflasyonun indiği bir yıl olacak. Tek
rar ediyorum, 1994, zor bir yıl olacak; ama, kötü bir yıl olmayacak. 1995 iyi, 1996 daha iyi olacak" 
demiş. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, soruyorum; 1994 yılı, büyümenin olduğu bir yıl mıdır? 
(ANAP sıralarından "Hayır" sesleri) Hayır. 1994 yılı, enflasyonun indiği bir yıl mıdır? (ANAP sı
ralarından "Hayır" sesleri) Hayır. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Başbakanın söylemesinden anlaman lazım. 
ERSİN TARANOĞLU (Devamla)- 1994 yılı, büyümenin değil, cumhuriyet tarihinde, İkinci 

Dünya Savaşı da dahil, Türkiye'nin, olmadığı kadar küçüldüğü ve fukaralaştığı; öyle, Başbakanın 
iddia ettiği gibi, enflasyonun yüzde 48'lerde olduğu değil, yüzde 140'lara çıktığı bir yıl olmuştur. 
Yani, eski solcuların tabiriyle, 1994 yılı, zammın, zulmün, fukaralaşmanın olduğu bir yıl olmuştur. 

Şimdi, çok seviniyorum, Sayın Azimet Köylüoğlu da burada; inşallah konuşmamın sonuna ka
dar, kalacak, 1980 yılındaki konuşmalarından bahsederek, onun da kulaklarını çınlatacağım. 

İşte, memleketin hali bu. 1995 yılı da hayırlı olmayacak. Türkiye küçülmüş, Türkiye fukara-
laşmış, Türkiye ufalmış; ama, 1994Türkiyesinde büyüyenlerde var. 1994Türkiyesinde büyüyen
lerden bahsederken, ihracatın büyümesinden, enflasyonun büyümesinden, ithalatın büyümesinden 
falan bahsetmeyeceğim, ne dış borcun ne iç borcun büyümesinden bahsetmeyeceğim; Türkiye'de 
büyüyen şey ne, bakın: 1994Türkiyesinde Sayın Başbakanın mal varlığı büyümüştür. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Sayın Başbakan, Amerika'da mal varlığını büyültmekten, bel
ki Türkiye'nin büyümesine vakit ayıramamıştır diye düşünüyorum. Belki de, Sayın Başbakan, va
tan sevgisinin bir kısmını, ikinci vatanına harcamıştır; ama, muhterem arkadaşlarım, bizim başka 
vatanımız yok; canımızı da, malımızı da, siyasî geleceğimizi de bu vatan için harcamaya hazırız. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)- Bu memlekette Amerika ile övünmeyi siz icat ettiniz. 
ERSİN TARANOĞLU (Devamla)- Muhterem arkadaşlarım, çok açık ve net söylüyorum; siz

le mücadelemiz var, nefsi müdafaamız var; çünkü, siz, milletin kaderiyle oynadınız, hâlâ da oyna
maya devam ediyorsunuz. Tarih ve nesiller, bir gün sizden hesap soracak, tarih sizden hesap sora
cak, tarih sizi yargılayacak; ama, bunun temyizi de olmayacak. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun)- Biz soracağız, biz; tarih değil. 
ERSİN TARANOĞLU (Devamla)- Çünkü, siz, bizim, "21 inci Yüzyıl Türklerin asrı olacak

tır" diye ifade ettiğimiz sevdamızı yıktınız. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)-Onu yıkan sizsiniz. 
ERSİN TARANOĞLU (Devamla)- Nesiller sizi yargılayacak; çünkü, ana rahmindeki çocuk

ların geleceğine ipotekler koydunuz. Bu bütçe bitecek; ama, hesaplaşma burada kalmayacak. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)-Bu İktidar da gidecek. 
ERSİN TARANOĞLU (Devamla)- Türkiye'yi, köy köy, şehir şehir, ilçe ilçe gezip, hepiniz

den bunun hesabını soracağız; ama, sizin yaptığınız gibi yapmayacağız; sizin belgelerinizle sora
cağız. 
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HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)- Siz hiç sesinizi çıkarmayın. 

ERSİN TARANOĞLU (Devamla)- Bakın, sizi tenkit ederken, öyle, dedikoduya, iftiraya filan 
tevessül etmeyiz. 3 tane belgeniz var: 1991 Seçim Beyannameniz -o burada- Hükümet Programı
nız, bir de 1995 bütçe tasarınız. İşte, bu belgelerle konuşacağız. 

Benden önce konuşan SHP temsilcisi, burada programı gösterdi ve "Bu programda yazılı olan
ların yüzde 25'ini yapsaydık; bugün, bu muhalefet, iktidar alternatifi olmazdı" dedi. İşte, biz de si
ze, onların hesabını soracağız. 

Sizin yaptığınız gibi, bu oturduğunuz koltukları, bu Hükümet sıralarını, bu komisyon sıraları
nı, ne hileyle ne de yalanla elde etmeye bir niyetimiz yok; çünkü, siz, bu koltuklarda hileyle oturu
yorsunuz. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-5 bakanlık daha ilave ettik akşam. 
YÜKSEL YALOVA (Aydın)-Ödünç oyla. 

ERSİN TARANOĞLU (Devamla)- Yalanla oturuyorsunuz, vatandaşı kandırarak oturuyorsu
nuz. Siyasete yalanı siz soktunuz, siyasete ve siyasetçiye güvenin sarsılması, sizin yalanlarınızın 
eseridir. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Bu, ağır bir suçlama. 

ERSİN TARANOĞLU (Devamla)- 1991 seçimlerinde bizi hırsızlıkla suçladınız, bizi yolsuz
lukla suçladınız: 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)- Doğru değil mi? 
ERSİN TARANOĞLU (Devamla)- Sayın Bakan, sizlere söylüyorum, bizim arkadaşlarımıza 

laf atmayın. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 
Bizi, hırsızlıkla suçlayan sizlersiniz, yolsuzlukla suçlayanlar sizlersiniz; bizi, Koskotas dosya-

larıyla suçlayanlar sizlersiniz; ama, üç yıldır Hükümettesiniz, bu yıl dördüncü yılınız, bir tek 
ANAP'lıya mahkeme huzurunda ceza vcrilebildİ mi?! (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) Ne oldu Koskotas dosyalan?! Hani, TÜRKSAT ne oldu?!. Ama, hiç sıkılmadan, Bakanınızı, o 
TÜRKSAT'ın açılışlanna yolladınız. 

SAMİ SÖZAT (Balıkesir)-Bekle, gör!.. 
ERSİN TARANOĞLU (Devamla)- Siz, bize cevap verebilirsiniz; çok önemli değil; ama, bu 

televizyondan 60 milyon seyrediyor; bütün bu yalanlarınızı biliyor. Bakın, nasıl kandırdınız mille
ti; "700 liraya mal olan mazotu 2 000 liraya satmak günahtır" deyip, "700 liraya mazot satacağız" 
diye çiftçiyi kandıranlar siz değil misiniz?! 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)-Onİar, onlar... 
ERSİN TARANOĞLU (Devamla)- Sayın Bakan, öyle güleceğinize, bunları teyit edin; bu la

fı siz söylemediniz mi?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)-Ben söylemedim. 
ERSİN TARANOĞLU (Devamla)- Peki, "bir defaya mahsus çiftçinin borcunu affedeceğiz" 

diye çiftçiyi kandıran siz değil misiniz?! "Asgarî ücret vergi dışı kalacak" diyen siz değil misiniz?! 
"Peşin vergiyi kaldıracağız" deyip, esnafı kandıran siz değil misiniz?! 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)-O şimdi yukanda... 

ERSİN TARANOĞLU (Devamla)- "Ücretlilerin ilk vergi dilimini yüzde 10'a indireceğiz" di
yen siz değil misiniz?! "Bağ-Kur'luların uğradığı haksızlığı giderip; maaşlarını artıracağız" diyen 
siz değil misiniz?! "Memura sendika hakkı vereceğiz" deyip, memuru kandıran siz değil misiniz?! 

- 6 0 0 -



T.B.M.M. B : 66 . 22 .12 .1994 O : 1 
HASAN BASRÎ ELER (Edime)-Memuru dövdürdüler. 

ERSİN TARANOĞLU (Devamla)- "Sendikalara siyaset yapma hakkı vereceğiz" deyip, sen
dikacıları kandıran siz değil misiniz?! "Askerlik süresini kısaltacağız" dediniz; gençleri kandıran 
siz değil misiniz?! "Enflasyonu, ilk yılın sonunda yüzde 30'a, 500 günde de yüzde 10' indireceğiz" 
diyen siz değil misiniz?! 

Bakın, muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de enteresan işler oluyor. Hatırlayın, şöyle on sene 
geriye gidin; bu ülkede bir âdet vardı, memleketin ana meseleleri konuşulacağı zaman, tartışıldığı 
konjonktürlerde, hep televizyonlar oturum yapardı; liderleri çağırırdı; ama, şimdi, bu âdetler bit
ti 50 nci Hükümetle birlikte. Şimdi, artık, siyasette magazin programlan olmaya başladı siyasetçi
ler. Siyaset meydanı toplantıları yapılıyor; ama, dikkat edin, liderler hiç çağırılmıyor. Türkiye'de, 
siyasetçiler çağırılmıyor; ilgili ilgisiz insanlarla tartışmalar yapılıyor. İşte, bu özlediğimiz tartışma
ların biri de, 31 Mart 1992'de olmuş. O zamanın liderleri olan Sayın İnönü, Sayın Demi rel, Sayın 
Erbakan, Sayın Mesut Yılmaz, televizyonda konuşma yapmışlar. Siz hatırlamazsınız; ama, bu mil
let hatırlıyor. O konuşmanın sonunda, Genel Başkanımız, Sayın Demirel'e dönmüş, "Sayın Demi-
rel, bu enflasyonu yüzde 10'a indirme iddianız vardı; bu konuda, sözünüzde duruyor musunuz?" 
demiş ve Demirel de, "evet, duruyorum" diye cevap vermiş. Bu yalan sizin değil mi?.. 

Ankara-İstanbul arasında "sürat yolu yapacağız" diyen siz değil misiniz?! "Her ile bir hava
alanı yapacağız" diyen siz değil misiniz?! 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Söz vermenin sermayesi yok. 

ERSİN TARANOĞLU (Devamla)- "Beş yılda 200 tane kapalı salon, 200 tane yüzme havuzu 
yapacağız" diyen siz değil misiniz?! Erzurum, Elazığ, Diyarbakır, Sivas, Van; bunların hepsi bi
rer sanayi şehri olmayacak mıydı?! Bunları, seçim beyannamenizin 215 inci sayfasında yazmadı
nız mı; gidip, o meydanlarda söylemcdiniz mi?! Televizyondan, bunları millet görüyor; haydi gü
lün, onlara "bunlar da yalandı" deyin!.. 

Değerli arkadaşlarım, işte, bütün bu yalanlardan sonra, "düşün peşime" demeler, "bana ödünç 
oy verin" demeler, bunların hepsi ne için; bu koltuklarda oturmak için. Bütün bunlar, değer miydi 
bu koltuklara, değer miydi siyasete bu yalanı sokmaya?!. 

Bunların hepsinin hesabını yapacağız, hepsinin hesabını soracağız. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

MUZAFFER İLHAN (Muğla)-Sen daha orada mısın?!.. 

ERSİN TARANOĞLU (Devamla)- Evet, ben hâlâ oradayım. Ben, siyasetçinin sözünün, üze
rinden yıllar geçse de, söylendiği günkü diriliğindeyim; çünkü, siyasetçi, öyle, işkembeden konu
şamaz. Siyasetçi, millete verdiği sözün, sonuna kadar arkasında durması lazım. Aksi takdirde, mil
leti enayi yerine koyarsınız. 

ADİL AYDIN (Antalya)-1983'iin Programını okumuşsun. 

ERSİN TARANOĞLU (Devamla)- Unutmayın, bu koltuklardan bir gün kalkacak, yine o mey- . 
danlara gidecek, yine o millete hesabını vereceksiniz. Eğer bu memlekette, siyasetçiye, hâlâ "ya
lancı" deniyorsa; bunu, hepiniz duyduğunuz halde yüzünüz kızarmıyorsa ve bu lafları, bana cevap 
yetiştirmek suretiyle geçiştireceğinizi zannediyorsanız, aldanırsınız. Siyasetçinin, yüzünde,.azıcık 
kızarma duygusu olması lazım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ADİL AYDIN (Antalya)-Önce siz, sonra biz... 

MUZAFFER İLHAN (Muğla)- Bir daha iktidara gelemeyeceksiniz. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Onlar vaziyeti idare ediyorlar; sen konuşmana devam et. 
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ERSİN TARANOĞLU (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, 1991 'de, bu ülkeyi biz size devret

tik. Dikkat edin, son otuz yıllık siyasî hayat içerisinde, ilk defa, bir siyasî iktidar, bir diğer siyasî 
iktidara, koltuğunu, seçimle, sandıkla devretmiştir. Allah size onu hiç nasip etmedi, işte, demokra
sinin erdemi bu. Türkiye'yi biz -öyle veya böyle, iyi veya kötü; tenkit edebilirsiniz- sekiz sene ida
re ettik; ama, o koltukları, yine size sandıkla devrettik ve bütün siyasetçilerden dileğim ve duam 
şudur: İnşallah, bizden sonra ve ilelebet, koltuklar hep sandıkla, seçimle birbirine devrolur. (ANAP 
sıralarından "İnşallah" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, 1991 'de devrettiğimiz Türkiye'ye bir bakın... Hani, Başbakan, "sıfır..." 
filan diyor. Bir yalan söylüyor. Bakın, Meclisin lisanına bu "yalan" kelimesi yakışmıyor; ama, ben 
lügati aradım; "yalan"ın başka karşılığı yok, başka bir kelimeyle ifadesi yok. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)- Kendinizin söyleyip, kendinizin inandığı yalan var; kuy
ruklu yalan var; çeşit çeşit yalan var!., 

ERSİN TARANOĞLU (Devamla)- Diyor ki, "1991'de büyüme sıfır." Ben, Devlet İstatistik 
Enstitüsünün rakamlarına bakıyorum, 1991'de büyüme 0,5; bıraktığımız enflasyon yüzde 56, iç 
borçlar 93 trilyon, dış borcumuz 50,4 milyar dolar, ihracatımız 13,6 milyar dolar, ithalatımız 21 
milyar dolar. Ortalama dolar kuru 4 182; yani, doları biz size 4 182 lirayla bırakmışız. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri)-Dolan kaç liradan aldınız?.. 

ERSİN TARANOĞLU (Devamla)- Mazotu 2 651 lirayla bırakmışız, DAP gübresini 800 bin 
lirayla bırakmışız, o günün Türkiyesinde, ekmeğin fiyatını 500 lirayla bırakmışız; 370 gram ek
mek 500 lira; yani, kilosunu 1 350 liradan bırakmışız, tüpgazın fiyatını 31 bin liradan bırakmışız, 
şekerin kilogram fiyatını 4 600 liradan bırakmışız ve biz, her köyünde telefon, her köyünde elekt
rik olan, otoyolları olan, F-16 uçak fabrikası olan, Atatürk Barajı biten, 1983 yılına kadar yapılan 
57 büyük baraja ilaveten 86 tane barajın daha yapıldığı, döviz derdi olmayan, turizm gelirleri 4 mil
yar dolar olan, ayakları üstünde duran, dünyada da saygınlığı olan, lider bir devlet olmaya aday bir 
Türkiye bıraktık. 

Şimdi, bugün, 1994 yılının aralık ayının 22'si; bugünün Türkiyesine bakalım: Bugünün Tür
kiyesinde büyüme yok; 22 Aralık tarihi itibariyle yüzde 7 civarında küçülen bir Türkiye. Size yüz
de 56 ile bıraktığımız enflasyon, 1994 Aralık ayında yüzde 137' ye çıkmış; size 93 trilyon borç bı
rakmışız, 650 trilyona çıkarmışsınız; size 50,4 milyar dolar dış borç bırakmışız, bunu 64 milyar do
lara çıkarmışsınız. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa)-78... 

ERSİN TARANOĞLU (Devamla) - Size 13,5 milyar dolarlık ihracat bırakmışız, üç senede 
16,5 milyar dolara getinnişsiniz; size 21 milyar dolarlık ithalat yapan, bunun karşılığında dövizi 
bulan bir Türkiye bırakmışız; bugünün Türkiyesi, 23 milyar dolar ithalat yapabilir bir hale gelmiş. 
Doları 38 bin liraya çıkarmışsınız. Mazotun litresi bugün 15 300 lira; daha 11 ay önce mazotun fi
yatı 6 bin liraydı. Gübrenin fiyatını 12 milyon liraya çıkarmışsınız. Dikkat edin, hani, eski solcula
rın tabiriyle, fakir fukaranın ekmeğiyle oynamış, ekmeğin fiyatını 6 bin liraya çıkarmışsınız ve gra
mını küçültmüşsünüz. Yani... 

HASAN BASRİ ELER (Edirne)- Ne demek eski solcular? 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Solcu solcudur; solcunun eskisi olmaz. 

ERSİN TARANOĞLU(Devamla)- Efendim, ben sizi solcu saymıyorum zaten. O eski solcu
ları da şimdi arıyorum; hiç olmazsa, onların .... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Ben solculuğumu kabul ediyorum; ya sen nesin; onu söyle! 
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BAŞKAN- Müsaade edin efendim. 

ERSİN TARANOĞLU (Devamla)- Hiç olmazsa, onların birtakım ilkeleri vardı; birtakım öl
çüleri vardı. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun)- Sayın Taranoğlu, o tarafa söyle, o tarafa söyle. 

ERSİN TARANOĞLU (Devamla)- Söyledikleri sözleri tutarlardı. (ANAP sıralarından "Bra
vo" sesleri, alkışlar) 

Yine, tek tük örnekleri var, merak etmeyin. "Aralığın 12'sine kadar Terörle Mücadele Kanu
nunda değişiklik öngören yasa tasansı kanunlaşmazsa, istifa edeceğim" diyecek kadar onurluları da 
var. 

Tüpgazın fiyatını 178 bin liraya çıkarmışsınız, şekerin fiyatını 24 bin liraya çıkarmışsınız. 

Değerli arkadaşlarım, işte, bugünün Türkiyesi, barajları duran bir Türkiye; otoyolları durmuş 
bir Türkiye; telefonunda sıra beklenen bir Türkiye; döviz problemi olan bir Türkiye ve her şeyden 
önemlisi, IMF'ye muhtaç bir Türkiye; memurları 220 bin lira zamma muhtaç bir Türkiye; işçisi, 
toplusözleşmelerinden doğan haklarını alamayan bir Türkiye; çiftçisi, tarlasına gübre atamayan bir 
Türkiye; memuru sokakta coplanan bir Türkiye; 2 bin köyü yakılan, 5 bin köyünde de okulu kapa
lı bir Türkiye... İşte, Türkiye... 

Bakın, nasıl bir Türkiye daha: 

Türkiye'yi temsilen dış görevdeyken Başbakanı tarafından görevden alınan bakanın olduğu bir 
Türkiye; Başbakanıyla, devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığı için görevinden istifa eden Dışişleri Ba
kanının olduğu bir Türkiye ve görevi kabul ettirecek kimse bulamadığı için kendi kendini Dışişle
ri Bakanlığına atattıran zihniyetin olduğu bir Türkiye... (RP sıralarından alkışlar) 

İşte, Türkiye'de karamsarlıklar, Türkiye'de umutsuzluklar var; Türkiye, gelecek endişesinin 
olduğu bir Türkiye'dir. Kabuğuna çekilmiş, ayakları sürten bir Türkiye. Allah, sizin gibi bir Hükü
meti, inşallah düşmanlarımızın başına nasip etsin diyorum. Bizim milletimiz de televizyonlarının 
karşısında "amin" diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, 1993'ün Aralık ayında 1994 yılı bütçesini konuşmuşuz. Sayın Mali
ye Bakanı, yine orada oturmuş; her zaman olduğu gibi, yine bizi dinlemiyor; ama, bizden sonra, çı
kıp bize cevap verecek. 

Şimdi, bakın, Sayın Maliye Bakanı 1993 yılı aralık ayında ne demiş; "Enflasyon 48,2 olacak" 
Öyle mi Sayın Bakan?.. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Sayın Bakan uyuyor. 

ERSİN TARANOĞLU (Devamla)- Ama, 1994 Aralık ayı sonunda enflasyon yüzde 137 ol
muş. "Doların değeri 26 bin lira olacak" demişsiniz Sayın Bakan; dolar 38 bin lira olmuş. "Büyü
me yüzde 4,.2 olacak" demişsiniz; Türkiye'de büyüme değil küçülme olmuş, yüzde 7 küçülme ol
muş. "İhracat 17 milyar dolar olacak" demişsiniz; bugünkü rakamlar 16,5 milyar dolara gidiyor. 
"İthalat 30 milyar olacak" demişsiniz; ithalat, 21-22 milyar dolar seviyesinde. En önemlisi, "me
muru enflasyona ezdirmeyeceğiz" demişsiniz; enflasyon yüzde 140 olmasına rağmen, memura 
yüzde 25 zam vermişsiniz, üstüne de 220 bin lira ilave etmişsiniz. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)-Ezdirmediler, öldürdüler!.. 

ERSİN TARANOĞLU (Devamla)- "İşçiyi enflasyona ezdirmeyeceğiz" demişsiniz; devletin 
imzaladığı toplusözleşmelerdeki imzanızı reddetmişsiniz. "Toplumda dar ve sabit gelirlilerin ver
gisini düşüreceğiz" demişsiniz... 
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BAŞKAN- Sayın Taranoğlu, 3 dakikanız var efendim. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri)-Sayın Başkanım, Divan boş... 

BAŞKAN- Arkadaşımız orada, Bakanla görüşüyor... 

KÂTİP ÜYE ALİ GÜNAYDIN (Konya)- Önerge hazırlıyoruz burada; sizin için çalışıyoruz. 
ERSİN TARANOĞLU (Devamla)- Şimdi, değerli arkadaşlarım, bütün bunları söylemişsiniz 

ve her seferinde de bizi suçlamışsınız... 

BURHAN KARA (Giresun)- Sayın Başkan, Divan Kâtibi nerede?.. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Sayın Başkan, Divan yok... 

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis)-Kapatmanız lazım... 

BAŞKAN- Lütfen yerinize gelir misiniz... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Sayın Başkan, konuşmacının süresini uzatmanız lazım. 

BAŞKAN-Sayın Taranoğlu, sürenizi durduruyorum; bir dakika efendim... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)- Süreyi durdurun, süreyi... 

BAŞKAN- Efendim, süreyi durdurdum . 

Divan Üyesi arkadaşımız yerine geldi; buyurun efendim. 

ERSİN TARANOĞLU (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, bugün 1 157 nci gününüzü dolduru-
yorsunuz; 3 değil, 4 üncü bütçenizi yapıyorsunuz. Neye sebep aramışsanız, hepsinde ANAP'ı suç
lamışsınız; 1992'de suçlu ANAP, 1993'de suçlu ANAP, 1994'de suçlu ANAP; 1995 olmuş, Baş
bakan gelmiş, yine suçlu ANAP; ayağınız taşa değmiş, suçlu ANAP... 

ADİL AYDIN (Antalya)-Türkiye'yi batırmışsınız, kurtaramıyoruz... 

ERSİN TARANOĞLU (Devamla)- Şimdi, değerli arkadaşlarım, bakın, bunlar, hep eski hikâ
yeler, aynı hikâyeler... 

1980 yılında, Sayın Demirci hükümet olmuş; iktidarı Ecevit'ten devralmış. Onun bütçesini de 
tenkit etmişler; demişler ki, "bize kötü bir Türkiye bıraktınız, enflasyon bıraktınız." Demirci, o za
man, 16 Şubat günü Mecliste bir konuşma yapmış -burada tutanakları var- "hiç kimse, kendi bece
riksizliğini, ülke idaresindeki aczini maziye filan bağlamasın" demiş. İşte, Sayın Çiller'e cevabı, 
ben değil, onun babası veriyor!.. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bakın, bütün suçlan bize yüklediniz; ama, 5 Nisan kararlarına geldiniz, 
tosladınız. 5 Nisanda da bizi suçladınız. Başbakan, 5 Nisan kararlarını bize ithaf etti. Başbakanın, 
Ertuğrul Özkök'le 9 Ekim 1993 tarihinde yaptığı bir konuşması var; diyor ki "Ben, farklı şeyler 
söylemiyorum ki; ekonomimiz son derece kritik bir noktada bulunuyor. Artık, böyle devam ede
meyiz, açıkça söylüyorum. Bir çukurun eşiğinde bulunuyoruz; ya bu çukurun içine düşeceğiz ya da 
dönüş yapıp, çevresinden dolaşacağız; dibine düşersek, enflasyon yüzde 120'lere tırmanır; etrafın
dan dönersek, enflasyon düşer. (9 Ekim 1993)" Başka ne diyor: Müsaadelerinizle, dikkatinizi rica 
ediyorum; "Türkiye, bu noktaya, bu yılın ilk altı ayındaki yanlış politikalarla geldi..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Taranoğlu, lütfen, son cümlelerinizi söyler misiniz. Bugünkü programımız 
çok yoğun. Lütfen... Rica ediyorum efendim... 

ERSİN TARANOĞLU (Devamla)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bir cümle daha söy
leyeceğim; çok özür diliyorum.. Bu gerçeğin, millet tarafından bilinmesi lazım. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)- Hayır; süreniz var Sayın Taranoğlu. 
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BAŞKAN- Herhalde siz idare etmiyorsunuz Meclisi, değil mi; ben ediyorum yani! 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)- Hayır; ama, oradaki saat süreyi gösteriyor. 

BAŞKAN- Rica ediyorum efendim... 

Buyurun. 

ERSÎN TARANOGLU (Devamla)- Sayın Başkan, sizin hoşgörünüze sığınarak bir cümle söy-, 
leyeceğim; Lütfen... Bu, siyasî değil; bu, yarınlar için, Türkiye'nin geleceğinde büyük bir ipotektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün, emekliler, Başbakanın kapısında; memurlar, sokakta; işçiler, 
sokakta. Son, onbeş yıldır, hiçbir zaman, hiçbir devirde bu kadar insanla yürünmemişti. Bu yürü
yüşlerin sonunun, herkesi rahatsız etmesi lazım. 

Yarınki hükümetleri de ipotek altına alacak bir nokta var: 1991'de, biz hükümeti devrettiği
mizde, 1 milyon 600 bin memur devretmişiz; bugün, memur sayısı 1 milyon 8% bindir. Lütfen, Al
lah için, yalvarıyorum, hem sözümü kesmeyin hem çok acil bir konuya dikkatinizi çekeceğim, lüt
fen dinleyin. 1991'den 1993'e kadar, Erken Emeklilik Yasasıyla, 190 bin memur emekli olmuş, 
296 bin de yeni memur alınmış; toplarsanız, 500 bin yeni memur alınmış. İşte, bugün memura zam 
verilmeyişinin gerekçesinin altında bu rakam yatıyor; bu rakam, Türkiye'nin geleceğini de ipotek 
altına koyuyor. Başbakan, televizyona -akşam seyrettim- çıkıp, diyor ki: "Ben, baharda size iyi
leştirme yapacağım." Yalan söylüyor; mümkün değil; 500 bin yeni memur alınmış. Bir yandan 
"fabrikaları kapatacağım" diyeceksiniz, işçiyi sokağa bırakacaksınız... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Taranoğlu, sürenizi çok geçtiniz. Rica ediyorum efendim... Buyurun; kürsü
den iner misiniz... 

MEHMET GEDİK (Bursa)-Bir dakika, Sayın Başkan... 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)-Daha süresi var efendim. 

BAŞKAN- Efendim ilave süre de verdim. Rica ediyorum... Bugün, programımız da, çok yo
ğun... 

MEHMET GEDİK (Bursa)-Rica ettik Sayın Başkan... 

MAHMUT ORHON (Yozgat)- Rica ediyoruz efendim... 

BAŞKAN- Hayır. Ben süre yermiyorum. Ben, sizden rica ettim; bakın, sürenizi biraz da dur
durdum. Rica ediyorum efendim... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)- Hep böyle yapıyorsun; in aşağıya! 

ERSİN TARANOĞLU (Devamla)- Sayın Maliye Bakanının, 1995 yılı bütçesiyle ilgili ko
nuşmasında, 1995'in mart ayı, 1995'in temmuz ayı zamları bellidir; ocakta yüzde 15, nisanda yüz
de 7,5 zam yapılacaktır. Sayın Başbakan, akşamki televizyon konuşmasında emekliye diyor ki: 
"Ben, baharda sizin yüzünüzü güldüreceğim." Güldüreceği zam bellidir; herkesi kandırmaktadır. 
İnşallah, bu meselelerin daha uzun bir konuşmada dile getirilmesini umuyorum. 

1995'in çok zor bir yıl olduğunu, 1995'in kötü bir yıl olduğunu, 1995'in bu millete büyük sı
kıntılar getireceğini ifade ediyor; vebal altında kalmamak için bu bütçeye hayır oyu vereceğimizi, 
sokakta yürüyen insanlar hatırına hayır oyu vereceğimizi, memurlar adına hayır oyu vereceğimizi, 
emekliler adına hayır oyu vereceğimizi ifade ediyor; Hükümete başarılar diliyor; saygılar sunuyo
rum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Taranoğlu. ... ' 
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Aslında, Sayın Taranoğlu, bütçenin tümü üzerinde konuştu; Maliye Bakanlığı bütçesi üzerin

de konuşmadı... 

MEHMET GEDİK (Bursa)-Öyle oldu. 

SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin)- Rahatsız mı oldunuz? 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)- Size mi soracak nasıl konuşacağını? 

BAŞKAN- Bu itibarla, ben, Grup Sözcüsü olduğu için konuşmasını kesmedim; ama, tabiî... 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)-Size mi soracaktı?.. 

BAŞKAN- İkincisi: Sayın Taranoğlu, milletvekillerinin Genel Kurul salonunda az olduğun
dan bahsetti. Siz de biliyorsunuz, bu Meclis, bugün saat 04.00'c kadar çalıştı; yani, 6 saat evveline 
kadar bu sıralar doluydu. Efendim, Meclisin itibarı diye... 

SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin)- Ne yaptınız; Karayalçın'ı kurtardınız! 
MAHMUT ORHON (Yozgat)-Karayalçın'ı kurtardınız, DYP'yi değil! 

BAŞKAN- Rica ediyorum... Bir dakika... 
SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin)-İş mi yaptınız yani?.. 
BAŞKAN- Saat 04.00'e kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi çalıştı. Elbette ki, 04.00'e kadar 

çalışan Mecliste, bu saatte eksiklikler olur. 

SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin)- Karayalçın'ı kurtarmak için çalıştınız; yaptığınız da bir 
şey mi yani? 

BAŞKAN- DYP Grubu adına, Sayın Bilâl Güngör; buyurun efendim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)-Sayın Başkan, Sayın Bakan söz istiyor. 
BAŞKAN- Efendim, siz Sayın Bakanın vekili misiniz? 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Sataşma var; cevap verecek Sayın Bakan!.. 
BAŞKAN-,Sayın Güngör; buyurun. 
Sayın Güngör, sürenizi eşit mi kullanacaksınız? Biliyorsunuz, Sayın Alaettin Kurt da var. 
BİLÂL GÜNGÖR (Ankara)- O, söz hakkını kullanmayacak efendim. 

BAŞKAN-Peki; buyurun. 
Süreniz 30 dakikadır. 

DYP GRUBU ADINA BİLÂL GÜNGÖR (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekili arka
daşlarım; görüşmekte olduğumuz Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubunun 
görüşlerini ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı, maliye politikasının hazırlanmasına yardımcı olmakta, ma
liye politikasını uygulamakta, devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yürüt
mekte ve harcama politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması ile devlet bütçesinin hazırlanması, 
uygulanması, uygulamanın takibi ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmektedir. Devlet he
saplarını tutmak; saymanlık hizmetlerini yapmak; gelir politikasını geliştirmek, uygulamak ve dev
let gelirlerini tahsil etmek; her türlü gelir işlemlerine ait kanun tasarılarını ve diğer mevzuatı hazır
lamak veya hazırlanmasını sağlamak; devlete ait malları yönetmek; kamu malları ile kamu kurum 
ve kuruluşlarının taşınmaz malları konusundaki yönetim ve tasarruf esaslarını belirlemek ve bun
lara ilişkin diğer işlemleri yapmak; milletlerarası kuruluşların Bakanlık hizmetlerine ilişkin çalış
malarını takip etmek, bu konulardaki Bakanlık görüşünü hazırlamak; Bakanlığın ilgili kuruluşlarının 
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işletme ve yatırım programlannı inceleyerek onaylamak ve yıllık programlara göre faaliyetlerini ta
kip etmek ve denetlemek; çeşitli kanunlarla Maliye Bakanlığına verilen görevleri yapmak; yuka
rıdaki görevlerin uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek, incelemek, teftiş etmek, denetlemek 
gibi temel bir işleve sahiptir. 

Sosyal ve ekonomik olaylar açısından, gelişen ve değişen dünya şartlarını en iyi şekilde izle
yen Hükümetimiz, Türkiye'nin modern ve gelişmiş ülkeler arasında yerini almasında her türlü gay
reti göstermektedir. Hızla değişen ve gelişen bir ülke olan Türkiye, dışa açılma, dünya ekonomi
siyle entegre olma doğrultusunda önemli hedefler katetmiş, dünya ekonomisindeki olumlu ve 
olumsuz gelişmeler karşısında daha duyarlı bir hale gelmiştir. 

Dünya ekonomisinin gündeminde, son yıllarda birlikte var olan küreselleşme ve bölgeselleş-
me eğilimleri, etkilerini sürdürmektedir. Henüz hangi eğilimin daha etkin olacağı kesinlik kazan
mamıştır. 

İletişim ve finansal teknolojilerdeki değişiklikler, global pazarların oluşmasına katkıda bulun
maktadır; ancak, bu pazarlarda pay sahibi olabilmek veya mevcut payı koruyabilmek için, yeni tek
nolojilerin üretilmesi ve etkin bir biçimde kullanılabilmesi gereklidir. 

Teknolojik gelişme, verimlilik artışının, rekabet gücünün, istihdamın ve yaşam düzeyinin te
mel belirleyicisi olmuştur. Eğitim, özel bir önem kazanmıştır; çünkü, iyi eğitilmiş insanın, büyü
menin itici gücü olarak kabul edilmesi gereği vardır. 

İçinde bulunduğumuz dönemde, büyük ticarî blokların ortaya çıktığı gözlenmektedir; Avrupa 
Birliği, NAFTA ve Asya Pasifik kesimi, dünyanın bellibaşlı ticaret bölgelerini oluşturmaktadır. 
Ekonomik bütünleşme hareketlerinin en eskisi, Avrupa Topluluğudur. Topluluk, Maastricht Anlaş
masının yürürlüğe girmesiyle, Avrupa Birliği adını almış ve tek para, tek merkez bankası hedefi
ne, bir adım daha yaklaşmıştır. EFTA ülkelerinin tam üyeliğe kabul edilmesiyle Topluluk genişle
meye devam etmektedir; 1995'ten itibaren, üye sayısı 16'ya yükselecektir. 

Bu gelişmeler olurken, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın katılımlarıyla 
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması, yani, NAFTA yürürlüğe girmiş ve Latin Amerika ül
kelerinde bütünleşme hareketleri hızlanmıştır. 

Asya kıtası ise, son otuz yıldır sürekli değişimin yaşandığı, dinamik bir gelişme bölgesidir. 
Burada, Japon üstünlüğü tartışılmazken, Çin de, 2000'li yıllarda büyük bir ekonomik güç olmaya 
hazırlanmaktadır. 

Ülkemiz, dünya devletlerindeki bu gelişmeleri dikkatle izlemektedir. Türkiye'nin, ekonomisi
ni geliştirebilmesi, büyüyen nüfusunun refah düzeyini artırabilmesi ve gelişmiş ülkelerle boy ölçü-
şebilmesi için, dünyayla entegrasyonu şarttır. Bu bağlamda, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 
gümrük birliği kurulmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Gümrük birliğinden dönüş düşü
nülemez. Türkiye'nin önüne konulan tüm engeller, mutlaka aşılacaktır ve aşılmalıdır. 

Türkiye, Avrupa ülkelerinin sanayiiyle başabaş rekabet etme kararlılığı içerisindedir; bunda da 
başarılı olacaktır. 

Bütün bu gelişmeler, rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisinin, insanların refahını artırma
da daha etkili bir yol olduğunu göstermektedir. 

Ayrıca, Karadeniz havzasındaki ülkelerle de, ekonomik, ticarî, bilimsel ve teknolojik konular
da işbirliği kurulması ve güçlendirilmesi yönündeki çalışmalar devam etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin, ağabeylik görevini üstlendiği Türk cumhu
riyetleriyle olan ilişkilerine son derece önem vermesi gerektiğine inanıyorum. Bağımsızlıklarına 
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kavuşan; ancak, birçok yönden henüz arayış içerisinde olan bu ülkeler, Türkiye'den, ekonomik ko
nular başta olmak üzere, çok şeyler beklemektedirler. Pek çok yatırımcımız, Azerbaycan başta ol
mak üzere, bu ülkelere gitmekte ve çeşitli işkollarında belli yatırımlar yapmakladırlar; ancak, bun
ları yeterli görmüyorum. Bu konuda, Hükümetimize çok daha büyük görevler düşmektedir. Sade
ce Türk cumhuriyetleriyle ilgili olmak üzere bir bakanlık kurulmalı ve ilişkilerimizin en üst sevi
yeye çıkması sağlanmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; kısaca, komşularımızla olan ticarî ve sosyal ilişkilerimi
ze de bir göz atmak istiyorum: 

Körfez Savaşından önce, İrak'la olan ticarî ilişkilerimiz beklenen gelişmeyi göstermiş ve tica
ret hacmimiz 3 milyar dolar civarına çıkmıştı. 

Yine, İran'la, belli anlaşmazlıklardan dolayı, ticaret hacmimiz sınırlı kalmakta ve kalmaya de
vam etmektedir. 

Ermenistan ve Yunanistan, bilinen nedenlerden dolayı, ülkemize karşı tutum ve davranışları
nı hiçbir zaman olumlu yönde geliştirmemiştir. Hal böyle iken, Hükümetimiz, Amerika Birleşik 
Devletleri başta olmak üzere, Avrupa ülkeleri ve Birleşmiş Milletler nezdindeki girişimlerini daha 
da artırarak sürdürmesi neticesi, Irak'la olan ticarî ilişkilerini geliştirmek zorundadır; ayrıca Irak'a 
uygulanan ambargo nedeniyle Türkiye'nin zarar görmesi önlenmeli veya minimum seviyeye indi
rilmelidir. 

Burada, yine, önemli gördüğüm bir konuyu dile getirmek istiyorum: Son aylarda Suriye ile 
ilişkilerimiz de bir düzelme eğilimine girmiştir. Ayrıca, İsrail-Arap anlaşması sağlanmıştır. Öyley
se, Suriye ile ticarî ilişkilerimize önem verelim; hatta, bazı Arap ülkelerine -başta Libya ve İran'a-
satacağımız mallar konusunda Suriye'yi aracı olarak da kullanma imkânlarını araştıralım diye dü
şünüyorum. 

Yine, komşularımızla olan ilişkilerimiz yönünden önemli gördüğüm konulardan biri de şudur: 
Bu ülkelerden gelen insanların bireysel alışverişleri neticesi, İstanbul'un bellibaşlı ticaret merkez
lerinden Mahmutpaşa, Laleli ve Aksaray'da kurulan açık pazarlardan elde edilen döviz tutarının, 
yıllık, 10 milyar dolara yakın olduğu tahmin edilmektedir. Öyleyse, bavul ticaretine daha da önem 
verilmeli; hatta, komşu ülke insanlarına, Türkiye'ye gelebilmeleri açısından ne gibi teşvikler sağ
lanabilir, bunlar gözden geçirilmeli, uygulanabilir olanlar yürürlüğe konulmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Maliye Bakanlığı bütçesi hakkında detay açıklamalara 
geçmeden önce, ülke ekonomimizin genel durumu, büyüme, fiyatlar, ödemeler dengesi, özelleştir
me, vergi ve harcamalar gibi temel konulardaki tespitlerimi Yüce Heyetinize sunmaya çalışacağım. 

Türkiye'de, 1980 yılından sonra, ekonominin dışa açılması ve dünya ekonomisiyle bütünleş
mesi doğrultusunda uygulamaya konulan politikalar sonucunda, oldukça yüksek büyüme hızlarına 
ulaşılmıştır. 1991 yılında Körfez Krizinin de etkisiyle binde 4'e düşen gayri safî millî hâsıla büyü
me hızı, 1992 yılında yüzde 6,4; 1993 yılında ise yüzde 7,6 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşmiş
tir. 

1993 yılında, sanayi sektöründeki büyümenin etkisiyle sağlanan yüksek oranlı büyümenin yan 
etkilcriyse, dış ticaret açığı ve kamu kesimi açıklarının büyümesi olmuştur. 

1993 yılında, konsolide bütçe açığı, 133,1 trilyon lira civarında gerçekleşirken, kamu kesimi 
borçlanma gereği ise 215,9 trilyon lira olmuştur. 

1993 yılında, hammadde ve yatırım malları ithalatındaki hızlı artışa paralel olarak, ithalat, ön
ceki yıllar seviyesinin üzerinde bir artış göstermiş; buna bağlı olarak, cari işlemler açığı da büyü
müştür; net döviz rezervleri, en yüksek seviyesi olan 17,8 milyar dolara ulaşmıştır. 
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Yine, 1990-1993 döneminde toptan eşya fiyatları, yüzde 60'lar seviyesinde seyretmiştir; an

cak, hızla artan kamu açıklan ve bu açıkların borçlanmayla finansmanı, iç borç faizlerinin yüksel
mesine, borç vade yapısının kısalmasına sebep olmuştur. 

Uluslararası sermaye hareketlerinin serbestleştirilmiş olduğu bir ortamda faizlerin yükselme
si, kısa vadeli sermaye girişinin artmasına yol açmış; bu da, bir taraftan artan ithalatın, diğer taraf
tan da kamu açıklarının iç borçlanma yoluyla finansmanında ek kaynak yaratmıştır. 

Bu finansman yönetimiyle, Türk Lirası, yabancı paralar karşısında, rcel olarak, aşırı değer ka
zanmış, ihracatın kârlılığı düşerken, ithalat nispî olarak ucuz hale gelmiş, ücretlerdeki hızlı reel ar
tışlarıyla birlikte, ekonominin uluslararası piyasalardaki mukayeseli avantajı azalmıştır. 

Dış ticaretimizde önemli bir yer tutan gelişmiş Batı ekonomilerindeki durgunluk, ihracatımızı 
olumsuz etkilerken, ucuz ithalat yapılabilmesi, dış ticaret açığının artmasına sebep olmuştur. 

1989 yılından itibaren uygulanan yüksek faiz, aşırı değerli kur ortamında, kısa vadeli serma
ye girişine dayanan borçlanma politikası, 1993 yılında sınıra dayanmış; döviz kurunda ve malî pi
yasalarda, önemli ölçüde, belirsizlikten kaynaklanan spekülatif dalgalanmalar ortaya çıkmıştır. 

Hiper enflasyonun ve durgunluğun birlikte yaşandığı, yani, stagflasyonun yaşandığı bir kon
jonktüre girmemek, enflasyonu hızla düşürmek, Türk lirasına istikrar kazandırmak; ekonomik ve 
sosyal kalkınmayı, sosyal dengeleri de gözeten bir temele oturtarak, istikran sürekli kılacak yapı
sal reformları gerçekleştirmek amacıyla, 5 Nisan 1994 tarihinde, ekonomik önlemler uygulama pla
nı açıklanmıştır. 

Orta vadede, kamu kesiminin ekonomideki rolünün yeniden tanımlanmasını ve üretim yapan, 
sübvansiyon dağıtan devlet yapısından, piyasa mekanizmasının tüm kurum ve kurallarıyla işleme
sini sağlayan ve sosyal dengeleri gözeten bir yapıya geçerek, rekabete açık, dış talebe dayalı ve sür
dürülebilir bir büyüme ortamını da hedefleyen bu plan gereği olarak: 

Döviz kurlarındaki istikrarı sağlamak amacıyla Türk Lirasının değeri yeniden belirlenmiş ve 
Merkez Bankasının Hazineye açacağı kısa vadeli avans oranı kademeli olarak düşürülmüştür. 

Mevduata yüzde 100 güvence getirilmiş ve tasarruflar teşvik edilmiştir. 
Kamu kesimi harcamalarında tasarrufa gidilerek, kamu açıklarının aşağıya çekilmesi yolunda 

bir dizi tedbir alınmış, kamu gelirlerini artırmak üzere fiyat ayarlamaları yapılmış, yeni vergi ka
nunları yürürlüğe konmuştur. 

Kayıt dışı ekonomiyi sisteme dahil edecek ve vergide etkinliği artıracak düzenlemeler yapıl
mış, vergi denetimleri de yaygınlaştırılarak artırılmıştır. 

Alınan bu tedbirler sonucunda: Para ve döviz piyasalarında önemli bir istikrar sağlanmış, mev
duatlarda hızlı bir artış gözlenmiş, Merkez Bankası rezervleri yeniden yükselme trendine girmiştir. 
2 Aralık 1994 tarihi itibariyle, Merkez Bankası rezervleri, 7 milyar 284 milyon dolara ulaşmıştır. 
Bu da, 1993 sonu rakamlarından 1 milyar dolar daha fazladır. 

Türk Lirasının değerinin yeniden belirlenmesi ve döviz piyasalarında sağlanan istikrara para
lel olarak, dış ticaret dengesinde olumlu gelişmeler gözlenmiş; temmuz ayı itibariyle, ihracatın it
halatı karşılama oranı, yüzde 98,3'c ulaşmıştır. 

Malî piyasalarda sağlanan istikrar ortamında, iç borçlanmada uygulanan faiz oranları giderek 
aşağıya çekilmiş ve borçlanma maliyeti bu vesileyle azalmıştır. 

Uygulamaya konulan istikrar programının en önemli hedefini oluşturan bütçe performansında 
da olumlu sonuçlar alınmıştır. Planın birinci üç aylık uygulama döneminde, konsolide bütçe, mayıs 
ve haziran aylarında fazla vermiş, ağustos ayı sonu itibariyle de yüzde 5,2 açıkla tamamlanmıştır. 
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Fiyat endekslerinde de olumlu gelişmeler gözlenmektedir. Mayıs ayından itibaren gerilemeye 

başlayan toptan eşya fiyatları endeksi haziran ayında yüzde 1,9, temmuz ayında binde 9, ağustos 
ayında da yüzde 2,7 olarak gerçekleşmiştir. 

Tarımsal üretimde kuraklık sebebiyle meydana gelen gerileme, tarım ürünleri fiyatlarındaki 
yükselme ve dış talepte görülen canlanma sonucunda, toptan eşya fiyatları endeksi, eylül, ekim ve 
kasım aylarında, yüzde 6'lar civarında gerçekleşmiştir. 

Burada, önemine inandığım ye ülke ekonomisinde en önemli yeri tutması açısından, tarımsal 
üretimin artırılması gerektiği hususunu belirtmek istiyorum. Ülkemizde, 28 milyon hektar alanda 
tarım üretimi yapılmaktadır. Bu alanın, ancak yüzde 13'ünde, yani 1,7'sinde sulu tarım, diğer kıs
mında ise kuru tarım yapılmaktadır. Tarımsal üretimde, hava şartlarına bağımlılığın azaltılması ve 
verimliliğin artırılması açısından, sulamanın, yani sulu tarımın önemi büyüktür. 

9 Kasımda açılışı yapılan GAP, 1,7 milyon hektar araziyi sulayacaktır. Bunun yanında, Orta 
Anadolu'da da, sulanabilir, 7-8 milyon hektar arazi bulunmaktadır. Orta Anadolu sulama projesi de 
mutlaka gündeme getirilmelidir. Her ne kadar, kendi imkânlarımız ölçüsü içinde, Ankara ve ilçe
lerinde -başta Beypazarı, Ayaş, Polatlı ve Nallıhan olmak üzere- küçük çapta yatırımlar yapmakta 
isek de, bu yeterli değildir. Orta Anadolu'ya da, GAP'taki kadar yatırım yapılması mutlaka gerek
lidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şirridi de, bir nebze Ödemeler dengesinden bahsetmek is
tiyorum; 

Dış ödeme güçlükleri, ülke ekonomileri için daima bir darboğaz teşkil etmektedir; Türkiye de, 
bu güçlükleri zaman zaman yaşamıştır. 

İhracat sorununun çözülebilmesi, her zaman ekonomik politikanın öncelikli hedeflerinden bi
risi olmuştur. Bu amaçla, gelişen süreç içerisinde serbest piyasa ekonomisinin dış ticaret alanında 
gerektirdiği tedbirler alınmış, dış ticaret üzerindeki kısıtlamalar kaldırılmış, ihracatı artırmak ve 
ekonominin döviz kazandırıcı faaliyet potansiyelini harekete geçirmek için çeşitli teşvik politika
larına ağırlık verilmiştir. Özellikle, 1989'dan, 5 Nisan kararlarının alındığı güne kadar, uzun yıllar, 
yüksek faiz ve aşırı değerli kur politikası, ithalatı teşvik etmiş ve ülkemizi, âdeta, yabancı ülke mal
larının satıldığı bir cennet haline getirmiştir. Tabiî olarak, uygulanan bu para politikası, ihracata da 
köstek olmuştur. 

Yukarıda izah ettiğim gibi, 5 Nisan kararlarından sonra, Türk Lirası, yabancı paralar karşısın
daki gerçek değerini bulmuş ve birtakım yanlış uygulamalardan da vazgeçilmiştir. 

Yıllar itibariyle; 1991'de ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 64, 1992'dc yüzde 64,3 ol
muş, 1993 yılında ise yüzde 52'ye düşmüştür. 

Cari işlemler dengesi, 1993 yılında 6,4 milyar dolar açık vermişken, ocak-eylül 1994 döne
minde, yani 9 aylık dönemde, 2,2 milyar dolar fazla vermiştir. 

Alınan tedbirlerin uygulanması neticesinde, 1994 yılı 9 aylık döneminde, ihracatın ithalatı kar
şılama oranı yüzde 76,7 olmuştur; bu da, önemli bir gelişmedir. 

Burada uygulanan temel politikaları, gerçekçi kur politikası izlenmesi, ihracatın finansman ih
tiyacının giderilmesi olarak söyleyebiliriz. ; 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 1986 yılından itibaren yürütülmeye çalışılan özelleştirme, 
Hükümetimiz tarafından, ekonomide verimlilik ve etkinlik arayışı şeklindeki yeni bir anlayış ve atı
lımcı bir yaklaşımla değerlendirilmiştir. 

Özelleştirmenin amacı, ilke ve öncelikleri kamuoyu desteğini de alarak, yeni bir zemine otur
tulmuş ve süratli bir programa bağlanmıştır. Bu programa işlerlik kazandırmak üzere, özelleştirme
deki tıkanıklığın esas nedenini oluşturan, yasal ve kurumsal eksikliklerin giderilmesi yönündeki 
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çalışmalar tamamlanarak, bu doğrultuda hazırlanan yasa tasarısı, 27 Kasım 1994 tarihinde yürürlü
ğe girmiştir. Böylece, özelleştirmenin hukukî altyapısı da tamamlanmıştır. Bundan böyle, devletin 
ekonomik faaliyetlerini en aza indirerek, aslî faaliyetlerine dönme zamanı da gelmiştir. 

Yine özelleştirme ile, rekabete dayalı piyasa ekonomisinin oluşturulması, devlet bütçesi üze
rindeki finansman yükünün hafifletilmesi ve atıl tasarrufların ekonomiye kazandınlarak, sermaye 
piyasalarının geliştirilmesi sağlanacaktır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; şu ana kadar Maliye Bakanlığımız bütçesinde, Türki
ye'nin gerçeklerini dile getirmeye çalıştım. Şimdi de, ülke gündeminde bir numaralı sorun olmaya 
devam eden terör konusuna değinmek istiyorum. "Bu belayı dile getirmenin, Maliye bütçesiyle ne 
ilgisi var" diye düşünen arkadaşlarım olabilir; ancak, ülkemiz, bu beladan kurtulmak ve misakımil-
lî sınırlarımız içinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın huzur içinde yaşamlarını idame ettirebilmele
ri açısından, terör hadisesini bertaraf etmek durumundayız. 

Uzun yıllar, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgemizde yoğunlaşan faaliyetlerini sürdürmeye 
gayret gösteren teröristler, dehşet, korku ve şiddetle bir yara varamayacaklarını bilmelidirler. Bu 
ülkenin sınırları, şehit kanıyla çizilmiş, bayrağındaki rengini de o kutsal toprakları koruma uğru
na canını feda eden evlatlarının kanının renginden almıştır. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN- Sayın Güngör, 3 dakikanız kaldı efendim. 

BİLÂL GÜNGÖR (Devamla)- Son on yıldır ülke kaynaklarının önemli bir bölümü, bu belanın 
bertaraf edilmesi için harcanmış ve terörü önlemek için de harcanmaya devam edecektir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, gelişmişlik düzeyi hangi seviyede olursa olsun, bütün ül
kelerin giderek artan ihtiyaçlarının karşılanmasında en önemli ve sağlıklı kaynak vergidir. Vergi, 
devletin esas fonksiyonlarını yerine getirebilmesinin temelini oluşturur. Bunun için yeterli vergi 
gelirinin sağlanması, bunu sağlarken de adil olarak tüm kesimlere yaygınlaştırılarak yapılması 
gerekir. Konuya, vergi mükellefleri ve piyasa mekanizması açısından da bakılarak, haksız rekabete 
yol açmayacak basit ve kolay uygulanabilir bir sistemin yerleşmesine çalışılmıştır. Bütün bu il
keler, 1995 yılı bütçesinin hazırlanmasında temel kriterler olmuştur. 

Türk vergi idaresince, 1993 ve 1994 yıllarında, insan ve organizasyon unsuru ele alınarak, yeni 
düzenlemeler yapılmış ve ihtiyaca cevap verecek hale getirilmiştir. Vergi idaresinde köklü değişik
likler yapılmak suretiyle, merkezî yapıdan sıyrılarak, taşraya bilgi ve iş akımının hızlandırılmasına 
da dikkat edilerek, sistem olgunlaştırılmıştır. Karşılaşılabilecek problemlere, yerinde ve anında 
çözüm getirilebilecek tedbirler alınmıştır. Vergi idaresinin otomasyon çalışmaları, 1995 yıllında da 
bütün hızıyla devam ettirilecektir. Verginin, eğitilmiş personelle toplanması, mükellefe en iyi şekil
de vergi şuurunun benimsetilmesi için, her türlü çalışmalar devam edecektir. Burada yapılan bir
çok olumlu düzenlemeden bazılarını başlıklar halinde kısaca vermek istiyorum: 

Gelir Vergisi dilimlerinin her yıl yeniden değerlendirilmesine imkân sağlanmıştır. 

Sermayenin tabana yayılması amacıyla, halka açık şirketlerin gelişmesini sağlayacak vergi 
kolaylıkları getirilmiştir. 

Kurumlar Vergisinde, günün şartlarına göre ekonomik ve sosyal görevini tamamlamış istis
nalar büyük ölçüde daraltılmıştır. „ 

Sürekli fiyat artışlarının işletmelere olumsuz etkisini gidermek amacıyla bir seri tedbirler alın
mıştır. 

BAŞKAN- Sayın Güngör, lütfen son cümlenizi söyler misiniz... 
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BİLAL GÜNGÖR(Devamla)- Sayın Başkan, biraz tolerans tanımaz mısınız? 

BAŞKAN- Hayır, 1 dakikadan fazla müsamaha tanıyamam. 

BİLÂL GÜNGÖR(Devamla)-Biraz tolerans tanıyın. 
BAŞKAN- Hayır, tanımayacağım; öteki arkadaşlara da tanımadım. Biraz süratli okuyun. 

BÎLÂL GÜNGÖR(Devamla)- Sayın Başkan, hazırlıklarım birkaç dakika içinde anlatılacak 
cinsten olmadığı için, ben sözlerimin sonunda, Maliye Bakanlığı bütçemizin başta Bakanlığımıza 
ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Güngör. 

Kusura bakmayın, bugünkü programımız yoğun; biliyorsunuz, 73 tane madde var, ayrı ayrı 
okuyacağız; o bakımdan, müsamaha tanıyamadım. 

Bütçenin lehinde, Erzurum Milletvekili Sayın Rıza Müftüoğlu; buyurun. 

Sayın Müftüoğlu, süreniz 10 dakika efendim. 
RIZA MÜFTÜOĞLU(Erzurum)-Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Maliye Bakanlığı büt

çesi üzerinde görüşlerimi arz etmeden önce, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

1995 yılı bütçe görüşmelerinin sonunda, önemli bir hususu dikkatlerinize sunmak istiyorum. 
Türk toplumunun ihtiyaçlarının ve dünyadaki çağdaş gelişmelerin gerisinde kalan 1982 
Anayasasının bütçeyle ilgili hükümlerinin de irdelenmesinde yarar olduğuna inanıyorum. 

Bildiğiniz gibi, Anayasanın 161 inci ve onu izleyen maddeleri, bütçeyle ilgili hükümleri belirt
mektedir. Bu hükümlere göre, bütçelerin, en az 75 gün öncesinden Yüce Meclise sunulması 
zarureti vardır. Bu 75 günün, 55 günü, Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan müzakerelere aittir; 
kalan 20 gün ise, Genel Kurul için ayrılmış olan süredir. 

Burada konunun iki açıdan dcğerledirilmesini yapmak durumundayız: Birincisi,75 gün 
süreninin uzun olmasıdır. İkincisi ise, Genel Kurul görüşmelerinin özde, esasa dönük bir işlevinin 
olmamasıdır. Çünkü, Anayasamıza göre, Genel Kurul, bütçeyle ilgili gider artırıcı ve azaltıcı tek
lifte bulunamamaktadır. Böyle bir yetki olmayınca, Genel Kumlun 20 tam gün süreyle görüş
melerini sürdürmesinin pratikte ne yararı vardır? Onaylama için, bu süre çok uzun bir süredir. Böy
le olunca, Anayasa değişikliği sırasında bütçeyle ilgili hükümleri muhakkak ele almalıyız. 

1995 yılı bütçesi, 1 katrilyon 331 milyar TL'lik ödeneği ihtiva etmektedir. Bu, 1994 bütçesine 
göre yüzde 62 oranında bir nominal artışı ifade etmektedir. 

1995 bütçesi ödeneklerinin fasıllarına baktığımızda da, dikkati çeken husus, bütçe ödenek
lerinin yarısından fazlasının, transfer harcamalarına ayrılmış olmasıdır. 1992'de transfer har
camaları yüzde 30'u teşkil ederken, 1993'te yüzde 41 olmuş, 1994'te İse yüzde 50 olacağı tahmin 
edilmektedir. I995'te bu oran, yüzde 52 olarak öngörülmüştür. Bu artışlar, borçların faiz 
ödemelerinden kaynaklandığını göstermesi bakımından önem arz etmektedir. 

Dikkatinize sunmak istediğim bir başka konu şudur: Devlete ait iç ve dış borç ödemeleri, dev
let harcamaları dışında tutulduğundan, yaklaşık konsolide bütçe büyüklüğündeki borç ödeme tutarı, 
bütçe harcamaları dışında tutularak gizlenmiştir. Şöyle ki; 1992 yılında konsolide bütçe giderleri 
225 trilyon TL, devlet iç ve dış borç ödemeleri ise, 200 trilyon TL'dir. 1993 yılında konsolide büt
çe giderleri toplamı 490 trilyon TL, iç ve dış borç ödemeleri toplamı ise 400 trilyon TL'dir. 1994 
yılının 10 aylık konsolide bütçe giderleri toplamı 655 trilyon Türk Lirası olmasına karşın, 11 aylık 
iç ve dış borç ödemeleri toplamı 842 trilyon Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir. Bu durumun 1995 
yılı bütçesinde de devam edeceği görülmektedir. 
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Sayın Başkan, sayin milletvekilleri, 1995 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında devlet giderleri 1 

katrilyon 331 trilyon TL, devlet gelirleri ise, 1 katrilyon 133 trilyon TL tahmin edilmiştir. 1995 yı
lı ödeneklerinin 426 trilyon Türk Lirası personel, 124 trilyon Türk Lirası diğer cari, 85 trilyon Türk 
Lirası yatırım, 696 trilyon ise transferler için ayrılmıştır. Transferlerdeki artış, enflasyonu körükle
me özelliği taşıyan iç ve dış borçlara ait faiz ödemelerinden kaynaklanmaktadır. 1995 Yılı Bütçe 
Tasarısında olduğu gibi, geçmiş yıllar bütçelerinde de, ikinci harcama sırasında yer alan ya da or
talama bütçenin yüzde 31-32 oranında büyük bir miktarda yer tutan personel giderleri karşısında, 
memur maaşlarını nasıl düzelteceğiz, sorusu gündeme gelmektedir. 

Bugün, devlet memurları, tek kelimeyle, çok sıkıntılı bir durumdadır; bunu tartışmak bile ge
reksizdir. Verilen ücret artışlarının, enflasyon oranının çok altında kaldığı da bir gerçektir. Memur
lar perişandır; ancak, bütçeler yetersizdir. Bu durumda, sadece memurların maaşlarının az olduğu
nu söylemek ve sadece tenkit etmek yeterli değildir; ortaya çözüm yolları koymak mecburiyetin
deyiz. Radikal tedbirler ortaya koymalı, geliştirmeli ve kabul ettirip, uygulanmalıdır kanaatinde
yim. 

Bir kere, devletin ekonomiyle uğraşmasını önlemek için, özelleştirme yaparken -üstüne basa 
basa söylüyorum- giderek özelleşen devleti, devlet haline getirmek mecburiyetindeyiz. Devlet me
murunu saygın hale getirmek ve dolayısıyla da devleti devlet yapmak şarttır. Bunun için de, önce
likle, devlet memurlarının önemli ve yeterli bir kısmını -zaman içinde tazminatlarını vererek, faiz
siz, uzun vadeli, uygun iş kredileri ve benzeri teşvikler sağlayarak- mağdur etmeden, devleti idare 
edecek bir sayıya ulaşmalıyız. Bunun için de, yılda, artı yüzde 15 civarındaki bir enflasyon oranı
nı göze almalıyız. Kalan elemanları da, dolgun bir maaşla -öyle enflasyon oranına denk falan de
ğil, onun üzerinde bir maaşla- istihdam etmeliyiz. 

Yeni bir devlet memurları yasasıyla sicil sistemini; yani, başarı ve liyakati esas alan bir tayin 
ve terfi uygulamasını getirmeliyiz. Devlet üzerindeki siyasî baskıyı kaldırmalıyız. Devlette hizmet 
edecek olanların, devletin kuruluş ve işleyiş amacına uygun elemanlar olmasını temin etmeliyiz. 

Özetle, memurlarımızı, sokakta miting yapan, aç, perişan insanlar olmaktan kurtarmalıyız. Bu 
mesele, en kısa zamanda halledilmeli ve devlet yapısı da yeniden organize edilmelidir. Bir büyük 
sorunla karşı karşıya olduğumuzu, bu sorunu çözemediğimiz takdirde, çok ciddî sıkıntılarla karşı 
karşıya kalacağımızrbilmeliyiz. 

1995 malî yılı bUtçcsinin.iilkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi tekrar say
gıyla selamlıyorum. (MHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 
Sayın Bakan, buyurun cfendim.(DYP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 30 dakikadır. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Sayın Başkanım, sayın milletvekillerimiz; 

esasen bugün, dün sabaha kadar çalışan Meclisimizin zamanını almamak ve bugün de yoğun bir 
bütçe çalışması yapacağımızdan huzurunuza çıkmayacaktım; ama, burada yapılan konuşmalar so
nucunda, Maliye Bakanı olarak, Yüce Meclise bazı hatırlatmalar yapmak için söz aldım; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Bugün, Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşler yerine, sanki, bütçenin tümü üzerinde gö-
rüşülüyormuş gibi fikirler ifade edildi, Bakanlığın bütçesiyle ilgili olarak hiçbir görüşe yer veril
medi; her zaman olduğu gibi, bütçe uygulamasında olumlu görüşler, olumsuzluklar ve temenniler 
neyse, onlara yer verilmedi. Ben beklerdim ki, Maliye Bakanlığı bütçesinin ve genci bütçe uygula
masında burada ifade edilen görüşleri nazarı itibara alarak, rotada bir yanlışlık varsa, bunu düzeltme 
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imkânını, arkadaşlarımız bize sağlasınlar. Yani, muhalefete mensup kıymetli arkadaşlarımız, her 
zaman olduğu gibi, çözüm önerilerinde bulunmadılar, şunu yanlış yaptınız, doğrusu buydu, deme
diler; ama, biz, Hükümet olarak, şahsî çıkarlanmızı arka plana atarak, ülke için varız, milletimiz 
için varız, diyerek, alınması gereken tedbirler neyse, bunlara cesaretle eğildik ve gerekli kararlan 
aldık. 

Tenkitleri, tabiî karşılıyoruz. Yapıcılık, bu Mecliste ve bu Meclis dışında ne zaman gündeme 
gelecektir? Hele Hele, ülke yönetimini 8 yıl süreyle işgal edenlerin; kötü yönetimleriyle, ülke ge
leceğine ipotek koyanların bunları unutmuş görünerek, burada neler söylediklerini hepimiz gördük, 
üzülerek gördük; halk tabiriyle, sanki, sütten çıkmış ak kaşık gibi... 

Vergileri toplayamayanların, toplanan vergileri de halkın yararına kullanamayanların; bence, 
burada tenkit hakkı yoktur. Ülkenin, bütçe disiplinini bozarak; gene, ülkenin kaynaklannı israf ede
rek, bu duruma geldiğimizi milletimiz yakından bilmektedir ve bunun hesabını da 20 Ekimde gör
müştür, 4 Aralıkta da görmüştür. 

Biz, bütçe disiplinini ilk defa getirdik ve 1995 yılı bütçesiyle de devam ediyoruz. Tasarruf ted
birlerini eksiksiz uyguladık, bundan böyle de uygulayacağız. İhtiyaçlar ve imkânlar arasında, mut
laka denge kurulacak ve halkımız, bugüne kadar olduğu gibi, bundan böyle de kendisinden alınan 
her kuruşun, kendisine hizmet olarak döneceğini, yerli yerinde kullanılacağını ve özellikle de ver
gilerin, kişilerin zengin edilmesi suretiyle çarçur edilmemesine, bugüne kadar olduğu gibi, bundan 
sonra da dikkat edeceğimizi görecektir, bilecektir. (DYP sıralarından alkışlar) 

Hepinizi, tekrar, saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın milletvekilleri, bu arada, soru sormak isteyen milletvekilleri, yazılı olarak Divana baş
vursunlar. Başkanlık Divanı olarak, soru sorma işlemini, süreye göre parti grupları arasında dağı
tacağız. 

Bütçenin aleyhinde, Sayın Algan Hacaloğlu; buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakika efendim. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla se

lamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, dün gece, yani, bu sabah, Sayın Başbakanımız bir rekor daha kırdı, göğ

süne, altını seven Sayın Erbakan'ın deyimiyle, bir altın madalya daha takıldı. Gece yansı geçirilen 
bir yasa ile, devlet bakanlığı sayısı 15'ten 20'ye çıkarıldı. 17 icracı bakanlığın yanında, 20 devlet 
bakanlığı; cumhuriyet tarihinde yeni bir rekor. 

Böylelikle, yeni kırmızı plakalar, yeni kadrolar ve ülkenin bu dar ekonomik koşullarında yeni 
israf kapıları... Hükümet, bir taraftan, işçinin, memurun, köylünün, küçük esnafın kursağına el atar
ken, diğer taraftan, siyasî çıkar hesapları ve yeni arpalıklar için yeni yollar deniyor, yeni bakanlık
lar kuruyor; bunu anlamak mümkün değil değerli arkadaşlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, benden evvel de sözü edildi, evet, bu sabah ben de izledim, emeklilerle 
yaptığı toplantıda Sayın Başbakanın gözleri dolmuş; ama, bir yıl içinde pirincin, makarnanın, bul
gurun fiyatını 3 kat artıracaksınız; maaşlar ve ücretler yerinde sayacak ve siz, duygusallık sahnele
yeceksiniz. 

Duygusal olmak güzel bir şey; ama, aynı zamanda eğer yöneticiyseniz, eğer Başbakansanız, 
ülkenin insanlarının ıstırabını ve dertlerini de anlamak zorundasınız; onlara çözüm getirmek zorun
dasınız. 
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Değerli arkadaşlarım, İstanbul'un akmayan kirli suyuna yapılan son zammı, belli ki yeni zam

lar takip edecek; akaryakıta zam gelecek, ulaştırmaya zam gelecek, kömüre ve posta hizmetlerine 
zam gelecek, PETKİM ürünlerine ve diğer ürünlere zam gelecek; zamlar, yağmur gibi akmaya de
vam edecek. Böylelikle, Hükümetin programında, yılbaşında yüzde 48 olarak belirlediği; ama, yıl 
sonunda yüzde 145'e çıkmakta olduğunu gördüğümüz enflasyonun, gelecek yıl, kesinlikle, 1995 
yılı bütçe hedeflerinin çok ötesine geçtiğini hep beraber göreceğiz. 

Sayın Cumhurbaşkanı, geçenlerde durumu, süper enflasyon olarak tanımladı. Bilimsel adıyla 
hiperenflasyon; sadece o kadarla da değil, ekonominin, son elli yılın rekor düzeydeki gayri safî hâ
sıladaki küçülmesiyle gerçek anlamda bir stagflasyon. 

Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız bunu tespit ediyor; ama, ne yazık ki Hükümet bu dunımu ye
terince duyarlılık içinde göğüsleyemiyor, enflasyondan kaynaklanan sorunların çözümüne yeterin
ce katkı sağlayamıyor. 

Enflasyon herkesi yakıyor; ama, öncelikle memurlarımızı, işçilerimizi, küçük çiftçi, emekli ve 
öğretmenlerimizi yakıyor. Şu anda 4 kişilik bir ailenin sadece gıda için harcaması gerekli para mik
tarı 6 milyon 600 bin TL. düzeyinde, yani asgari ücretin tam 2,5 katı. 

Bütün bunlara rağmen, geçenlerde basının yazdığına göre, Sayın Maliye Bakam, umursamaz 
bir tavırla "halkımız, zamlara önce tepki gösterir, sonra alışır" diyebiliyor. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)- Yok öyle bir şey, yok... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla)- Yoksa, tekzip edin Sayın Bakan. Tekzip edin ve gereği

ni yapın. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)- Gereğini yaparız... Düzeltiriz... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla)- Düzeltin... Memurların durumunu düzeltin... Bu bütçey

le gelmeyin, memurların hakkını veren bir bütçeyle önümüze gelin. 
İşte, Türkiye'nin sorunu budur değerli arkadaşlarım, halka tepeden bakmadır, halkın sorunla

rına duyarsızlıktır; ama, er geç bu Hükümet, bu sorumsuz tavırların hesabını sandıkta verecektir. 
Değerli arkadaşlarım, bugün, bildiğiniz gibi, verginin yükü çalışanların sırtındadır. Bordro 

mahkûmları verginin yükünü taşımaktadır. 1995 yılında Gelir Vergisinde öngörülen artış oram 
yüzde 59'dur; oysa, Kurumlar Vergisinde öngörülen artış oranı sadece yüzde 12'dir. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Bu Hükümete o yakışır. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla)- 1994 yılında Gelir Vergisinin, Kurumlar Vergisine ora

nı 4,5 iken; yani, Gelir Vergisi Kurumlar Vergisinin 4,5 katı iken, 1995 yılında Gelir Vergisi Ku
rumlar Vergisi tutarından tam 6 kat fazla olacaktır; bu mudur, sizin adalet anlayışınız... 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de, hızla, adil, kapsamlı, gelire göre vergi verilmesini öngören; 
faiz, repo ve rant gelirlerlerinden vergi alan ve kayıt dışı ekonomiyi vergi kapsamı içine alan bir 
vergi reformuna ihtiyaç var. Bu yapılmadığı, zalim bir vergi olan enflasyonun tutsağı haline gelin
diği sürece, Türkiye'de sorunları aşmamız, çözmemiz mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, cumhuriyet tarihinde, ilk defa, memurlar, onbinler halinde yollarda, 
caddelerde... 1994 yılında yüzde 40'lar düzeyinde fakirleşen memurlar, haklarını arıyorlar... Ama, 
Hükümetin kılı kıpırdamıyor. Aksine, Sayın Başbakan gözdağı veriyor; bu sabah televizyonlarda 
izledik, haklarını arayan memurlar, çocuklarının yanında karakollara götürülüyor. Eğer bu Yüce 
Meclis, önümüze getirdiği bütçe yasasında memur maaşlarıyla ilgili bir iyileştirme yapmazsa, bili
niz ki, 1995 yılı, bir bunalım yılı, bir sosyal patlama, bir krizler yılı olacaktır. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bir değişiklik önergesi getirdik. Burada, memurlarımızın 
maaşlarında asgarî ölçülerde kaynak göstererek bir iyileştirme yapılmasını öneriyoruz. -Zamanım 
yok, ayrıntısına inmiyorum- Bu önergemize tüm milletvekillerinin, her partiden milletvekillerinin 
destek vereceğini ummaktayız. 
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Değerli arkadaşlarım, enflasyon temel sorun; tabiî işsizlik de, gelir bölüşümU de temel sorun; 

ama, enflasyonu aşmamız lazım. Enflasyonun dört temel nedeni vardır: Birisi, güven olayıdır. Hü
kümete güven duyulmayan bir ortamda fınans piyasalarında istikrar bekleyemezsiniz. 

İkincisi, tabiî ki kamu açıklandır. Eğer bir bütçe, 400 trilyona ulaşacak açıklar verecekse, eğer 
bir ülkede iç borçlar bu yıl 700 trilyonlara, 1995'te 1 katrilyonlara ulaşacaksa, tabiî kamu açıklan 
olacaktır. Ama bir başka temel neden daha var, o da gelirde eşitsizlik, bölüşümde adaletsizliktir. 
Eğer Türkiye'de, bugün, üst gelir grubu millî gelirin önemli bölümünü, üst gelir grubunu teşkil 
edenııüfusun yüzde 20'si millî gelirin yüzde 50'sini alıyorsa; bir 10 milyon insanımızın kişi başı
na ortalama geliri 5 bin dolarken, alt gelir grubundaki diğer bir 10 milyon insanımızın kişi başına 
ortalama geliri sadece 500 dolarsa, uygulamakta olduğunuz istikrar politikaları hedefine ulaşmaz. 
Çünkü, bu uygulamayla, sadece o orta ve alt gelir grubundaki insanlann kursağına, cebine el atar
sınız; üst gelir grubunun harcamalanna bir denetim getiremezsiniz; Türkiye'de olan olay budur. 

BAŞKAN-Sayın Hacaloğlu, 2 dakikanız kaldı. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla)- Bitiriyorum. 
. Değerli arkadaşlarım, bunlann hepsinden önemlisi, Türkiye ekonomisinin belini, her geçen 

gün daha çok artmakta olan askerî harcamalar, güvenlik harcamalar kırmakta; enflasyon bu neden
le kabarmaktadır, Enflasyon bu nedenle kabarmaktadır, ekonomi bu nedenle kanamaktadır. Türki
ye, bugün, sarmal bir kuşatma içindedir. Türkiye, bugün, kendi içinde kuşatılmıştır. Türkiye, bu
gün, ayrılıkçı PKK terörünün, şeriatçı Hızbullah'ın, İBDA-C'nin ve bazı karanlık güçlerin kuşat
ması altındadır. Türkiye, bu şeytan üçgeninin sarmalından kendini derhal kurtarmalıdır. Akmalcta 
olan kardeş kanı derhal durmalıdır; ulusal bütünlük içinde, barış, derhal sağlanmalıdır. Bu olmadı
ğı sürece, enflasyonun önlenmesi, yaralann sanlması mümkün olmayacaktır. 

Bu bütçe, gerçekçi değildir, inandıncı değildir, ciddî değildir. Bu bütçe, Sayın Çiller'in, günü 
kurtarmayı hedefleyen keyfî yönetim anlayışının, bir yansımasıdır bir bütçesidir. Bu bütçe, 
IMF'nin beklentilerine göre cilalanmış bir bütçedir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de, yolsuzlukların, rüşvetin, kamu bankalarının içlerinin boşal
tılmasının ve ihalelerin peşkeş çekilmesinin önü alınmadıkça 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Hacaloğlu, lütfen son cümlenizi söyler misiniz 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla)- ...yani, Türkiye'ye açık toplum ve dürüst yönetimi getir-
medikçe; Türkiye'de bir ahlak yasasını uygulamaya koymadıkça, Türkiye'nin sorunlarını aşmak 
mümkün olamayacaktır. 

Bu duygularla, hepinize saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim sayın Hacaloğlu. 

Sayın milletvekilleri, Maliye Bakanlığı bütçesi üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 

Şimdi, som sorma işlemi başlayacaktır. Yalnız bu bütçede de soru sorma işlemi yanm saat sü
recektir; oylamaları da, soru sorma işleminden hemen sonra yapmak istiyorum. Gelir Bütçesinin 
müzakeresinin başlangıcına kadar çalışma süresinin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Soru sormak için müracaat eden arkadaşları okuyorum: Sayın Ülkü Güney, Coşkun Gökalp, 
Ali Dinçer, Faik Altun, Algan Hacaloğlu, Mustafa Yılmaz, Hasan Akyol, Ahmet Arıkan, Şaban 
Bayrak, Gazi Barut, Salih Kapusuz, Mehmet Elkatmış, Mehmet Sevigen, Ahmet Cemil Tunç, 
Haydar Oymak, Hasan Basri Eler, Halit Dumankaya, Elaattin Elmas, İsmail Coşar, Ural Köklü. 
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Başka soru sormak isteyen arkadaş var mı? ibrahim Gürsoy, Hüseyin Erdal, ismail Sancak, 

Yusuf Pamuk, 
İBRAHİM GÜRSOY (istanbul)- Ben vazgeçtim, Sayın Başk?n. 
BAŞKAN- Sayın Gürsoy vazgeçti. 

Soru sormak isteyenlerin tespiti işlemini tamamladım. Bundan sonra, soru sormak isteyen ar
kadaşlara soru sordurtmayacağım. 

Şimdi, süreyi başlatıyoruz. 
Sayın Bakan, isterseniz, uygun gördüğünüz somya cevap verebilirsiniz; o takdir, size ait. 
Arkadaşlardan rica ediyorum; sorular, kısa ve öz olsun. 
Sayın Ülkü Güney, buyurun. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)- Sayın Başkan, Sayın Bakandan, döner sermayeli kuruluşlarla ilgi

li bir sual sormak istiyorum ve bunu, kamuoyunun önünde açıklamasını bekliyorum. 
Bildiğiniz gibi, döner sermayeli kuruluşlar, bugüne kadar, Hazineye, yüzde 0 ile yüzde 3 ara

sında pay veriyorlardı. Plan ve Bütçe Komisyonunda bu pay yüzde 10'a çıkarılmıştır. Döner ser
mayeli kuruluşlar, özellikle, üniversite hastaneleri, büyük bir tedirginlik içindedir; çünkü, bu yüz
de 10'luk pay, artık, döner sermayelerin bu hastanelere ve bu kuruluşlara yaptığı katkıda büyük ek
silmeye neden olacaktır. Şöyle ki: Döner sermayalerin gelirlerini, özellikle hastanelerde, daha çok 
resmî kurumların hastalarından gelen paralar sağlamaktadır. Devlet, zaten bu borçlarını döner ser
mayeye ödeyememektedir. Hem parayı ödeyemeyeceksiniz hem de yeni getirdiğiniz bir kararla, 
her ay bunun yüzde 10'unu peşin almaya kalkacaksınız diye bir hüküm vardır; bu yanlıştır, haksız 
bir uygulama olacaktır. Ben, kendilerinin bu konudaki kanaatlerini biliyorum; ama kamuoyunun 
da, arkadaşlarımızın da duyması için bu suali sordum. ' 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Sayın Bakan, uygun görürseniz, cevap verirsiniz. 
MALÎYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)- Yazılı cevap vereceğim. Esasen, konuyu Sa

yın Milletvekilimiz de biliyor. 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Gökalp. 
Sorulan, biraz süratli, kısa ve öz soralım... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Hemen sorularıma geçiyorum. 
1994 yılında, Türk ekonomisi büyümüş müdür küçülmüş müdür; büyüdüyse, oranı nedir, kü-

çüldüyse, oranı nedir? 
Ekonominin dizginlerinin IMF'ye teslim edildiği.iddiaları doğru mudur? 
The Economist Dergisinin değerlendirmesine göre, ekonomimiz yüzde 8,6 oranında küçül

müştür; bu değerlendirmelere katılıyor musunuz? 
Memurun ve emeklinin maaşında, 1994 yılında yaklaşık yüzde 30 oranında artış sağlandı. Enf

lasyon, 1994 yılında yüzde 140'Iarda seyrettiğine göre, memur ve emekliler, sefalete, yokluğa, aç
lığa mahkûm edilmeyecek mi? Sayın Başbakanın "memuru, enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz" 
sözü, 1995 yılında tutulacak mıdır? 

Sayın Maliye Bakanımızın bize dağıtmış olduğu şu kitapçığa göre, Gelir Vergisi, yüzde 59 
oranında artırılmıştır, Akaryakıt Tüketim Vergisi yüzde 106 oranında artırılmıştır; büyük bankala
rın, holdinglerin vermiş olduğu Kurumlar Vergisi yüzde 12,4 oranında artırılmıştır. Kurumlar Ver
gisindeki bu artış oranı, sosyal adalet duygusuna yakışıyor mu? 
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Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
DSP Gaziantep Milletvekili Sayın Mustafa Yılmaz?;. Yok. 
Sayın Salih Kapusuz; buyurun. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, sorularımı arz ediyorum: 
Birinci sualim: Götürü vergi mükellefi olan küçük esnaf ve benzeri vatandaşlarımızın mesle

kî faaliyetlerine devam etmesi, çoluk çocuğunun rızkını temin edebilme imkânlarını sürdürebilme
leri açısından, götürü yergiyi koruyabilecek miyiz? Bugünkü ekonomik sıkıntılar ve enflasyon göz 
önünde bulundurulacak olursa, bunun sınırlarını yükseltmeyi düşünüyor muyuz? 

ikinci sualim: Giderek daha çok küçülen küçük esnaftan, önceden Gelir Vergisine tabi olanla
rın, bir defaya mahsus olmak kaydıyla, durumlarının gözden geçirilerek, götürü vergiye geçmele
rine imkân verebilecek misiniz? 

1992-1994 yılları arasında, meslekî hayatına son veren, kepenk kapatan esnafımızın sayısı ne 
kadardır? Çok zor durumda olan nakliyeci esnafın; yani, kamyoncuların, bugünkü sıkıntıların pe
rişan ettiği kesim olarak, götürü vergiye geçmesini veya bu sektör için, vergilendirme açısından, 
iyileştirmeyi düşünüyor muyuz? 

Son sualim: 1995 yılında, esnafımız ikinci vergi verme durumuyla karşı karşıya kalacak mı? 
Arz ederim. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Gazi Barut, buyurun. 
M. GAZİ BARUT (Malatya)- Sayın Başkan, sorularımı arz ediyorum: 
Soru 1- Vatandaşların arazilerinin kamulaştırılması sonucu, mahkeme kararıyla, Köy Hizmet

leri Genel Müdürlüğünün, arazi sahiplerine, 150 milyar lira borcu var. Bu borç, 1994 yılında öden
medi; 1995 yılı için de bütçeye ödenek konulmadı. Bu durumda, malını devlete veren vatandaş, pa
rasını nereden alacak? 

Soru 2- Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 1995 yılı için ayrılan bütçe ödeneği 24 trilyon li
radır. Bunun 17 trilyon lirası daimî işçi ve memur maaşlarına, 2 trilyon lirası makine ve akaryakıt 
giderlerine -zamlar dikkate alınmadığ takdirde- 5 trilyon lirası da yatırımlara ayrılmıştır. Bu du
rumda, geçici işçilere, göstermelik olarak, 650 milyar lira ayrıldığına göre, onlara ödenecek olan 6 
trilyon lira nereden alınıp ödenecektir? 

Soru 3- Öğrendiğime göre, Maliye Bakanlığı, geçici işçileri, özel idarelere, asgarî ücretten al-
dırtıp, Köy Hizmetlerinde çalıştırmak istiyor. Asgarî ücret, 3 milyon 100 bin lira. Köy Hizmetleri
nin geçici işçiye verdiği ücret ise 10 milyon lira. Kanuna ve sözleşmelere uygun olarak çalışan ge
çici işçileri, siz, nasıl, özel idareye aldırtıp 3 miyon liradan çalıştıracaksınız? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Sayın Hasan Akyol, buyurun. 
HASAN AKYOL (Bartın)- Sayın Başkan, aracılığınızla sorumu soruyorum. Esnaf ve kam

yoncularla ilgili götürü vergi hususunu Sayın Kapusuz dile getirdi; o nedenle onu geçiyorum. 
Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Yasaya tabi, Hazine avukatı olarak çalışan, önem

li bir bölümü de Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapan Yargıtay, mahkeme ve icra dairelerin
de, devleti, bakanlıkları ve kamu kurumlarını savunan, yirmi yıl kamu hizmetinde çalışmış ve 1 inci 
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derecedeki bir avukat ve hukuk müşavirinin aylık net 10 milyon 500 bin liralık maaş aldığını bili
yor musunuz? Bunun bir haksızlık olduğunu kabul ediyor musunuz? 

Trilyonluk ve milyarlık davalarda, devleti, bakanlıkları, kurumları temsil eden Hazine avuka
tı ve hukuk müşavirlerinin, 1136 Sayılı Avukatlık Yasasına göre, savcılık mesleğiyle, maaş bakı
mından, eşit sayıldığım; bugün eşit sayılan savcıyla kamu ve Hazine avukatları maaşları arasında 
yan yanya fark bulunduğunu biliyor musunuz? Bu haksızlığı ve eşitsizliği gidermeyi düşünüyor 
musunuz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Sayın Ahmet Arıkan, buyurun. 
AHMET ARIKAN (Sivas)- Sayın Başkan, Sayın Maliye Bakanına aşağıdaki sorularımı, dela

letinizle arz, etmek istiyorum. 
t. Devlet bakanlığı sayısının 15'ten 20'ye çıkarılması, Maliyeye yük getirir mi getirmez mi? 
2. Şimdiye kadar 15 devlet bakanlığıyla yürüdüğü halde, üç seneden beri ne oldu da, bir taraf

tan parayı kısıyorlar bir taraftan da artırıyorlar? Acaba, razı edecekleri başka milletvekili mi ayar
lıyorlar?!. 

3. Şimdiye kadar hiçbir şey yapmadıklan halde, "Anavatan şöyle yaptı, biz böyle yaptık" di
yerek, kötüde yarışıyorlar. Kötü olan bir tane meseleyi iyiye çevirebildiler mi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)- Biz, her şeyin altından kalkanz, merak etme. 
BAŞKAN- Sayın Bakan,- siz uygun gördüğünüz somya cevap verirsiniz. Aslında, Sayın Arı-

kan'ın soruları sizi pek ilgilendirmiyor, Başbakanı ilgilendiriyor. 
Buyurun, Sayın Ural Köklü. 
URAL KÖKLÜ (Uşak)- Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakanımdan şu sorularıma ce

vap istiyorum; tabiî cevapları yazılı da olabilir. 
Hepimizin arzu ettiği gibi, bundan sonraki bütçelerimizin de denklik içerisinde geçmesini te

menni ediyoruz. Onun için, Meclis tarafından çıkanlması gereken birtakım acil yasalar vardır. Ka
yıt dışı ekonominin tez elden kayda bağlanması bakımından, 1995 yılı içerisinde, ne gibi kanun ta
sarılarını Meclise getireceğiz? Bu konuda, Bakanlığımızın çalışmaları var mı? 

İkinci sorum nereden buldun yasasıyla ilgilidir. Memleketimizde artık ayyuka çıkmış olan bir
takım yolsuzlukların bir an önce giderilmesi ve devletin varlığının, adaletinin; haksızlık yapanın, 
rüşvet alanın yakasına her zaman pençesini atacağının bilinmesi açısından, tasarının ne zaman ge
tirileceği yolunda bir soruyu tevcih ediyorum. 

Üçüncüsü, yerinden yönetim ilkesi içerisinde toplanan vergilerin, aynı yörelerde, belli bir nis
pet oranında yatırım yapılacaktır anlayışıyla ve her bir vatandaşımızın da bir yergi müfettişi olma
sı bakımından, vergisini denk vermeyenleri her zaman devlete şikâyet edebilme olanağını yaratmak 
amacıyla, böyle bir uygulamayı da düşünüyor musunuz? 

Son sorum eğitimle ilgilidir. Öğrenim gören öğrencilerimizin, gerçekten, Türkiye çapında bü
yük oranda yurt sıkıntıları vardır. Bu yurt sıkıntılarından dolayı büyük rahatsızlıklar görmekteyiz; 
ama, iki üç yıldır, DPT'ye sunulan, memleketlerimize yapılması gereken öğrenci yurtlan hakkında 
hiçbir ödenek ayrılmamaktadır. Bu yurtlar konusunda, ödenek ayrılması yönünde, Maliye Bakan
lığımız ne gibi bir faaliyet gösterecektir? 
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Sorulanm bundan ibarettir; teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Sayın Halit Dumankaya, buyurun. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakanıma çok kısa 
bir soru sormak istiyorum. 

Parası olup da vergisini ödemeyen vergi yüzsüzleri için çıkarılan af bu Hükümetin ayıbıdır ve 
1992 yılının ilk aylarında çıkarılmıştır. O zaman verdiğim 10 tane soru, hâlâ, bu Meclisin günde
mindedir ve ilk sıradadır. Şimdi, Sayın Bakandan soruyorum. Bunlara ne zaman cevap vereceksi
niz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Teşekkür ederiz, Sayın Dumankaya. 

Sayın Mehmet Sevigen, buyurun. 

MEHMEr SEVİGEN (İstanbul)- Sayın Bakanıma, izninizle, sorularımı soruyorum: 

1- Sayın Bakanım, ekmeğin fiyatını biliyor musunuz, zeytinin fiyatını biliyor musunuz, mini
büsün fiyatını biliyor musunuz, patatesin fiyatını biliyor musunuz, suyun fiyatını biliyor musunuz, 
bir genç kızın, arkadaşıyla pastaneye gittiği zaman içtiği 2 tane çayın fiyatını biliyor musunuz, as
garî ücreti biliyor musunuz? 

2- Sizin döneminizde -her ne sebeple olursa olsun- doğu ve güneydoğuda 1 500 tane köy bo
şaltılmıştır. Bütçede, Özel İskân Fonuna, bunun için, sadece 1 milyon Türk Lirası ayrılmıştır. Bu, 
o yöre halkıyla alay etmek değil midir? 

3- 5 Nisan kararlarıyla, özelleştirme yaptığınız ve yok pahasına satacağınız ya da kapatacağı
nız KİT'lerin gelirlerini, yaptığınız başarısız yönetimden kaynaklanan bütçe açıklannı kapatmakta 
mı kullanacaksınız? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN- Sayın Bakan, cevap vermek istediğiniz zaman ben size söz hakkı vereceğini. 

Sayın Ahmet Cemil Tunç, buyurun efendim. 
AHMET CEMtL TUNÇ (Elazığ)- Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakana sorularımı tev

cih ediyorum: 

Maliye Bakanlığından, belediyelere, karşılıksız yardım yapılıyor. Belediyelere bu yardım ya
pılırken, iktidar partisinden olmayı yardıma yeterli sebep olarak görmeye devam edecekler mi -
çünkü, Elazığ'da DYP, SHP ve MHP'ye ait olan belediyelerden tümü, Maliye Bakanlığından, ve 
sair bakanlıklardan yardım almışken, Refah Partili 7 belediyeden hiçbirisi bugüne kadar yardım 
alamamıştır- yoksa, bundan böyle, belediyeler arasında, yardım yapılırken adil olacaklar mı? 

İkinci sorum şu: Memurlardan zorunlu tasarruflar kesiliyor. Sayın Bakandan bu kesintilerin 
akıbetini öğrenmek istiyorum; ne oldu bu kesintiler? Bunlar memurun lehine değerlendirilemedi
ğine göre, bugüne kadar, acaba, iade etmeyi düşünüyorlar mı veya memur, bu sıkıntıları çekerken, 
bu kesintilerden vazgeçecekler mi? 

Bir diğer sorum: Eğer, 1994 yılında olduğu gibi, bütçe açık verecek olursa, halkı ezmek için 
yeni vergiler koyacaklar mı? 

Son olarak da, ben öğrenmek istiyorum; acaba, bugün vatandaştan kaç çeşit vergi alınıyor? 

Teşekkür ederim. 
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. BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

Sayın Mustafa Yılmaz, buyurun. 

Efendim, kısa, öz ve süratle sorun lütfen. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep)- Sayın Başkanım, izninizle, Sayın Bakanıma bir soru yö
neltmek istiyorum. 

1992-1993 yıllarında, dar gelirli vatandaşları konut sahibi etmek için bir çalışma yapıldı. Ga
zetelere çarşaf çarşaf ilan verildi; bunu duyan, gören, okuyan vatandaşımız, yuva sahibi olmak için 
krediye müracaat etti. Kredi verilmeden önce, memurların bordrolarına bakılarak, ödeme güçleri
ne göre çalışmalar yapıldı; ödeme durumlarına göre, 150 milyon Türk Lirası ile 500 milyon Türk 
Lirası arasında kredi alındı. Sonradan, 5 Nisan kararları sırasında dövizin ani yükselişiyle birlikte, 
ödeme gücünü, daha önceki hükümetin teşvikiyle, on yılın ortalaması alınarak, dolann yüzde 40 
veya yüzde 60 artabileceğini... 

BAŞKAN- Soruyu sorar mısınız lütfen. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep)- Soracağım efendim. Tabiî, damdan düşer gibi olmasın; 
izahat vereyim, daha iyi anlaşılır diye, birkaç cümle daha söyleyeyim, ondan sonra soracağım so
rumu, Sayın Başkan. 

Vatandaşımız, dövizin 4 veya 5 misli artması sonucunda, aldığı yuva kredisinin geri ödenme
si aşamasında sıkıntı içerisine girdi. Bunu tüm kamuoyu biliyor ve bundan dolayı birçok vatanda
şımız ödeyemez dunıma geldi, birçok vatandaşımızın evine haciz geldi, hatta birlcaç kişi de intihar 
etti; son olarak da, bir öğretmen -hepimizin malumu- çok... 

BAŞKAN- Lütfen soru... Rica ediyorum... Bakın... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep)- Sormak üzereyim efendim. 

Bu arkadaşlarımız, devletin en üst düzeyindeki yetkililerle, Sayın Cumhurbaşkanımız dahil, 
Başbakanımızla, Başbakan Yardımcımızla ve Devlet Bakanlarıyla görüştüler; hatta, Sayın Başba
kanımız ve Başbakan Yardımcımız, üçer kere görüşme sonucunda, bunun çözüleceğini söylediler. 

Ancak, bu devlet ve özel bankalardan kredi alan 60 bin kişi, bunlara kefil olanlar da 60 bin ki
şi olmak üzere toplam 120 bin kişi; 5'le çarptığımız zaman 600 bin kişi ediyor; 600 bin kişiyi ilgi
lendiren bu konu halen çözülememiş durumda. Bundan dolayı, gerçekten, bize gelen... 

BAŞKAN- Sayın Yılmaz, lütfen soru sorun... Bakın, arkadaşlar sırada bekliyor. Soru sorma 
sırası size geldiğinde siz yoktunuz, ona rağmen size söz verdim. Rica ediyorum, sorunuzu sorun... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep)- Bir dakika daha müsaade ederseniz, sorumu soracağım. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN- Olur mu canım!.. Sorunuzu sorun; yoksa, mikrofonu kapatacağım. Sorunuz neyse 
sorun efendim. Meseleyi anlattınız; yani, bu meselenin ne olduğunu anlattınız. Sorun sorunuzu da... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep)- Sayın Başkan, müdahale etmeseydiniz, şimdiye kadar so
rumu sormuştum; bitirmek üzereyim. 

Sayın Başkanım, sayısı 600 bini bulan bu insanların durumlarıyla ilgili -belki direkt Sayın Ma
liye Bakanımızla ilgili olmayabilir- Hükümet ve Sayın Maliye Bakanımız, bundan sonraki yılda, 
bu arkadaşlarımızın ödemelerinde kolaylık sağlayıcı herhangi bir yöntem ve işlem düşünüyor mu? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. " 
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Sayın Elaattin Elmas; buyurun. 

ELAATTİN ELMAS (İstanbul)- Sayın Başkanım, izninizle, Sayın Bakanıma sorumu soruyo
rum: 

Sayın Bakan, 600 kişinin üzerinde işçi çalıştıran 500 işyeri vardı; 112 işyeri bu sene kapan
mış. Acaba, bunların neden kapandığını araştırdınız mı? 

İstanbul'da, Hazineye ait olan arsalar üzerinde, tapu tahsis belgesini almış olan vatandaşları
mızın, bundan on sene, yirmi sene önce yaptırmış olduğu binaları, şu anda, Millî Emlak, ihaleye çı
karıyor; ihaleye çıkarmasından, vatandaşların haberi olmuyor. Benim seçim bölgem olan İstan
bul'da, her gün aynı şikâyetler var. Arsa, gösterilip alınıyor ve ihaleden sonra vatandaşın haberi 
oluyor. 100 milyon liralık arsaya, 1,5-2 milyar lira isteniyor. Bununla ilgili birkaç konuyla ben il
gilendim ve sağ olsunlar, Millî Emlak Genel Müdürlüğünde hallettiler. Bu konuda, sizden rica edi
yorum; bu vatandaşlarımızı mağdur etmeyelim. Tapu tahsisini almış, ecrimislini ödemiş... 

BAŞKAN- Soru lütfen!.. Rica ediyorum... 

ELAATTİN ELMAS (İstanbul)-Sorum bu kadar efendim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Sayın Haydar Oymak, buyurun. 

HAYDAR OYMAK (Amasya)- Sayın Başkanım, sorularımı yöneltiyorum: 

1995 yılı bütçesinde öngörülen enflasyon oranının, yıllık yüzde 25, IMF'ye verilen raporda 
ise, bu oranın yüzde 31 olarak öngörüldüğünü basından öğreniyoruz. Bu rakamlardan hangisi doğ
rudur? IMF'ye verilen rakam doğru ise, gerçekleri Meclisten ve kamuoyundan saklamanın, kaçır
manın bir mantığı var mıdır? Enflasyonun -hangi rakam doğru olursa olsun- bu oranda gerçekleşe
ceğine inanıyor musunuz? 

Belediyelere Hazineden yapılan yardımlarla ilgili soruyu arkadaşlarımızdan birisi sordu. Bu 
yardımlarda, objektif kıstaslar uygulanıyor mu? 

BAŞKAN- O soruldu, bir daha sormayın. 

HAYDAR OYMAK (Amasya)- Sayın Bakanın, göreve geldiğinden beri, Amasya'daki bele
diyelere -isim isim belirtilmek suretiyle- kaç lira yardım yapıldığını açıklamasını istirham ediyo
rum. 

Diğer bir sorum: Bakanlıkları dönemi içerisinde, görevden aldığı veya doğum yerleri veya di
nî inançları nedeniyle görev yerlerini değiştirdiği kaç kişi var? 

Yine aynı dönemde, bu yerlere yapılan atamalarda, hemşerilik veya kendi görüşünde olma öl
çüleri rol oynamış mıdır? 

BAŞKAN- Sizden sonra som soracak arkadaşlarımız var; rica ediyorum, kısa kesin efendim. 

HAYDAR OYMAK (Amasya)-Bitiriyorum efendim. 
Yukarıda saydığım nedenlerle görevden aldığı veya görev yerlerini değiştirdiği bürokratların 

isimleri ve eski görevleri nelerdir? 

Bu işlemlerle ilgili olarak, Meclis Genel Kurulunda yapılan gündem dışı konuşmaya ve veri
len soru önergelerine cevap vermeyi düşünüyorlar mı? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN-Sayın Hüseyin Erdal, buyurun. 
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HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakana bazı sorular soraca

ğım. 

1. 27 Marttan bugüne kadar, bütün belediyelere ne kadar yardım yapıldı? 
BAŞKAN-O soruldu, Sayın Erdal. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Efendim, özelliği var. 
2. Refah Partili belediyelere ne kadar yardım yapıldı? 
3. Bu yardım yapılırken kıstas nedir, hangi ölçüye göre yardım yapılıyor? 
4. Herkese vergi numarası verileceğine göre, kelle vergisi getirmeyi düşünüyorlar mı? 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
Sayın Sancak, buyurun. 
İSMAİL SANCAK (İstanbul)- Sayın Başkan, Sayın Bakanıma, aşağıdaki sorulan sormak is

tiyorum. 
Biraz evvel, arkadaşım Elaattin Elmas'ın söylediği gibi, mülkiyeti Hazineye ait işyerlerine, ta

pu tahsisi verilmediği gibi, üzerinde otuz kırk yıldır şagıl durumundaki insanlarımıza hiç bir hak 
tanınmadan, ihaleyle, başkalarına satış yapılmaktadır; dolayısıyla, vatandaşlar arasında büyük kav
galar meydana gelmektedir. Bu konuda bir çözüm düşünüyor musunuz? 

2- Akaryakıt Tüketim Vergisinin, 43 trilyondan 98 trilyona çıkarılacağını öğrenmiş bulunmak
tayız; yani, yüzde 106 artacak. Kullanılan miktarı mı artıracaksınız, yoksa akaryakıtın fiyatı mı ar
tacak; hangisi doğru? 1995'te, mazotu 30 bin, benzini 50 bin liradan mı kullanacağız? Hangi fiyat
larda kalacağım bildirmenizi rica ediyorum. 

3- Vatandaşlarımız, vergi çeşitlerinin çokluğundan ötürü, vergi dairelerine çok gidip gelmek
tedir. Vergilerin bir beyannameyle toplanılmasını düşünüyor musunuz? Bu konuda bir çalışmanız 
var mıdır? 

4- Vergilerini ödemeyenlere uygulanan ceza, gecikme zammı, enflasyona paralel olarak mı 
ayarlanıyor; yoksa "nasıl olsa -ceza, yüzde 10'larda kalıyor- enflasyon yüzde 140'larda; hiç önem
li değil" diye mi düşünülüyor? 

5- Bu defa da, memurların istekleri lafla mı geçecek? ANAP döneminde, hiçbir zaman, me
mur zamları, enflasyonun altında olmamıştır. Sizin Hükümetiniz dönemi malum; bundan sonra, 
enflasyona paralel olarak memurlara zam vermeyi düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Faik Altun, buyurun. 
FAİK ALTUN (Antalya)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakandan, sorularımın ceva

bını istiyorum. 
BAŞKAN- Biraz süratle soralım lütfen. 
FAİK ALTUN (Antalya)- 17 Ocak-20 Ocak 1994 tarihleri arasında gerçekleşen ve ekonomik 

tarihe "kara çarşamba" olarak geçen, olaylarla ilgili sorularımı soruyorum. 
Bu bir ihracat teşviki midir? Bu bir devalüasyon mudur? yoksa, bazı ihracatçı firmaların, ihra

cat dövizlerini kısa sürede Türkiye' ye getirmeleri için, onlara, halkın cebinden verilen ihracat pri
mi midir? Bu üç günlük operasyon içinde yurda getirilen döviz miktarı nedir, kimlere verilmiştir? 
Böyle bir ekonomik kararı neden 5 Nisana bıraktınız da, zamanında, 17 Ocaktan önce almadınız? 
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Sorularım bu kadardır. Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN- Sayın İsmail Coşar, buyurun. 

ÎSMAlL COŞAR (Çankırı)- Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakanımıza şu sorularımı 
soracağım : 

1. Diyanet İşleri Başkanlığı din hizmetleri kadrolarında çalışan görevlilerin yaptıkları görev
lerin , bu görevliler dışında başkalan tarafından yapılamayacağı malumunuzdur. Bu bakımdan, din 
hizmetlerinin önemine binaen, din hizmetlerinde çalışanların kadrolarının serbest bırakılması ko
nusunda Bakanlığımızın ne gibi düşünceleri vardır? 

2. İki sene önce tayin edilmiş ve fakat vekaleten bu görevleri yürütmekte olan 4 binin üzerin-
. de cami görevlisi mevcuttur. Bunlara halen, üçte iki gibi cüzi bir maaş ödenmektedir. Din hizmeti
ni yürüten bu din görevlileri fevkalade sıkıntı içerisindedirler. Bunların da kadrolarının serbest bıra
kılarak tam maaşa geçirilmelerini düşünüyorlar mı? Bunların kısa zamanda yapılması ricamızdır. 

3. Kamu kurumlarında çalışan avukatların durumları, hakikaten, içler acısıdır. 

BAŞKAN-O soru soruldu Sayın Coşar. 

İSMAİL COŞAR (Çankırı)- Bu konu Sayın Hasan Bey tarafından soruldu; aynı soruyu ben 
tekrarlamış oluyorum. 

4.. 1991 yılında, seçimler öncesi, meydanlarda pek çok vaatİerde bulunurtrlmuştu. Bu vaatle
rin bir tanesi de peşin verginin kaldırılması idi. 49 ve 50 nci Hükümetin, Hükümet Programlannda 
beyan edilmiş olmasına rağmen, bu peşin vergi uygulamaları halen devam etmektedir; bu uygula
maya ne zaman son vereceklerdir? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

Arkadaşlar, az arkadaşımız kaldı, kısa sorarsanız, bütün arkadaşlanmıza sorulannı sorduraca
ğım efendim. 

Sayın Hasan Basri Eler, buyurun. 

HASAN BASRÎ ELER (Edirne)- Sayın Başkan, teşekkür ederim. 

Köylümüzün ürün bedellerinin, akaryakıt, tohum, gübre harcamalarındaki artışlann ortalama
sı esas alınarak belirlenmesi hakkında Verdiğim kanun teklifimi destekleyecek misiniz? 

1995 yılında, millî savunma, jandarma ve savunmaya dönük harcamalar hariç olmak üzere, 
tüm bakanlık bütçelerinden yüzde 5,5 kesinti yapılarak, kamu çalışanlarına, memurlara artış yapıl
ması hakkındaki önergemi ve teklifimi destekleyecek misiniz? Aksi halde, yine geçen yıl gibi, 400 
bin lira artı 217 bin liralık artışları yeterli görürseniz, Başbakan, çocuklarının istikbalini yurt dışın
da; bazı parti başkanları, altın ve dövizde ararken, memurlar, günü kurtarıp, yaşamlarını nasıl de
vam ettirecelderdir? 

Esnaf bakanlığının kurulması hakkındaki düşünceniz nedir? 
Anayasaya göre, vergi kazançtan alındığına göre, esnaftan peşin vergi alınmasını ve hakkani

yetli şekilde vergilendirme yapılmasını düşünüyor musunuz? Bu yönde verdiğim kanun teklifimi 
destekleyecek misiniz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

Sayın Mehmet Elkatmış, buyumn. 
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MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir)- Sayın Maliye Bakanımıza sorularımı arz ediyorum. 

Bir kamu hizmeti gereği olarak, vatandaşın gayrîmenkulleri istimlak edilmektedir ve bundan 
dolayı da, devletin, vatandaşlara, trilyonlarca lira istimlak bedelinden dolayı borcu bulunmaktadır. 
Sadece otoyollardan dolayı 9 trilyon liranın üzerinde bir borç bulunmaktadır ve bu borçlar yıllar
dır ödenmediğinden dolayı da vatandaş mağdur olmaktadır. Bu borçları, istimlak bedellerini ne za
man ödemeyi düşünüyorsunuz? ? 

ikinci sorum: Eski model arabaların satışının, kasko değeri üzerinden yapılması mecburiyeti 
vardır. Eski arabaların fatura bedelleri ise çok düşüktür. Satışın, kasko değeri üzerinden yapılması 
halinde, satış bedelinin tamamı vergi olarak alınmaktadır. Bu nedenle, elinde eski arabası bulunan
lar, arabalarını çalıştıramamakta ve yukarıda arz edilen sebeplerle de bu arabalarını satamamakta
dırlar; yani, mağdur olmaktadırlar. Bu mağduriyetlerinin önlenmesi için, verginin, kasko değeri 
üzerinden değil de, makul bir maktu vergi olarak alınması düşünülmekte midir? 

İDiğcr bir sorum: Tapulama tespiti sırasında, vatandaşın ecdadından kalan gayrimenkulun bir 
kısmı, belli limitleri aştığından dolayı, miktar fazlası olarak Hazine adına tescil edilmektedir. Bu 
gayrimenkuller, Millî Emlak Müdürlüğü tarafından, fahiş fiyatlarla başkalarına satılmaktadır. Böy
lelikle de gayrimenkulun esas sahipleri mağdur olmaktadırlar. Bu nedenle, bu gayrimenkullerin asıl 
sahiplerine verilmesi düşünülmekte midir? 

Son sorum; 1995 bütçesinde, bütün vergiler yüzde 100'ün üzerinde artırılmaktadır; sadece, 
akaryakıta yapılacak zam, yüzde 106 oranındadır. Bu artışlar karşısında, enflasyonun yüzde 22,5 
olacağına, gerçekten inanıyor musunuz? Doların değeri de bütçede, takriben 43 bin lira olarak ön
görülmektedir. Bu miktara, daha bu yıl ulaşılacaktır. O zaman, bütçe dengeleri altüst olmaktadır. 
Böyle olunca, ortada bir bütçe kalır mı? 

Arz ederim. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Sayın Ali Dinçer buyurun. 
ALİ ESER (Samsun)-Hep muhalefet soruyor Sayın Başkan... 

BAŞKAN- Soru sormak isteyen iktidar milletvekili olmadı. 

Buyurun. 
ALÎ DİNÇER (Ankara)- Sayın Başkan, sorularımı arz ediyorum: 
Sayın Başbakanımız, uzun zaman, tek başına, Türkiye Büyük Millet Meclisinden, DEP'li ar

kadaşlarımızı uzaklaştırdığını söyledi. Tabiî, bu, sorun yarattı. Sayın Başbakan Yardımcımıza, son 
Avrupa gezisinde, Avrupalılar, DEP'lilerin serbest bırakılmasını önerdikleri zaman, Sayın Başba
kan Yardımcımız, bir başyazar tarafından, zekice ve ince bulunan bir yanıt veriyor. Yanıt şöyle... 

HACI FİLİZ (Kırıkkale)-Ne ilgisi var? 

BAŞKAN-Bakanlık bütçesiyle ilgili olsun. Lütfen... Rica ediyorum. 

ALİ DİNÇER (Ankara)- Var efendim, ilgisi var... ilgisi var... 
HACI FİLİZ (Kırıkkale)- Sayın Başkan, sorunun Maliye Bakanlığıyla ne ilgisi var? 

BAŞKAN- Sorunuzu sorun lütfen. 
ALİ DİNÇER (Ankara)- İlgisi var efendim. İlgisi var... 
..."Ortada mahkeme kararı var; ama, karar Yargıtaya gidecek, orada da çözüm olmazsa, Avru

pa Mahkemesine gidilecek, oradan bir karar çıkarsa, elbette, biz buna uyacağız" diyor. Bu söz, eğer, 
Hükümet kararıysa, acaba benzer dış merkezli çözüm yollarını, başka alanlarda da arayacak mıyız? 
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Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Askerî Yargıtay, Yüksek idare Mahkemelerinin kararlarının, Av
rupalıların istediği şekilde çıkması için benzer yüksek yargı organlarının Avrupa'da kurulması için, 
çaba gösterecek miyiz? Böylesine bir proje için, bütçeden para ayırmayı düşünüyor muyuz? 

Demokratikleşmeye dönük kısıtlamaların kalkması için uluslararası mahkeme kararlarından 
medet uman Hükümet, bütçe açıklarının kapatılması, işçi ve memurların ücret artışı için, hangi 
uluslararası kuruluşlardan medet ummaktadır? 

Bir başka soru : 22 bin aileyi ilgilendiren, Emlak Bankasından döviz konut kredisi alanların 
durumu var. Bu konut kredizedelerinin sorunlarının çözümü, durumlarının iyileştirilmesi için... 

BAŞKAN- Sayın Mustafa Yılmaz, o soruyu sordu efendim. 
ALİ DİNÇER (Ankara)-...çaba sarf edilecek midir? 
Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum. 
Sayın Şaban Bayrak buyurun efendim. 
Bir kaç arkadaşımız daha var, onlara da sorduralım, bitsin arkadaşlar. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri)- Sayın Bakana somlarımı arz ediyorum: Gümrük Birliğine gire

bilmek için, yıllardır büyük mücadeleler vermektesiniz. Ülkemizde, enflasyonun yüzde 140 oldu
ğu biliyoruz. Faizlerin ise, yüzde 400'leri geçtiği ortadadır. Teknolojik bakımdan Avrupa'yla reka
bet edemeyeceğimizi ve Türkiye'deki işsizliğin, nüfusumuzun yüzde 20'sini geçtiğini Avrupa Top
luluğu ülkeleri bilmektedir ve bundan dolayı da bizi, Gümrük Birliğine almadıklarını, geçtiğimiz 
hafta açıkladılar. Maliye Bakanlığı olarak, Gümrük Birliğine girebilmek için ne gibi etkinlikler ya
pacaksınız? 

Bizi, Gümrük Birliğine alabilmeleri için, istedikleri tüm yatırımları, yaptırımları uygulama yo
lunda hangi girişimlerde bulunacaksınız? 

Gümrük Birliğine girebilmek için ısrarınız devam edecek midir? Şayet Gümrük Birliğine gi
rilirse, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle ilgili, ortak Gümrük Birliği uygulanacak mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Sayın Algan Hacaloğlu, buyurun. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Sayın Başkan, izninizle sorularıma geçiyonım. 

Çalışanlardan kesilmekte olan nemaların toplandığı, Zorunlu Tasarruf Fonunda, bugün, yak
laşık 140 trilyon lira var. Bu, çok daha fazla olabilirdi. Hükümetin geriye dönük uygulamasıyla, ça
lışanların 70 trilyon liraya yakın birikimleri yok edildi. Böyle bir uygulama, 1995 yılında da sür
dürülecek mi; yoksa, nemalandırnıa, hakkaniyet ölçüleri içinde yapılacak mı? 

İkinci sorum, Koalisyon Hükümeti, ilkinde ve ikincisinde, asgarî ücreti, vergi dışında tutacak 
bir vergi reformunun yapılacağı sözünü vermişti. Onun yerine vergi kaçıranlar affedildi. Şimdi, Sa
yın Bakana sormak istiyorum: 1995 yılında gerçekten, memurlann, işçilerin yüzlerini güldürecek 
adil bir vergi reformu yapılacak mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Son olarak, Sayın Recep Kırış'a söz veriyorum; buyurun efendim. 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş)- Sayın Başkanım, izninizle Sayın Bakana şu sorularımı sor

mak istiyorum. 
Birçok kamu kuruluşunda, üniversite mezunu memurlar, ilkokul mezunu bazı işçilerimizden 

daha düşük maaş alıyorlar. Bu dengesizlik daha ne kadar devam edecek. 
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Özellikle, genel idare hizmetleri sınıfından maaş alan memurlarla, Diyanet camiasında görev 

yapan memurların maaşlan son derece düşük. Bunları düzeltmek ve bir denge meydana getirmek 
için, daha fazla bir şeyler yapılamaz mı? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Kırış. 

Sayın Bakan, size yöneltilen sorulara, hemen cevap verebileceğinizi söylememe rağmen, siz, 
yazılı cevap vereceğinizi beyan ederek, sorulara cevap vermediniz. Herhalde, yazılı cevap verecek
siniz. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)- Sayın Başkanım, burada, milletvekili arkadaş
larımızın sorduğu suallerin bir kısmı çözümlenmiştir, bir kısmı da çözüm safhasındadır; keza, bir 
kısmı da, Yüce Meclisimiz tarafından çıkarılan vergi kanunlarında yer almış bulunmaktadır. Ben, 
burada, milletvekili arkadaşlarımızın bana yönelttikleri, Maliye Bakanlığıyla ilgili olsun olmasın 
bütün suallerin cevaplarını, detaylı bir şekilde yazılı olarak kendilerine arz edeceğim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan, 

Sayın milletvekilleri, 1995 malî yılı Maliye Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzakereler bitmiş
tir. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyen-
ler...Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

/. - Maliye Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 

A-CETVELİ 
Program 

Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 3 246 679 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Devlet Bütçesinin Düzenlenmesi, Uygulanması 
ve Denetimi 423 545 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Devlet Gelirlerine İlişkin Hizmetler 6 029 940 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

113 Devlet Muhasebe Hizmetleri 1741150 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

114 Devlet Mallarına İlişkin Hizmetler 1 296 957 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Program 

Kodu Açıklama Lira 
116 Devlet Hukuk Danışmanlığı ve Muhakemat 

Hizmetleri 303 870 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

119 Gümrük Denetimine Tabi Eşyanın Tasfiye Hizmetleri 18 315 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

910 Kurumlara Katılma Payları ve Sermaye Teşkilleri 25 000 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

920 İktisadî Transferler ve Yardımlar 5 100 000 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

930 ' Malî Transferler 212 378 767 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

940 Sosyal Transferler 37152 500 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

950 Borç Ödemeleri 26 940 000 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 294 656 723 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — Maliye Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Maliye Bakanlığı 1993 malî yılı kesinhesabmın bölümlerine geçilmesini oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : 

Genel Ödenek 
Toplamı 

Toplam 
Harcama 

A - C E T V E L İ 
1050S.K.83. 

İptal Edilen Ödenek Dışı Ertesi Yıla Madde gereğince 
Ödenek Harcama Devreden ödenek saklı tutulan ödenek 

Toplam 112 099 082 479 000 108 815 526 720 000 7 624 723 045 000 4 581 440 211 000 240 272 925 000 10 960 125 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 1993 malî yılı kesinhesabmın bölümleri kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesi ile 1993 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı 
ve uğurlu olmasını temenni ederim. 
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B) GELİR BÜTÇESİ 

2. - 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1771) (S.' 
Sayısı 747) (1) 

BAŞKAN -Sayın milletvekilleri, böylece, 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe İdareler ve 
Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuru
luşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 1 inci maddeleri kapsamına giren bakanlık ve ilgili kuru
luşların bütçeleriyle, kesinhesaplannın görüşmeleri tamamlanmıştır. 

Şimdi, 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının, gider bütçesiyle ilgili 1 inci maddesini tek
rar okuttuktan sonra, oylarınıza sunacağım. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

1995 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 
BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Gider, Gelir ve Denge 

Gider Bütçesi 

MADDE 1. - Genel Bütçeye giren dairelerin harcamaları için bağlı (A) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (1 335 978 053 000 000) liralık ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN- 1 inci maddeyi, daha evvel kabul edilmiş bulunan cetvellerle birlikte, oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler....Kabul etmeyeni er... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, gelir bütçesiyle ilgili 2 nci maddeyi okutuyorum: 

Gelir Bütçesi 
MADDE 2. - Genel bütçenin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 127 000 

000 000 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, programa göre, gelir bütçesiyle ilgili 2 nci madde üzerinde

ki görüşmelere başlayacağız; ancak, sabahki çalışma süremiz bittiği için, çalışmalarımıza, öğleden 
sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 13.18 

O- — 

(1) 747 S. Sayılı Basmayazı 12.12.1994 tarihli 50 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN : Başkanvckîli Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER : Ali GÜNAYDIN (Konya), Abbas İNCEAYAN (Bolu) 

— — — © — - ' . . ' • ' 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 60 inci Birleşiminin ikinci Oturumunu açıyo
rum. 

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

/. - 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/771; 11754. 3/1580; 1/772; 11755, 3/1581) (Devam) 

B) GELİR BÜTÇESİ (Devam) 
2. ~ 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11771) (S. 

Sayısı: 747) (Devam) 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1993 Malî Yılı 

Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Öğleden önceki oturumumuzda, gelir bütçesine ilişkin 2 nci maddeyi okutmuştum. 
Programa göre, gelir bütçesi üzerindeki müzakerelere başlayacağız. 
Şimdi grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin adlarını okuyorum. 
SHP Grubu adına Sayın Mehmet Tahir Köse, ANAP Grubu adına Sayın Ekrem Pakdemirli, 

DYP Grubu adına Sayın Hüseyin Balyalı, Sayın Abdurrezzak Yavuz, Refah Partisi Grubu adına 
Sayın Abdullah Gül. 

Şahısları adına; lehinde, Sayın Tunca Toskay; aleyhinde, Sayın Ahmet Derin. 
SHP Grubu adına, Sayın Mehmet Tahir Köse. 
Buyurun Sayın Köse. 
Süreniz 30 dakika efendim. 
SHP GRUBU ADINA MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya)- Sayın Başkan, Değerli Meclisin 

saygıdeğer üyeleri; gelir bütçesi üzerinde, SHP Grubunun görüşlerini bildirmek üzere söz almış bu
lunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Bütçenin gider kalemleri, bir haftayı aşkın bir süredir görüşülmekte; bugün nihaî olarak, büt
çenin gelir kalemleri üzerinde görüşlerimizi ifade etmek istiyorum. 

Gelirlere şöyle bir baktığımız zaman, 1995 yılının gayri safî millî hâsılası, 4 katrilyon 338 tril
yon 508 milyar lira olarak hesaplanmış. Bunun içinde vergi gelirleri, 880 milyar lira olarak öngö
rülmüş. Gayri safî millî hâsılaya oranı olarak da, 1995 yılında yüzde 20,3'lük bir oran hesaplanmış, 
1994'ün hedef rakamı ise, yüzde 22,1. Tabiî, bu hesaplamaların kendi içinde teknikleri ve usulleri 
var; ama, benim kişisel kanaatim, verginin, gayri safî millî hâsılaya oranını hesaplarken, dolaylı 
vergileri bunların içinden çıkararak, kazançtan alınan vergileri hesaplayıp bu oranları mukayese et
memizde, de ayrıca bir değerlendirme imkânı yaratılmış olacak. 

Dolaylı vergileri hariç bırakıp, gayri safî millî hâsılaya oranı çıkarıp bir gördüğümüzde, bu 
oranların çok düşük olacağı görülecektir. Tabiî, Türkiye'de beyannameli Gelir Vergisi ve Kurum-
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lar Vergisi mükelleflerinin ne kadar vergi verdiklerini ve seviyelerine şöyle bir göz atmak istiyo
rum: 

1994 yılında, gelir vergisi beyannamesi veren mükelleflerin toplam verdikleri Gelir Vergisi 26 
trilyon lira olarak öngörüldü. Götürü usulde Gelir Vergisi verenlerin verdiği toplam vergi ise 4 tril
yon lira. Beyana dayalı Kurumlar Vergisi miktarı ise 27 trilyon lira. Bunu, mükellef sayılarıyla bir 
mukayese edecek olursak, gerçek usulde Gelir Vergisi mükellef sayısı 1 milyon 865 bin kişi. 1 mil
yon 865 bin mükellefin ödediği toplam Gelir Vergisi 26 trilyon lira. 

Bu rakamı daha da gözler önüne serebilmek için, şöyle bir hesaplama yapmakta çok büyük 
fayda olacaktır: 26 trilyon liralık Gelir Vergisini, mükellef sayısına, yani 1 milyon 865 bine böldü
ğümüzde, beyana dayalı Gelir Vergisi mükellefinin bir yılda ödediği vergi 14 milyon lira. Bunu aya 
bölüp hesaplarsak, bir ayda ödenen vergi ise, sadece 1 milyon 100 bin lira; yani, 1 milyon 865 bin 
gerçek usulde Gelir Vergisi mükellefinin bir ayda ödediği ortalama Gelir Vergisi, sadece 1 milyon 
100 bin lira. . ' v . . 

Götürü usuldeki mükelleflere bir baktığımız zaman, bunların ödediği vergi 4 trilyon lira. Bu 4 
trilyon lirayı 1 milyon 778 bin mükellefe sayısına böldüğümüzde, bir yılda götürü usulde vergi öde
yenlerin ortalama ödediği miktar 2 milyon 250 bin lira. Yine, bunda da aylık bir hesaplama yapar
sak, götürü usulde Gelir Vergisi ödeyen mükelleflerin bir ayda ödediği vergi, sadece 187 bin 500 
lira. 

Kurumlar Vergisi mükelleflerine de bir göz atalım. Bunların ödediği vergi ise 27 trilyon lira. 
Yine, Kurumlar Vergisi ödeyen şirketlerin sayısı ise 232 bin olarak alındığında, bunların da bir yıl
da ödediği ortalama vergi 116 milyon lira; aylık hesaplamayla da şirketlerin bir ayda ödediği aylık 
vergi 9 milyon lira olarak görülecektir. 

Yani, beyana dayalı olarak Gelir Vergisi ödeyen mükellefler, bir ayda ortalama 1 milyon 100 
bin lira ödüyor; götürü usulde Gelir Vergisi mükellefleri bir ayda sadece 187 bin 500 lira ödüyor; 
beyana dayalı Kurumlar Vergisi ödeyen mükellefler ise ayda sadece 9 milyon lira vergi ödüyor. 

Bunun yanında, ücretlilere de bir göz atalım. Ücretlilerin ödediği toplam Gelir Vergisi 148 tril
yon lira; yani, yaklaşık 4 milyon mükellefin ödediği Gelir ve Kurumlar Vergisi 57 trilyon lira işçi
lerin ve memurların ödediği Gelir Vergisi ise 180 trilyon lira. Bunu da deminki hesaplamayla ça
lışan sayısına bölüp aylığı çıkardığımız zaman, çalışanların, aylık ortalama ödedikleri Gelir Vergi
si 3 milyon lira. Bu, Gelir Vergisi mükelleflerinin ödediklerinin 3 katı, götürü usulde vergiye tabi 
olanların ödediklerinin 17-18 katı, Kurumlar Vergisi mükellefi olan şirketlerin ödediğinin ise üçte 
biri. Yani, Gelir Vergisi, büyük bir çoğunlukla ücretliden toplanan bir kalem haline dönüşmüş. 

Vergi gelirleri 1994 hedefi 473 trilyon liraydı. 473 trilyon lira içinde, Gelir ve Kurumlar Ver
gisi yoluyla beyannameli mükelleflerden ve götürü usuldeki mükelleflerden toplanan vergi, sade
ce 57 trilyon liradır. Burada, bu rakamın küçüklüğünü vurgulamak istedim. 

Tabiî, 1994 yılında, Maliye teşkilatımızın yoğun çalışmaları neticesinde, birtakım ek vergi ka
nunları da çıktı. Bu vergi kanunları ile sonuçlarına, bugünlerde, yıl sonu itibariyle -bu vergilerin bir 
kısmı da 1995 yılına sarkacak- toplanan rakamlara ve hangi vergileri çıkardığımıza da bakmak is
tiyorum. 

Bu vergilerin içinde iki ana kalem vardı; biri Ekonomik Denge Vergisi, diğeri Net Aktif Ver
gisi. 

Gelir veya Kurumlar Vergisine ilişkin olarak, 1994 takvim yılında verilmesi gereken özel ve
ya münferit beyannamelerdeki matrahlar üzerinden yüzde 10; götürü usulüyle tespit edilen Gelir 
Vergisi mükelleflerinin, 1994 takvim yılına ilişkin götürü matrahları üzerinden yüzde 10; Gelir 
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Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (a) fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentlerine göre, 1994 yı
lında verilmesi gereken muhtasar beyannamelerde yer alan matrahlar üzerinden de yüzde 5 oranın
da Ekonomik Denge Vergisi tahsilatı yapılmaktadır. Ekonomik Denge Vergisi tahakkuku, 25 tril
yon lira olarak gerçekleşti. 

Yine, en büyük kalem olan Net Aktif Vergisini de, hatırlamak için, söylemekte fayda var. Bi
lanço esasına tabi olan mükelleflerin bilançolannın aktifinde, diğer mükelleflerinde envanterinde 
yer alan varlıkların net değeri veya bunların dönem içinde gayri safî hâsılatları üzerinden bu ver
gi alınmıştır. Net aktif değerler üzerinden yüzde 1,5; gayri safî hâsılat üzerinden; serbest meslek 
erbabından yüzde 2; diğerlerinden binde 5. Bu kalemlerin içerisinde hangisi en yüksek ise, o tahak
kuk ettirildi. Bu yolla tahakkuk eden vergi, de yaklaşık 52 trilyon lira oldu. 

Şimdi, bu vergileri çıkardığımız zaman, bunları, çok ufak bir miktar olarak kamuoyuna sun
muştuk. Hakikaten de ufak vergilerdi; yani cirolarının binde 5'i, net aktiflerinin yüzde 1,5'i... Bun
ları kendi gerçek vergileriyle mukayese ettiğimizde, beyannameli mükelleflerin tahakkuk eden 
vergilerinden daha küçük bir rakam çıkması lazımdı; ama, neticelerine baktığımızda, hiçde böy
le olmadığını görüyoruz. 

Beyana dayalı Gelir Vergisi mükelleflerinin, götürü usuldeki Gelir Vergisi mükelleflerinin, 
Kurumlar Vürgisi mükelleflerinin 1993 gelirlerinden ödediği toplam vergi 57 trilyon lira; halbuki, 
1994 yılında bizim ek vergilerle topladığımız para -Ekonomik Denge Vergisi 25 trilyon, Net Aktif 
Vergisi 52 trilyon- toplam 77 trilyon lira... Yani, mart ve nisan aylarında verilen beyannamelerle 
tahakkuk eden vergiler 57 trilyon lira; ama, bizim ek vergilerle aldığımız 77 trilyon lira; yani kü
çük, gördüğümüz ek vergiler, vergilerin aslından 20 trilyon lira daha fazla tuttu. Buradan şuna gel
mek istiyorum : Demek ki, yeteri kadar, vergiyi, alabildiğimiz söylenemez. 

Ayrıca, 6 Temmuz da çıkan bir vergi kanunuyla da, yine, kayıt dışı ekonominin vergilendiril
mesine dönük çok güzel düzenlemeler yer almıştır; ama, bunların büyük bir çoğunluğu, bildiğiniz 
gibi, takip eden takvim yılı başından itibaren, yani 1.1.1995'ten itibaren yürürlüğe girecek. Bu ver
gi kanunuyla şunlar geliyor: 

Birincisi, kayıt, dışı ekonominin kayıt altına alınabilmesi için, herkese bir vergi numarası ve
rilmesi uygulaması. 

Yine, vergi kaçağının önemli bir boyuta ulaştığı taksitli satışlar ve senetlerin kayda alınama-
masıyla ilgili birtakım uygulamalar var. Burada da, yine, müesseselere, kambiyo senet defteri tut
ma zorunluluğu getiriliyor. Birinci ve ikinci sınıf tacirler ile serbest meslek erbabı, faaliyetleriyle 
ilgili borç ve alacakları için düzenlenen bono, poliçe, çek ve benzeri kambiyo senetlerini bir defte
re kaydetmek zorunda olacaklar. Bu, 6 Temmuz'da, kabul ettiğimiz yasayla gelen bir hükümdür ve 
kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alabilmek için önemli bir gelişmedir. 

Bu yasada, amortisman yoluyla kaçırılan vergileri önleyen bir hüküm daha var... Amortisman 
yoluyla kaçırılan vergileri, daha önceki zamanlarda ve Bakanlığım sırasında da defalarca ifade et
tim. Bildiğiniz gibi, yılın son aylarında, başta taşıt olmak üzere bazı harcamalar yapılıyor, bazı em
tialar satın alınıyor ve bunlar, hızlandırılmış amortismanla, yılın son ayında alınmasına rağmen, 
yüzde 50'ye varan bir amortisman düşmesiyle bir anlamda vergiden kaçırılma sağlanıyordu. Bu ya
sayla, aylık uygulamalar gündeme geldi; yani, aralık ayında, bir müesseseye bir otomobil alınırsa, 
sadece bir aylık bir amortisman düşülebilecek, bir yıllık amortisman değil. Yine, bu da, vergi ziya
mı büyük ölçüde önleyen bir hükümdür. 
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Yine, 6 Temmuzda kabul edilen bu yasayla, cezalar ağırlaştınlıyor. 

Yine, önemli bir maddeyle, işletmenin gerçek hizmetlerinde kullanılmayan yat, kotra, uçak , 
helikopter gibi taşıtların masraflarının, gider olarak kaydedilememesi, bu yasayla uygulanmaya 
başlandı. 

Yine, bu yıl içinde kabul ettiğimiz Ek Gayrimenkul Vergisiyle -150 metre kareyi geçmeyen 
bir ev muaf olmak üzere- ernlaklarchn, gayrimenkulllerden, ödediği verginin bir katı kadar Ek Gay
rimenkul Vergisi alındı. 

Yine, değeri 500 milyon lirayı geçen taşıtlardan değerinin yüzde 4'ü kadar, 1 milyarı geçen ta
şıtlardan ise, değerinin yüzde 8'i kadar, Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi tahsil edildi. 

Bu vergilerin hepsi, varlıklı kesimlere dönük olarak alınan vergilerdir. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Motorlu Taşıtlar Vergisini herkes veriyor, Kurumlar Vergi
sindeki artış yüzde 12.4 Sayın Bakan. 

MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla)- Motorlu Taşıtlar Vergisi, değeri 500 milyon lirayı ge
çen taşıtlardan alındı, yani, 500 milyonun altındaki taşıtlardan, diğer bir deyimle yerli taşıtlardan 
alınmadı. Değeri, 1 milyarı geçenlerden ise, yüzde 8 oranında alındı. Herhalde bu, fakir fukaradan 
alınan bir vergi değildi. 

Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasıyla ilgili yine birtakım önerilerde bulunacağım. 
Maliyenin değerli bürokratları, sanıyorum 1995 yılında bu anlamda çalışmalara devam edecekler
dir. Kayıt dışı ekonominin tabiî ki gerçek bir şekilde hesaplanması, pek o kadar kolay olmuyor. Ba
zı hesaplamalara göre, Türkiye'de kayıt dışı ekonominin vergilendirilememesi nedeniyle kaçan ver
giler, 250 trilyon lirayla 500 trilyon lira arasında tahmin edilebilmekte. Bunlarla ilgili neler yapa
biliriz konusuna gelince: -

Birincisi; bugün, Meclise sevk etmiş olduğumuz Yaş Sebze Meyve ve Haller Kanun Tasarısı
nın bir an önce Meclisten geçerek yasalaşması gerekli. Bu yolla, vergi kaçağının yine bir miktar 
önleneceğini talimin ediyoruz. 

İkinci önemli mesele; ticarî kazanç -bu, bir politika olarak uygulanacaktır- özendirilmelidir. 
Bugün, rant gelirleri üzerinden stopaj kesilmemekte, Gelir Vergisi ödenmemekte. Üniter ver

gi sistemiyle, her tür gelir vergilendirilmen ve bu yolla da yine bir vergi tahsilatı söz konusu olma
lı. 

Servet beyanı uygulama esası getirilmeli; fakat bu, her yıl itibariyle enflasyon oranında büyü
tülerek uygulanmalı. Yani, bu yıl serveti 100 milyar lira olan bir insan, önümüzdeki sene eğer yüz
de 100 enflasyonla karşı karşıya kaldıysa onun servet beyanındaki kayıtlı değeleri 200 milyar lira 
olarak kaale alınarak servet beyanı uygulaması getirilmelidir. 

Yine, belgesiz satışın önlenmesi için fiilî envanter uygulamasının yapılmasında çok büyük 
fayda görüyorum. Bunun, kaçakçılığa eşdeğer cezalarla cezalandırılması ve bir müessesede fatura-
sız ve belgesiz mal bulunduğunda, onun -aynen gümrüklerde olduğu gibi- müsadere altına alınma
sı veya değerinin mükellefe tarh edilmesi esası mutlaka uygulanmalıdır. 

Vergi kaçağının olduğu diğer önemli bir alan ise, gayrimenkul rantlarından elde edilen kazanç
ların vergilcndirilmcmesidir. Bununla ilgili çeşitli uygulamalar yapılabilir. Benim önereceğim uy
gulamalardan birisi; aynen taşıtlarda olduğu gibi, gayrimenkuller için de bir sigorta değeri tespit 
edilerek, o değerden aşağı satış yapılmamasının sağlanmasıdır. Bunun gerçekleştirilmesi için, ta
pu harçlarının biraz aşağıya çekilmesinde çok büyük fayda var. 
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Yine, zaman zaman ifade ettiğimiz -Sayın Pakdemirli'nin de daha önceleri ifade ettiği- devle
tin şufa hakkını kullanmasının, gayrimenkullerden sağlanan gelirlerin vergilendirilmesinde önem
li bir yarar sağlayacağına inanıyorum. Eğer, bununla ilgili Anayasa değişikliği gerekliyse -ki, sanı
yorum gerekli- bu da tüm partilerin ittifakıyla yapılmalıdır. 

Kambiyo senetleri defteri uygulaması 1995 yılı başından itibaren yürürlüğe girecek; fakat, bu
nunla birlikte, kambiyo senetlerinin değerli kâğıt kapsamına alınıp, bir seri numarası ihtiva etmesi 
ve böyle, Maliyenin, bir değerli kâğıt olarak alınan senetlerin haricindeki senetlerin de, bankalarda 
ve icra dairelerinde işlem görmemesi, sadece bunların işlem görmesi esasını, kambiyo defteriyle 
beraber getirmek zorundayız. 

Götürü usul de peyderpey kaldırılmalıdır. Biraz evvel de söylediğim gibi, götürü mükellefle
rin bir ayda ödedikleri ortalama vergi sadece 187 bin 500 liradır. Bu, hiç kale alınabilecek bir ra
kam değildir; yani 1 milyon 800 bin mükellefin ödediği toplam 4 trilyon lira, hiçbir şey değildir; 
götürü usul, bir an önce, özendirilerek kaldırılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, 1994 yılında, Meclisimizden iki önemli vergi tasarısı geçmiştir. Bu 
vergi tasarılarından birincisiyle -ek vergilerle- birtakım tahsilatlar yapılmıştır. Bunlar, tüm kesim
lerce de fazla yakınılmadan ödenmiştir. Bu yolla 77 trilyon liralık bir vergi geliri sağlanmıştır; ama, 
buna rağmen, iç borçlarımız, yirie, çok büyük miktarlarda artmıştır; tabiî ki, bu vergiler alınmasay-
dı, bunun nerelere kadar gideceğini kestirmek de mümkün değildi. 

Buradan şuna gelmek istiyorum: Bu vergi gelirleriyle birlikte, eşzamanlı olarak, bazı tedbirler 
alınmalıdır; bunlar, özellikle, iç borçlar açısından önemlidir. Bu iç borçlar, bir yerde önü kesilme
diği zaman, kamu gelirlerini yutmaktadır. 

1995 yılında yeni vergi kanunlarının çıkmasına gerek olmadığını sanıyorum. 1995 yılında, iç 
borçlara dönük uygulamalar ve bunlarla ilgili radikal tedbirler alınmalı; ikincisi, rant gelirleri de -
yasa çıkmadan uygulanabilecek olan tedbirlerle- vergilendirilebilmelidir. Rant gelirlerinin vergi 
miktarlarını -bu yolla sağlanan gelirlerin vergilerini- şöyle bir hesaplayacak olursak, devletin, iç 
borçlanma yoluyla borçlandığı insanlara ödediği faizlerin asgarî yüzde 25'i oranında bir vergiye ta
bi tutulduğunda, çıkacak rakamı sizler tahmin edebilirsiniz. 1995 yılında, Maliyemizin, bu yönde 
çalışmalar yapmasını diliyorum. 

Ayrıca, yoğun ve başarılı çalışmalarından dolayı, Maliye teşkilatına ve Gelirler Genel Müdür
lüğü mensuplarına teşekkür ediyor, kendilerini kutluyorum. 

1995 yılı bütçesinin, ülkemize ve tüm Maliye çalışanlarına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Köse. 
ANAP Grubu adına, Sayın Ekrem Pakdemirli; buyurun.(ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Pakdemirli, süreniz 30 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa)- Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; gelir bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek için huzurlarınız
dayım; Sözlerime başlarken, hepinize saygılar sunuyorum. 

Bilindiği gibi, gelir bütçesi, ileriye matuf, bir yıl içinde devletin toparlayabileceği gelirlerle 
ilgili bir tahmin manzumesidir. Gider bütçesinin aksine, bu tahminlerde ne kadar isabetli olursanız, 
bütçenizle ilgili rakamlara bu kadar da hâkim olabilirsiniz. 

Gider bütçesi, bildiğiniz gibi, her kalemde, kuruluşların, kurumların harcayabilecekleri mik
tarlarla ilgili bir yetki kanunudur; gelir bütçesi ise, dediğim gibi, bir tahminler manzumesidir. 

Bu tahminleri yaparken bazı kabullerimiz var; o kabullerin de doğru olması, fevkalade önem
lidir. Kabullerin birincisi, bildiğiniz gibi, ekonomik büyümedir. Bu bütçede ekonomik büyüme 
yüzde 4,5 olarak alınmış. Diğer hedefler ise şöyle: Enflasyon yüzde 22,5 ; deflatör yüzde 43,5 ; or-
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talama kur 42 300 lira; ithalat 27 milyar dolar, ihracat 19,5 milyar dolar; bütçe açığı, son düzenle
melerle 204 trilyon; bütçe giderleri 1 katrilyon 342 trilyon. • . ' 

Şimdi, bu hedefler doğru ise yanlış olan bazı rakamlar var veya tersine, bazı rakamlar doğru 
ise, bu hedeflerin yanlış olması lazım. 

Ekonomik büyümeden başlarsak... Bugünkü durumda -en son veriler, ekim ayıyla sınırlıdır-
ekim ayına göre sanayimizin gerilemesi, ayda yüzde 6'dır. Daha önce de, eylül ayına kadar, üç çey-
reklik bir büyümeyle ilgili rakamlarımız var elde; ama, ekimde çıkan rakam daha da karanlık. Ya
ni, küçülme; sanayiin küçülmesi, ekonominin küçülmesi devam ediyor ve muhtemelen, bu sene 
yüzde 5'in üzerinde bir küçülme olacak. Stagflasyon yaşadığımız; yani, durgunluk içinde enflasyon 
yaşadığımız bir dönemde, önümüzdeki sene birdenbire yüzde 4,5 gibi bir büyüme elde etmek, ta
mamen yanlıştır; hayalî olur. Bunları daha doğru baza oturtmak için, gerçekçi olan rakam, buluna
bilecek olan rakam, iyi bir idareyle bulunabilecek rakam sıfırdır; yani büyüme olmayacak demek 
lazımdı; ama, belki siyaseten, işte, biz bu bütçeyle büyümeyi de sağlayamacak mıyız dememek 

. için, belki 1 konulurdu; ama, gerçekçi rakam sıfırdı. 
Şimdi, ekonomik büyüme yanlışsa, tabiatıyla buna bağlı gelir manzumeleri, gelir kalemlerin

deki artışlar da yanlış olacak, onun için bunun üzerinde duruyorum. 
Enflasyon yüzde 22,5 deniliyor... Enflasyonun yüzde 22,5 olması yine hayalidir. Sebebi; ma

lum, bu ayın sonunda enflasyon yüzde 150'ye varabilir, varabilmesi için aralık ayının yüzde 8,5 
enflasyonla bitmesi kâfi; yani, aralık ayında enflasyon yüzde 8,5 dendiği zaman, 12 aylık enflas
yon yüzde 150'ye tırmanıyor. Şimdi, böyle bir yüksek tırmanış devam ederken; yani, ağustos, ey
lül, ekim, kasım, aralık aylarında böyle yüksek bir seyir takip ederken, enflasyonun birdenbire yüz
de 22,5'e indirilmesi yanlıştır. İndirilemez mi?.. Tabiî, yolları var; ama, onun bedeli çok daha ağır 
olur. Onun için, enflasyon yüzde 22,5 alındığında, bu sefer, gelir kalemlerindeki o artışları ifade et
mek mümkün değil; yani, neye dayanarak?.. Enflasyon yüzde 22,5 ise, Akaryakıt Tüketim Vergi
sini yüzde 107 artıracaksınız; bir kalemde, enflasyonun 5 misli artırmak... Bu, hem sanayiyi etki
leyecek hem normal yaşamımızı etkileyecek hem de her türlü imalatın içinde bulunan enerjiyi et
kileyecek, elektriği etkileyecek. Enflasyon yüzde 22,5 olacak; ama, Akaryakıt Tüketim Vergisi 
yüzde 107 olacak!.. Bunda bir yanlışlık var; ya Akaryakıt Tüketim Vergisindeki artış yanlış ya da 
eflasyon oranı yanlış; ama, enflasyon oranı yanlış. Öteki alınabilir; fakat, enflâsyon oranı yanlış, 
yüzde 22,5 olması mümkün değil. Dilerim ki, bu Hükümet, enflasyonu yüzde 65'e çekebilsin. Bu 
Hükümet, bana göre, yüzde 65'te başarılı olacaktır. 

Buna bağlı olarak -deflatör biraz daha teknik ama- bildiğiniz gibi, millî gelirin artışında, he
sap edilen, mal ve hizmetler -devlet hizmetleri dahil-manzumesindeki artışları ifade eden deflatö-
rün de, yüzde 43,5 değil, yüzde 73 olması lazım. "Bakın buradan tenkit ettiler; ama, bir şey söyle
mediler" denmesin diye, hem tenkidini yapıyoruz hem de alternatif şu hedefler olmalıydı diyoruz. 
O hedeflere göre, bir gelir ve gider bütçesini de söyleyeceğim. 

Ortalama kur 42 300 lira deniliyor; bu mümkün değildir. Evveliyata bakarsanız, geçen sene yi
ne burada konuşurken, dolarda döviz kuru 14 300 liraydı, bugün 38 bin küsur lira oldu. Tabiatıy
la, gelecek sene bu kadar sıçrama mı olacak; hayır; ama, ortalama kurun daha yüksek olması lazım. 
Bu bütçenin, en azından şurada tutarlı olması lazımdı. Maliye Bakanlığının dokümanlarında, bu se
ne, ortalama kurun 29 750 lira veya 30 bin lirada kapanabileceği ifade ediliyor. Burada kur, enf
lasyonun önünde olmalı; ama, ne kadar; 3 puan, 5 puan. Şimdi, eğer enflasyon yüzde 22,5, defla
tör de yüzde 43 ise, 42 300 liraya varacak olan kuru izah etmek mümkün değildir. Kurun doğrusu, 
bu deflatör ve enflasyon rakamlarıyla beraber, -söylediklerimle beraber- 53 bin liradır. 

Bundan sonra ne var; ithalat 27 milyar dolar, bu daha yüksek olmalı. Aksi halde, bu durgun
luktan çıkmak mümkün değildir. Tüketimi bir miktar kamçılamanız lazım. İthalatın 27 milyar do
lar yerine 33 milyar dolara çıkması, ihracatın da 20 milyar doların üzerine çıkması lazım. 
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Bu şartlar altında, 204 trilyon denilen bütçe açığı, bize göre, 280 trilyondur; bütçe giderleri ise 
•1,5 katrilyondur. Önümüze gelen bütçe, Plan ve Bütçe Komisyonundaki son düzenlemelerle 1,342 
katrilyona çıkmış durumdadır; ama, bu hedefleri değiştirirseniz, bütçenin hem gelirini hem gideri
ni artırmış oluyorsunuz. Daha gerçekçi bir yaklaşımla, bütçenin açığını da 204 trilyon değil, 280 
trilyon olarak tespit edebiliyorsunuz. Bu, gerçeklere biraz daha yakın olur. 

Şimdi, burada, her zaman hükümetleri dinliyoruz. Hükümetler diyor ki: "Ben samimî bir büt
çe getirdim" Beri, Maliye Bakanı iken bu cümleyi kullanmadım; çünkü, biliyordum ki, bazı yer
lerde bilerek gizlenilmiş rakamlar vardır. "Bu şekilde bir tane bile rakam olsa, ben bunu söylemem" 
dedim ve söylemedim; ama, diğer bakanlarımız bunları söylüyor. Söyleyince bakın neler oluyor: 
Verilen bütün rakamlarda hep sapmalar oluyor; tabiî, en büyük sapma da açıkta oluyor, en büyük 
sapma kamu borçlanma gereğinde oluyor ve en doğru bulunabilen rakamlar da gelir bütçesi oluyor. 
Gelir bütçesindeki sapmalar fevkalade küçük, ihmal edilebilir rakamlardır. Yani, "yüzde 25 arta-
cak'Vdendiğinde 28 artıyorsa veya 3 puan geride kalıyorsa, bana göre doğrudur; yüzde 10 artı eksi 
sapma mümkündür; çünkü, istikbale matuf şeyler söylüyorsunuz. Ama vergi gelirlerinde bu artışın 
tutmasının ana sebebi, başlangıçta çok düşük gösterilen enflasyonun daha yüksek doğması ve bu
nun neticesinde de, yüksek enflasyonda tahsil edilen mal ve hizmetler gelirlerinin yükselmesi, böy
lelikle, ilk hedef olarak bütçeye konulan gelir miktarlarının tutturulmasıdır; ama, yine şunu söyle
yeyim, Gerek Maliye Bakanlığının personeli gerekse Hazine ve Dış Ticaret personeli -onlarla be
raber çalıştığımız yıllardaki, hakikaten özverili çalışmalarından dolayı kendilerine bir daha, bura
da teşekkür ediyorum- rakamları toplamışlar; ama, galiba siyasctentbazı şeyler değiştirilmiş. 

Siyasî tercihler tabiî ki olacaktır, tabiî ki, bürokrasinin getirdiği rakamlar aynen kabul edile
cek diye birşey yoktur; ama, siyaseten de bazı şeyleri değiştiriyorsak, tutarlı olarak, bir model için
de değiştirmemiz lazımdı. Öyle zannediyorum ki, buradaki rakamların farklı olmasının ana sebebi, 
son anda-belki bir aceleye getirmeyle-bunları değiştirmiş olmamızdır. 

Bu bütçe tasarısında 880 trilyon olarak görünen vergi gelirlerinin 967 trilyon olması mümkün; 
çünkü, daha yüksek bir enflasyonda, yani gerçekçi bir enflasyonda -mal ve hizmetlerden alman 
vergiler olsun, servetten alınan vergiler olsun- bunlar artacaktır. Dolayısıyla, bu artışla, 880 trilyon 
değil 967 trilyonluk bir gelir bekleyebileceğiz. Bütçe gelirlerinin tümü 1 katrilyon 220 milyara ula
şabilir; icabında, bunu da daha detaylı olarak biraz sonra verebilirim. 

Şimdi, bu gelir bütçemizin yüzde 78'lik kısmı, vergi gelirlerinden oluşuyor. Önümüzdeki büt
çe tasarısının gelir kısmının yüzde 78'i vergi gelirlerinden oluşurken, yüzde 6,5'i vergi dışı normal 
gelirlerden, yüzde 15,5'i de diğer kaynaklardan sağlahıyor. Enflasyon ve deflatör düşük olduğu 
için, bu gelir makul görülmektedir; yani, önce, bu enflasyon ve deflatörU kabul ederseniz, bu gelir 
makuldür diyebiliyorsunuz; ancak, gerçekleşme daha yüksek olacaktır. 

Vergi gelirlerine baktığımızda, vasıtalı vergiler, toplamı vergi gelirleri içinde yüzde 40'lık bir 
paya sahip. Modern toplumlarda, vasıtalı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı daima da
ha düşüktür. 

Durum böyle olunca, dolaysız vergilerin, yani kazançtan ve servetten alınan vergilerin sağlık
lı toplanması gereği ortaya çıkıyor. Sağlıklı vergi toplamanın da ana şartı, vergi idaresinin, vergi 
mükellef arşivini gcliştirmesiyle mümkündür. Bu arşivi, elektronik bilgiişlem tesisleriyle biz baş
lattık; ama, galiba, bu vergi arşivinin gelişme hızı yavaşladı. 

Şimdi, 1994 yılında, yüzde 4,5 oranında bir büyüme öngörülmesine rağmen, yüzde 48'lik bir 
enflasyon öngörüldüğünden, bir evvelki yıla göre, bütçe gelirlerinin yüzde 82 artacağı tahmin edil-
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misti. Demek ki, yüzde 48 enflasyon var; ama, bütçe gelirimiz yüzde 82 artacak demişiz. Aslında, 
yüzde 82'yi de aşmışız, yüzde 115'lik bir artış var; ama, enflasyon yüzde 48 yerine yüzde 150 ol
muş durumda. 

Demek ki, biz, vergi gelirlerini veya gelir bütçemizi belli kabullerle sınırlandırırken, enflas
yonda doğru bir tahmin yapamazsak, hem bütçe açığını büyük gösterme durumunu hem de vergi 
gelirlerini küçük ifade etme durumunu ortaya koyuyoruz. 

Şİmdi, 1994 yılı vergi geliri tahminî 595 trilyondu;, halbuki, bu belgeye göre, 770 trilyona ula
şabileceği söyleniyor; yani, hedefimizi aştık. Doğru, hedefimizi aştık, ama, gelir idaresi, vergi top
lamada fevkalade yüksek bir başarı elde edildiği zannına kapılmasın veya bu neticeyi çıkarmasın; 
çünkü, enflasyon, yüzde 48 olarak öngörülmüşken, yüzde 150 olunca, tabiî ki, bütün gelirler, -dev
letin gelirleri- hep beraber arttı. 

Gelir Vergisine, 1985 yılı ile 1994 yılı arasında baktığımızda, ortalama yıllık artışı yüzde 64 -
ben, on yıllık bir perspektifi söylüyorum- Gelir Vergisi yüzde 64'le artıyor; ama, on yılda -1994 yı
lının enflasyonu hariç- enflasyondaki artış yüzde 60,3 , yani reel anlamda 4 puan artıyor; ama, son 
on yılda ekonomik büyüme de yüzde 5'in üstünde olduğu için -yine bu yıl hariç- vergi gelirlerinin 
millî gelire oranı veya millî gelirden aldığı pay yavaş yavaş küçülüyor. Vergi gelirlerimiz artıyor 
görünüyor; ama, millî hâsıla büyüdüğü için, oradaki pay küçülüyor. 

Tabiatıyla bu siyasî bir tercihtir, yani "vatandaş, parasını devletten daha iyi kullanabilir, daha 
iyi tasarruf edebilir, daha iyi yatırabilir ve daha iyi hizmet üretebilir" denilebilir, birçok ülkede de 
bu tercih uygulanmaktadır; ama, bizim galiba daha yapacağımız altyapı yatırımları var, sosyal ve 
eğitim alanında yapacağımız çok hizmetler var; onun için, herhalde biz, biraz daha etkin vergi top
lama durumunda olmalıyız. 

Şimdi, mal ve hizmetlerden alınan vergiler, 1985 yılında aşağı yukarı 1 trilyon liraydı; 1994 yı
lında 218 trilyon lira olması ve ortalama yıllık büyümenin de yüzde 69,8 olması öngörülüyor. Yi
ne, burada, yüzde 60'lık bir enflasyonla kıyaslarsanız, 9 puan civarında bir büyüme görülüyor ve 
yıllık reel büyümesi yüzde 6'yı buluyor. Burada, bu tür vergilerin, hele hele bu yılki bütçede, dev
let gelirleri içinde en büyük paya sahip olmasının sıkıntısı vardır. Enflasyonun yüksek olduğu dö
nemlerde burada fukaradan da, Türkiye'nin en zengininden de aynı miktarda -ekmekten, şekerden, 
tüpgazdan, benzinden, gazyağından, undan vesaireden- vergi alıyorsunuz. Eğer, bu tür vergiyi, siz, 
gelirlerinizin içinde bir numaraya yerleştirirseniz, o zaman fukara olan kesim eziliyor demektir, fu
kara olan kesim sıkıntıya düşüyor demektir. 

İşte, maalesef, mal ve hizmetlerden alınan KDV gelirlerinin bir numaraya oturmuş olması, ten
kit edilecek, tenkide şayan ve olmaması gereken bir noktaydı. Bu yıl Katma Değer Vergisi, ilk de
fa bir numaraya oturuyor. 

Servetten alınan vergiler, on yıl içinde, ortalama yüzde 108 büyümüş; ortalama enflasyona 
yüzde 60 derseniz, 1983-1993 yılları arasında, yüzde 108 servetten alınan vergi artışı var. Tabiatıy
la, baz küçük denilebilir; ama, servetten alınan vergilerin artmış olmasının, aslında, gelir dağılımı
nı düzeltici etkisi olur. Bunda da, daha etkin tedbirlerle -Sayın SHP sözcüsü, Sanayi ve Ticaret es
ki Bakanımız ifade ettiler- hakikaten, servetten alınan vergilerde yeni bir sisteme geçip, reci anlam
da vergilendirmeyi oturtmamız lazım; aksi halde, her zaman, bu gelir dağılımında eksiğimiz ola
caktır. 

Şimdi, bu tenkitlerden sonra, bütçenin, idarî, fonksiyonel ayırımına göre dağılımına baktığı
mızda; genel hizmetler devamlı bir artış gösteriyor; bu sene de yüzde 24,6 olarak artış gösteriyor. 
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Biz, bunu, alternatif bütçede yüzde 24'e indiriyoruz. Savunma, yüzde 13,9 pay alıyor; biz, savun
ma hizmetleri için 11,5 puan- yani, bütçe payı olarak- ayrılması gerektiğini söyleyebiliyoruz. Bu 
bütçe, adalet, emniyet için yüzde 4,2; tarım, orman ve köy için yüzde 3,4; su işleri için yüzde 3,1; 
karayolları için yüzde 2,2; bayındırlık için yüzde 0,9; ulaştırma için yüzde 0,3; madencilik için yüz
de 0,3; eğitim için, yüzde 13,6'hk bir pay öngörüyor; bizim düşüncemize göre, bu, yüzde 18 olma
lıydı. Sağlık için yüzde 3,7 öngörülüyor; bizim görüşümüze göre yüzde 4 olmalıydı. Kültür, ve tu-
rizim için yüzde 0,6; sosyal hizmetler için yüzde 0,7; borç faizleri için yüzde 29,2 öngörülüyor. 
Bu daha akıllıca bir borçlanma politikasıyla, yüzde 26,8'e gelmeliydi. 

Şimdi, bazı arkadaşlar "sizin zamanınızda neydi" diyebilir. Hemen, şu Maliye Bakanlığı ya
yınlarına veya bütçe yılı kitabına bakarsanız, bizim idareyi teslim ettiğimiz 1991 yılında, faizlerin 
bütçe içindeki payının yüzde 18,2 olduğunu görürsünüz. Şimdi ise, bu pay, yüzde 29,2 olarak tek
lif ediliyor. Reci anlamda 10 puanlık artış demek, oldukça rahat bir faiz ve borçlanma politikası gü
dülecek demektir. Eğer siz, paranıza üç ayda yüzde 50, dolara yine üç ayda yüzde 100 net faiz ve
rirseniz, tabiî bunlar da yetmez. Onun için, bizim teklif ettiğimiz gibi, bütçe, faiz payı olarak yüz
de 29,2 yerine, yüzde 26,8 hedefi alınarak yapılabilir. 

Bütçedeki bu sıkıntıların önlenmesi babında ödenek kısmaya da, Meclis, önce kendisinden 
başlamalıdır. Meclis, 4 trilyon 570 milyar olan bütçesini 4 trilyon 400 milyara çekebilir. Ben ince
ledim, detayını isteyen arkadaşımız varsa, onunla sonra konuşuruz. 

Cumhurbaşkanlığı, 643 milyar liralık bütçeye sahip. Bu, fevkalade yüksektir; 400 milyar lira
ya indirilebilir; zaten 400 milyarmış da, komisyonda 200 milyar daha ilave edilmiş. Burada, rah
metli Özal'ı tenkit edenleri, "Cumhurbaşkanlığına fazla bütçe aldı" diyenler, bütçeyi 10 kat artıra
rak, onu aratıyorlar şimdi!.. 

Burada, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesinin, gerek faiz ödemelerinden gerekse di
ğer transferlerden aktarmalar yoluyla büyütülmesi lazım. 

Maliye Bakanlığı 294 trilyonluk'bir ödenek almıştır. Bunu 285 trilyona sığdırması mümkün. 
Millî Eğitim Bakanlığı ödeneğinin, 135 trilyon yerine, 200 trilyon olması lazım. Millî Eğitim 

Bakanlığı bütçesi fevkalade kısılmıştır. İlk ve ortaokullarda, artık, evden odun, kömür taşınarak sı
nıfların ısıtılması yoluna başvurulmaya başlanmıştır; Okulların temizliğini, çocuklar veya aileleri 
yapmaya başlamıştır. Bunlar, devleti küçültücü birer trenddir. 

"Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi böyle artarsa, biz yarın bunun altından nasıl kalkarız" diye, bir 
soru akla gelebilir. Orada alternatif düşünce de, eğitimin birkısmının, gücü olana, bir kısmının da, 
özel sektöre, eğitim imkânlarını teşvik ederek kaydırılmasında fayda var. 

Değerli, arkadaşlar, bu bütçemiz, maalesef, geçen sene olduğu gibi, bu sene de hedeflerini tu
tamayacak; çünkü, ekonomik büyümenin olması mümkün değil; En azından böyle; ama, dileriz ki, 
sıfır büyümeyi halledebilirler, dileriz ki, 1991 'de bizim bıraktığımız büyüme oranını yakalayabilir
ler. Yakalayabileceklerini zannetmiyorum; ama, hatırlarsınız 1991'de Körfez Savaşma rağmen 
ekonomi büyüyordu; bir seriye göre yüzde 0,5, bir seriye göre de yüzde 0,7 idi; Enflasyon düşme 
eğilimindeydi, biz bıraktığımızda, kasım ayı sonu itibariyle yüzde 56,4 idi; borçlar azalıyordu. 

ANAP döneminde, iç borçlar, Türkiye tarihinde fevkalade önemli bir gerileme göstermiştir. 
Herkes tersini söyler. Şimdi, oranların vereceğim; iç borçlar, bizim dönemimizde olduğu kadar, 
hiçbir yerde gerilememiştir; ama, maalesef, o zamanki muhalefet mensupları "borç batağındayız, 
borçlarımız şöyle büyüyor, böyle büyüyor" diye,siyasî nutuklar atıyorlardı. 
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Bizim bıraktığımızda, kişi başına gelir, 2 600 dolar seviyesinde idi; bakıyoruz, 2 bin dolara ge
riledi. Bu, herhalde bir nakısa; ama, inşallah önümüzdeki seneler, yeni hükümet, yeni bir anlayış 
ve yeni bir zihniyet, artık, bu kişi başına geliri, 2 binli değil, 3 binli rakamlara çıkarır. 

Eğitime ve sağlığa bütçeden ayrılan paylar, bizim dönemimizde artıyordu. Eğitime ve sağlığa 
ayrılan payların bu kadar düşmesi, bizi, ilerisi için, çok büyük bir sıkıntıya sokacaktır. 

Bakın, bir araştırmamın sonucunu size vermek istiyorum: 1960 yılında fert başına düşen mil
lî gelirde Türkiye, Kore'den, Japonya'dan, Tayvan'dan, Singapur'dan, Malezya'dan, Hong 
Kong'dan daha ileride. Onları bırakıp, komşularımıza gelelim; fert başına düşen millî gelirde, Yu
nanistan'dan, Portekiz'den ve İspanya'dan önde. 1980 yılına geldiğimiz zaman, Malezya hariç, hep
sinin gerisinde kalıyoruz. "Neden böyle oldu, yirmi yılda ne yaptık, yanlışımız nedir" diye baktığı
nızda; birinci yanlış, eğitime ayırdığımız payın diğerlerinden küçük olması. Ne yaptık; bol bol fab
rika kurduk; ama, insana yatırım yapmadık. Bu saydığım bütün milletler, insana yatırım yapmış ve 
yirmi sene sonra bizi geçmiş. Biz, yanlış bir tercihte bulunduk; sonucu da bu. Bir diğer farkı, on
lar 1960'iı yıllarda "serbest piyasa ekonomisine geçeceğiz" demiş; biz ise "karma ekonomi mode
lini güdüyoruz; bu karma ekonomide, devletde, özel sektör de, yan yana kalkınmada çalışacaklar" 
demişiz. Bana göre, iki tane fark var; başka bir fark bulamadım. Ben, bir hoca olarak bütün bu say
dığım milletlerin çocuklarına çeşitli ülkelerde ders verdim; bütün bunları yanlı olarakda söylemi
yorum; tarafsız olarak söylüyorum. Türk öğrencisi kadar, meseleyi çabuk kavrayan, anlayan ve so
nuç alabilen başka bir milletin öğrencisini görmedim. Demek ki, insandaki zafiyetten değil, sistem
deki zafiyetten bu noktaya gelmişiz. 

Biz, eğitime, daima yüksek oranlarda pay ayırmaya çalışmışız; mesela, 1990 yılında yüzde 
18,8; 1991 yılında yüzde 17,3; şimdiki teklifimiz yüzde 18; ama, bu bütçe yüzde 13,6'ya gerileti
yor. Sağlıkta da böyle... Bunlar, fevkalade tehlikelidir. 

1991 yılında biten Anavatan Partisi döneminin, son üç yılla bir.mukayesesini vereyim: 

Yıllık ortalama büyüme, ekonomik büyüme; koalisyon döneminde yüzde 2,7, bizde yüzde 5,1, 
Türkiye Cumhuriyetinin 71 yıllık ortalaması da yüzde 5,1'dir. Sanayinin büyümesi, Anavatan Par
tisi döneminde yüzde 6,2, koalisyon döneminde yüzde 1,7 ve cumhuriyet döneminde yüzde 6,4. 
Tanmm büyümesi; bizde yüzde 1,7, Koalisyonda yüzde eksi 0,2 ve cumhuriyet döneminde yüzde 
3,5. Fert başına düşen millî gelir artışı çarpıcıdır; bizde yüzde 3,1; Koalisyonda yüzde 0,4 ve cum
huriyet döneminde ise yüzde 2,8'dir. Yıllık ihracat artışı; bizde yüzde 11,5, Koalisyonda yüzde 4,5 
cumhuriyet döneminde ise yüzde 8,5'tu. 

Şimdi bakın, iç borçların milletin varidatına bölümü; yani, Hazinenin aldığı borçların millî ge
lire bölümünün oranına borçlanma oranı deniliyor ve bu borçlanma oranına baktığımızda, Anava
tan Partisi döneminde, bu borçlar, her yıl yüzde 7,5 oranında gerilemiş; yani, diyelim ki, 1983'te 
yüzde 100 idiyse; bu, ertesi sene yüzde 92,5; daha sonraki sene yüzde 85; ondan sonraki sene de 
yüzde 77,5 şeklinde bir gerileme olmuş. Halbuki, Koalisyonda bu artış yüzde 37,7... 

BAŞKAN- Sayın Pakdemirîi, 2 dakikanız var efendim. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla)- Pardon; Koalisyon döneminde iç borçların artışı yüzde 

18,8. Dış borçların gayri safî millî hâsılaya bölümü; Koalisyonda yüzde 37,7 ve Türkiye cumhuri
yeti tarihinde de yüzde 2,6'dır. Toplam borçlara baktığınız zaman, Anavatan Partisi döneminde 
borçlanma azalmış olup, toplam borçların gayri safı millî hâsılaya oranı, her yıl ortalama yüzde 2 
azalmıştır; ama, bu yüzde, Koalisyon döneminde yüzde 35 artmış, cumhuriyet tarihinde de yüzde 
2,6'lık bir artış var. 
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Şimdi, yıllık ortalama bütçe açığına bakarsak, bizim dönemimizde yıllık ortalama bütçe açığı 
yüzde 22, Koalisyonun üç yıllık döneminde ise yüzde 32 olmuştur. Yıllık ortalama devalüasyona 
bakıyorsunuz; bizde yüzde 44; bu oran, Koalisyonda, maşallah, yüzde 109 olmuş!.. Bu rakamlar 
böyle gidiyor. 

Şimdi, şu bütçeye baktığımız zaman, iki noktasında önemli bazı aksaklıkları gördük, hem de 
bir büyük haksızlık yapılacaktır; bu haksızlıkların önlenmesi için bir iki kelime söylemek istiyo
rum. 

Burada, Akaryakıt Tüketim Vergisini yüzde 107 oranında artırıyorsunuz. Şu anda mazotun lit
resi 15 500 liradan satılmaktadır. Bu satış fiyatının üzerine yüzde 107'lik bir ilave yaparsanız -ki, 
bu, yıl sonuna kadar elde edilecek gelirlerin artışıdır- gelecek sene bu zamanlarda mazotun litresi 
asgarî 35 bin lira olacak demektir. Yani, bize "2 bin liradan mazot satmak günahtır" derken, siz, bu 
mazotun satış fiyatını 35 bin liraya nasıl çıkaracaksınız? Onun için, bu rakamınızı düzeltin; yoksa, 
sizi köylere sokmazlar; hep bunu söylerler; "sen, 2 bin liraya mazot satmak günah diyordun..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Pakdemirli, lütfen, son cümlenizi söyler misiniz. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla)- "...şimdi 35 bin liraya nasıl mazot satıyorsunuz" derler. 
Bu Koalisyon, parayı da pul etti. Bakın, cebimde iki tane 10 bin liralık var. Biz bıraktığımız 

zaman bu 10 bin lirayla 5 litre mazot alınıyormuş, şimdi ise bu 10 bin lirayla yarım litre mazot alı
nacak; önümüzdeki gün geliyor mazot zamları!.. Yani, ikisinin arasındaki farkı, herhalde, milleti
miz de görüyor. 

Ben, bu bütçenin, milletimize, insanlarımıza ve ilgili kurumlara hayırlı uğurlu olmasını temen
ni ediyor; bazı aksaklıklar, Maliye Bakanının yetkisi, Başbakanın yetkisi dahilinde düzeltilebilirse, 
iyi olacağını ifade ediyorum. , 

Konuşmamı bir cümleyle bitirmek istiyorum; 32 nci madde ve 47 nci madde yanlıştır; 47 nci 
madde Anayasaya da aykırıdır. Çünkü, 47 nci maddeyle döner sermayeden üniversite öğretim üye
lerinin alacakları pay, 2 katından 1,5'e indirilmektedir. 32 nci maddede de "üniversitelerdeki döner 
sermayeden peşin olarak yüzde 3'ü tahakkuk esnasında yatırılacak, yüzde 6'sı da yıl sonunda yatı
rılacak" deniliyor. Halbuki, üniversite döner sermayelerinin çoğu, paralarını bir sene gecikmeyle 
alır, altı ay gecikmeyle alır; dolayısıyla, döner sermayelerini çalıştıramaz hale sokacağız. Ben, bu 
yanlışlığın da düzeltilmesi dileğiyle, bütçenin tekrar hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, hepi
nize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo Hoca" sesleri, alkışlar) 

FARUK SAYDAM (Manisa)-Bu milletin, bu derse ihtiyacı var. 
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Pakdemirli. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Hüseyin Balyalı ve Sayın Abdurrezzak Yavuz, konuşa

caklar. 
Sürelerinizi eşit kullanıyorsunuz, değil mi? 
ABDURREZZAK YAVUZ (Şanlıurfa)- Evet. 
BAŞKAN- Sayın Yavuz; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA ABDURREZZAK YAVUZ (Şanlıurfa)- Sayın Başkanım, değerli mil

letvekili arkadaşlarım; 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Yasa
sı Tasarısı çerçevesinde, gelirler bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini ve dü
şüncelerini dile getirmek üzere söz almış bulunuyorum; sizlere saygılarımı sunuyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütçelerin, hükümetlerin ekonomik yaşam üzerinde et
kili oldukları birçok temel politikayı, karar ve tercihleri yapılarında taşıyan önemli araçlardan biri 
olduğu bilinen gerçeklerdendir. 

Önceleri, bütçe politikası, geleneksel olarak, kamusal olarak üstlenilen bazı hizmetlerin yeri
ne getirilmesini sağlamak, bunların gerekli kıldığı finansman olanaklarını sağlamak ve buradan ge
lirlerin yeniden dağılımına katkıda bulunmak düşüncesiyle oluşturulurken, günümüzde, Anayasa
mızda yer alan "sosyal devlet" ilkesinin yaşama geçirilmesi amacına dönük olarak, bütçe harcama 
ve gelirlerinde önemli ölçüye varan genişlemeler ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Bütçe gelir ve harcamaları, yalnızca, kamu harcama ve kaynaklarının boyutlarını belirlemek
le kalmamakta; bunun yanı sıra, ekonominin genel dengesini, gelir dağılımını belirlemektedir. Ulu
sal gelirin bir bölümüne, vergi ve benzeri yollarla, kamusal hizmet üretimine dönük olarak el ko
nulması, bir yandan özel tüketim harcamalarının boyutlarını etkilerken, öte yandan, kamusal kay
nakların, izlenen ekonomik politikalar doğrultusunda, gerek bireysel gerekse bölgesel gelir dağılı
mının düzenlenmesine dönük olarak kullanılmasını mümkün kılmaktadır. 

Kamusal kaynakların, kamu harcamalarına yetmemesi, birkısım kamu hizmetlerinin bütçe 
açıklarıyla karşılanma durumunda kalınması, ekonominin hem iç hem de dış dengesini bozmakta, 
enflasyona neden olmaktadır. Gelir dağılımı, özellikle dar ve sabit gelirliler aleyhine bir bozulma
ya yönelmektedir. Bütün bu nedenlerle, kamusal harcamaların, sağlıklı, sağlam kaynaklardan kar
şılanması gerekmektedir. Devlet, ya harcamalannı sağlıklı kaynaklan düzeyinde tutacaktır ya da 
harcamalarını karşılayacak gelir kaynaklarını artırmaya çalışacaktır. Günümüz Türkiyesinde, kamu 
hizmetlerinin yeterli düzeyde ve yoğunlukta olduğunu ileri sürmenin olanağı bulunmamaktadır. Bu 
nedenle, kamu harcamalarının sınırlandırılması ya da azaltılması söz konusu bile edilemez. Bu ne
denle, Türkiye'de, hem var olan kamu hizmetlerini yürütebilmek ve hem de bu hizmetlerin düzeyi
ni ve niteliğini artırmak için, kamusal gelirlerin yükseltilmesi gerekmektedir. 

Kamusal harcamaların yürütülebilmesinde, en önemli ve güvenli araç, kamusal gelirlerdir. Ka
musal gelirler içinde yer alan gelir kalemleri arasında ise, en öne çıkan vergi gelirleridir. Bütçe ge
lirlerinin, sürekli ve güvenli kalemlerinin başında yer alan vergi gelirlerinin, toplam gelirler içeri
sindeki payının giderek artırılması, bütçe lıarcamalannın sağlıklı kaynaklarla beslenmesi açısından 
önem taşımaktadır. Bu nedenle, Türkiye'nin önündeki en önemli sorun, hem kamu harcamalarının 
nicelik ve nitelik açısından yükseltilmesi ye hem de -açık bütçe olayıyla karşılaşmamak için- ver
gi gelirlerinin artırılması gereğidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Türkiye'de, sunulan kamu hizmeti yeterli de
ğildir. Ülkemizde, hizmet istemi giderek artmaktadır. Bütün bu nedenlerle, kamunun finansman ge
reği de, giderek büyümektedir. Artan bu finansman gereği, kamusal gelirlerle karşılanmazsa, doğa
cak kamusal açık, ülkemizin ekonomik kararlılığının ortadan kaybolmasına neden olacak, kaynak
ların akılcı kullanılmasını önleyici sonuçlar doğuracaktır. 

Ekonomimiz, yıllar boyu süren dengesizlikler, kötü harcamalardan dolayı, ciddî bir bunalımın 
eşiğine gelmiştir. Hemen tüm siyasî partilerin, paylaştığı bu gerçek, fiyat artışlarının da hızlanma
sına, dış açığın büyümesine, Türk parasının değer kaybetmesine neden olmuştur. Ekonominin ge
nel dengelerinde ortaya çıkan hızlı bozulma, 5 Nisan 1994 tarihli ekonomik önlemler paketini or
taya çıkarmıştır ve bu paket çerçevesinde, ekonomimizi, bütçemizi yönlendirmekteyiz. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kamu kaynaklarının büyüklüğü göz önünde bulundurula
rak hazırlanan, 1995 malî yılı bütçe tasarısının temel amacı, ekonomide, iç ve dış dengelerin yeni
den kurularak, sağlıklı bir ekonomik yapının oluşturulmasını sağlamaktır. 

1995 yılı programında, yüzde 4,4'lük bir büyüme hızı planlanmış ve kamu açıklarının azaltıl
ması hedef alınmıştır. Program ile tam bir uyum içerisinde hazırlanan 1995 Malî Yılı Bütçe Yasa 
Tasarısında, programda öngörülen hedeflere ulaşılması için gerekli önlemlere de yer verilmiş bu
lunmaktadır. 

1 katrilyon 331 trilyon liralık konsolide devlet bütçesi gelirleri, 1 katrilyon 133 trilyon lira ola
rak öngörülmüştür. Bu miktarın, 1 katrilyon 127 trilyon lirası, genel bütçe geliri; 6 trilyon lirası kat
ma bütçe geliridir. Gelir ile gider arasındaki 198 trilyon liralık farkın net istikraz hâsılatıyla karşı
lanması hedeflenmiştir. 

Genel bütçe gelirlerinin 880 trilyonu, yani yüzde 78'i vergi gelirlerinden; 74 trilyonu, yani, 
yüzde 6'sı vergi dışı normal gelirlerden; 173 trilyonu; yani yüzde I5'i de özel gelir ve fonlardan 
oluşmuştur. 

880 trilyon liralık vergi gelirleri içinde en büyük pay 346 trilyon 200 milyar lira ile gelir üze
rinden alınan vergiler oluşturmaktadır. Bunun toplam vergi gelirleri içindeki payı yüzde 39,3'tür. 
Servet üzerinden alınan vergilerin 7.9 trilyon liraya, mal ve hizmetlerden alınan vergilerin 363,9 
trilyon liraya; dış ticaretten alman vergilerin ise 146,9 trilyon liraya ulaşması beklenmektedir. 

Konsolide bütçe gelirlerinin 1994 yılı tahsilat tahmininin, 1995 yılı bütçe önerisiyle karşılaş
tırılmasından ortaya çıkan durum şudur: 

Konsolide bütçe gelirlerinde yüzde 47,1'lik; genel bütçe gelirlerinde yüzde 46,9'luk; vergi ge
lirlerinde yüzde 47,9'luk; vergi dışı normal gelirlerde yüzde 25'lik özel gelirler ve fonlarda yüzde 
53'lük; katma bütçe gelirlerinde yüzde 100'lük bir artış beklenmektedir. 

Yüzde 47,9'luk bir artış olması öngörülen vergi gelirlerinin alt kalemlerine baktığımızda gö
rünen gerçekler şunlardan ibarettir: 

• 1 - Gelirlerden alman vergilerde yüzde 38,5 oranında artış öngörülmüştür. Gelir vergisinde 
1994 yılı tahsilat tahminine göre artış yüzde 59; kurumlar vergisinde artış yüzde 12,4 olacaktır. 
1994 Malî Yılında 20 trilyonluk bir tahsilat tahminine konu olan Ekonomik Denge Vergisi 1995 
malî yılı için öngörülmemiş bulunmaktadır. 

2 - Servetten alının vergilerde öngörülen artış, eksi yüzde 78,8 düzeyindedir. Bunun başta ge
len nedeni, 1994 malî yılında 32 trilyonluk Net Aktif Vergisiyle 1 trilyonluk Ek Motorlu Taşıtlar 
Vergisinin yine 1995 malî yılı için öngörülmemiş olmasıdır. Motorlu Taşıtlar Vergisinde yüzde 
97'lik, Veraset ve intikal Vergisinde yüzde 55,6'lık bir artış beklenilmektedir. 

Mal ve hizmetlerden alınan vergilerde 1995 malî yılı için öngörülen artış oranı yüzde 66.5,. 
dahilde alınan Katma Değer Vergisinde 1994 yılı tahsilat tahminine göre yüzde 57,4'lük, ek vergi
de yüzde 5,1'lik, Taşıt Alım Vergisinde yüzde 100'lük, Banka ve Sigorta Muamele Vergisinde yüz
de 55,6'lık, Akaryakıt Tüketim Vergisinde yüzde 106,5'lık, Damga Vergisinde yüzde 51,9'luk, 
harçlarda yüzde 90'lık artışlar öngörülmüştür. 

Dış ticaretten alman vergilerde öngörülen artış oranı ise yüzde 65,1 olmuştur. 1994 yılı tahsi
lat tahminine göre Gümrük Vergisinde öngörülen artış oranı yüzde 52, Akaryakıt Tüketim Vergi
sinde yüzde 55, tek ve maktu vergide yüzde 48,1, ithalde alınan Katma Değer Vergisinde yüzde 
74,2, diğer dış ticarette alınacak vergiler de yüzde eksi 4,8'dir. 
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Kaldırılan vergiler artıklarında ise beklenen artış oranı, 1994 yılı tahsilat tahmininin 502 mis
lidir. 1994 yılı tahsilat tahminine göre beklenen 30 milyarlık gelirin, 1995 malî yılında 15,1 trilyon 
liraya ulaşacağı öngörülmüştür. Türkiye, bu noktada, bir yandan bütçe gelirlerini sağlıklı ve güve
nilir kaynaklara dayandırma konusundaki çabalarını sürdürürken, öte yandan da giderek büyüdüğü 
konusunda kuşku bulunmayan kayıt dışı ekonomiyi, kayıt içi ekonomi biçimine büründürmesi ça
basına hız vermektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, gelir bütçesi üzerindeki görüş ve düşüncele
rimi, konsolide bütçe gelirlerini, gayri safî mallî hâsılaya göre irdeleyerek sürdürmek istemekte
yim. 

1995 yılı gayrî safî millî hâsıla öngörüsünde, cari fiyatlara göre, yüzde 103,1'lik bir büyüme 
beklenmektedir. 1994 yılında, cari fiyatlarla yüzde 74 oranında hedeflenen gayrî safî millî hâsıla 
artışına karşın, konsolide bütçe gelirlerinde yüzde 82,1 oranında bir büyüme öngürülmüştür. Oysa 
ki, 1995 malî yılı konsolide bütçe gelirlerindeki artış, yüzde 80,7 olacaktır. Bu iki rakamı karşılaş
tırdığımızda, 1994'te gayrî safî millî hâsılanın üzerinde artan konsolide bütçe gelirleri, 1995'de bu
nun gerisinde seyredecektir. Bu ise, konsolide bütçe gelirlerinin gayrî safî millî hâsıla içindeki pa
yının, yüzde 29,4'den, yüzde 26,1'e gerilemesi sonucunu doğuracaktır. Konsolide bütçe gelirlerinin 
gayrî safî millî hâsıla içindeki payının azalmasına karşın, harcamaları karşılama oranının yüzde 
76,6'dan, yüzde 85,1'e oranına yükselmesi, konsolide bütçe harcamalarının daraltılmasından kay
naklanmaktadır. 

Bütün bunlar, vergiyle ilgili düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi, kamu hizmetlerinin 
sağlıklı kaynaklardan beslenmesi ve verginin sosyal işlevini yerine getirebilmesi açısından yeniden 
düzenlenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım... 
BAŞKAN- Sayın Yavuz, 1 dakikanız var. 
ABDURREZZAK YAVUZ (Devamla)- Peki efendim. 
... Türkiye, serbest piyasa modeli içinde ekonomik kalkınmayı ve genişlemeyi, benimsenmiş, 

kararlı bir ekonomik büyümeyi gerçekleştirmek istiyorsa, bütçe disiplinini sağlamak zorundadır. 
Bu disiplini, yetersiz olan kamu hizmetlerini kısarak değil, kamu harcamalarının sağlam kaynağı
nı oluşturan vergi sistemini ve düzenini disipline ederek sağlamalıdır. Türkiye'nin, kayıt dışı eko
nominin cenneti olmaktan, vergi vermeyenlerin cenneti olmaktan, vergi vermemenin övünç kayna
ğı olduğu bir konumdan kurtarılması gerekmektedir. Vergi mevzuatında aksayan yönlerin düzeltil
mesi, her türden ticarî işlemlerin kayıtlara geçirilmesi, vergide verimlilik ve adaletin sağlanması, 
vergi tabanının yaygınlaştırılması, vergi kayıp ve kaçaklarının en alt düzeye indirilmesi için, kap
samlı bir vergi reformunun, daha doğrusu, kamu gelir reformunun yapılması bir zorunluluk olarak 
önümüzde durmaktadır. Her yurttaşa bir vergi numarası verilmesi uygulamasının, öncelikle yü
kümlülerden başlanmak üzere, tüm yurttaşlara yayınlaştırılması gerekir. 

Son söz olarak, 1995 malî yılı bütçemizin, ülkemize ve yurttaşlarımıza yararlı olmasını diler
ken, bu bütçenin uygulayıcıları olan Maliye Bakanlığı ve ilgili birimlerinde görev yapan kamu gö
revlilerine başarılar diler, hepinizi, Grubum ve şahsım adına saygılarımla selamlarım. (DYP, SHP, 
ANAP, RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Yavuz. 
İkinci konuşmayı yapmak üzere, Sayın Hüseyin Balyah; buyurun. (DYP ve SHP sıralarından 

alkışlar) 
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15 dakikanız var Sayın Balyalı. 

DYP GRUBU ADINA HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)- Sayın Başkan, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin değerli üyeleri; "büyük Türk Milleti için, büyük Türkiye" diyen Doğru Yol Partisi 
Grubu adına, 1995 yılı bütçesinin gelir bütçesiyle ilgili kısmında -kısa süre için- görüşlerimi arz et
mek üzere huzurlarınızda bulunuyorum; Yüce Türk Milletinin değerli temsilcilerini saygıyla se
lamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Atalarımız, milattan önce ve milattan sonra, Asya, Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da, 16 
tane devlet veya imparatorluklar kurarak, dünyada, tarihin başlangıcından bugüne kadar millet ol
manın şuuruyla, devlet fikrine sahip, adaletli yönetimlerle, tarih sahnesinde daima üstün meziyet
lerle kalmasını bilmiş ve son olarak, dünyanın büyük devletlerinin yok olduğu gözüyle baktıkları, 
bu millet, dişiyle, tırnağıyla, istiklâl mücadelesini verip, Türkiye Cumhuriyetini kurarak, yetmiş 
yıldan bu yana, mazlum milletlere de örnek olacak şekilde, cumhuriyetini ve demokrasisini yaşat
mış ve yüceltmiştir. 

Bugün, 1994 yılının sonunda, dünyada, soğuk harbin bittiği farz edilse de, anarşi ve ekonomik 
savaşla ile sınırlan yeniden şekillendirme gayretleri artarken, Müslüman Türk Milletine dünyanın 
bakışı, bu Yüce Milletin ve Türkiye Cumhuriyetinin bulunduğu yerin jeopolitiği ve Türk Milleti
nin tarihî hasletleri ışığında, korkulan ülke şeklinde olmuş ve bu korku, Türk Milletinin ve Türki
ye Cumhuriyetinin başına gaileler yaratma planlarını ve yüzkırk sene önceki gizli şark meselesini 
gündeme getirmiştir. (DYP sıralarından alkışlar) Dost görünen ülkeler dahil açık ve gizli düşman-
lanmız, kendi menfaati an icabı, Türkiye'nin, dünyada, gelecekte büyük Türkiye olmaması için 
"maşa varken, elini ateşe uzatma" prensibiyle, sıkıntıya girme uğruna, uğraş ve çalışmalarını, dört 
bir koldan en üst seviyede uygulamaya koymuşlar ve ısrarla bu uygulamalarını devam ettirmekte
dirler. 

Geliri az olan ülkelerin, geri kalmış veya kalkınmakta olan ülke sınıfında olduğu, hepinizce bi
lindiğine göre, bugün, Azerbaycan'da, Çeçenistan'da, Bosna'da, Kafkaslar'da, Orta Asya'da, Irak'ta, 
Kıbrıs'ta, Balkanlar'da, Müslüman insanların bizden beklediği siyasî, manevî destekler dışında, 
muhakkak insanî yardımlar da söz konusudur. Yurt içinde Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü için, 
vatan, ezan, bayrak diyen.60 milyon insanımızın şehitler vermesi ve vermeye devam etmesi; ve mi-
sakımillî sınırlarımız dışındaki Müslüman ve Türk kardeşlerimize yapılan haksız muameleler, in
san haklan savunuculannın vicdanlarını sızlatmasa da, "Yurtta sulh cihanda sulh" siyaseti çerçeve
sinde 60 milyon Türkiye Cumhuriyeti insanını kahır içinde, kalplerini sızlar bırakmaktadır. (DYP 
sıralanndan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Balyalı, biraz da gelir bütçesine gelirseniz iyi olurr" 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla)- Gelir bütçesi işte bu ortam içerisinde konuşulacak bütçe

dir.. ("Bravo" sesleri, alkışlar) 
ALİ ER (İçel)- İyi vurdun Balyalı. 
BAŞKAN-Gelir bütçesiyle ilgisi yok bunun. 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla)- Yurt içinde ve yurt dışında şehitlerimize cennet, gazileri

mize şifa ve sabır dileyerek, bu anlamsız gizli düşmanlık ortamında, gelir bütçesinin, devletimiz ve 
milletimiz için ne kadar önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bütçeyi hem gelir hem gider yönüyle, mütalaa ettiği gibi, ben de kısa
ca bu konuya girerek, konuşmamı sürdürmek istiyorum. 
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Devletin üstlendiği ve üstlenmek zorunda kaldığı görevleri yerine getirebilmesi için, yeterli ve 
sağlam gelir kaynakları bulmasının bir zaruret olduğunu herkes bilmektedir, herkes bu kürsüden 
ifade etmektedir, etmiştir, edecektir. Ekonominin dengelerinin ve istikrarının sağlanması, harca
maların sağlam kaynaklara dayandırılmasına bağlıdır. Dış kaynaklardan sağlanan borçlanmalar, fa
iz ve taviz esasına dayandığına göre; iç borçlanma ihtiyacının had safhada kemiğe dayanması so
nucu, sağlam kaynaklı gelir elde etmek için tek çıkar yolun, vergi olduğu anlaşılmıştır, ifade edil
miştir, görülmüştür, prensiptir; başka da çıkar yol yoktur. 

Vergi doğru yerde harcanmazsa, harcama muslukları da kontrol edilmezse, kaynak sıkıntısı ve 
yeni vergi ihtiyacı devam eder. Kaynakların yerli yerinde harcanması, mükellefin de ödediği ver
ginin nereye harcandığını bilmesi gerekir. Demokrasinin gereği olarak mükellef, mevcut kaynak
ları nasıl yönlendirdiğimizi, televizyondan konuşmalarımızı izlediğinden, demokrasinin daha da 
gelişeceği, herkesin gözünün bu Mecliste, bu demokraside, bu harcamalarda olacağını bilmemiz ve 
bu şuurla hareket etmemiz gerektiğini bir defa daha tekrarlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, demokrasi, Magna Carta'dan günümüze kadar görülen haksız ve adalet
siz vergi uygulamalarından doğmuştur ve dünyanın hiçbir yerinde vergi politikaları kolay politi
kalar olmamıştır. Takdir edersiniz ki, sadece vergi kanunlannı çıkarmakla, vergi toplanması da 
mümkün değildir. En iyi kanun ve düzenlemeleri yapsanız bile, vergiyi toplamanın diğer bazı şart
larını da yerine getirmek zorundasınız. 

Bu şartlardan birisi ve belki de en önemlisi, vatandaşın ödediği her kuruş verginin yerli yerin
de harcandığına olan inancı, siyasî iktidara, hükümetine ve devletine güveni ve fedakârlığını de
vam ettireceği sağduyuya sahip olmasıdır. Halkımızın bu güveni, 1994 yılı vergi gelirleri tahsilat 
rakamlarında ifadesini bulmuş; vatandaşımız seve seve olmasa bile, vergi ödevini güvenle yerine 
getirmiştir. 

1994 bütçesinde, 473 trilyon lira vergi geliri öngörülmüşken, bu hedef yıl sonunda 122 trilyon 
lira aşarak, 595 trilyon lira civarında gerçekleşecektir; bu rakam, bir önceki yıla göre, yüzde 125 
vergi gelirlerindeki artışı temsil etmektedir. 1994 yılında yaşanan ekonomik krize rağmen, önceki 
trendlere uygun olarak, vergi yükü artmaya devam etmiş; 1994 yılında, eski seri gayrî safî millî hâ
sılaya göre, yüzde 25,6 ; yeni seri gayrî safi millî hâsılaya göre de yüzde 18,5 seviyesine çıkmıştır. 

Millî gelir seviyesi dikkate alındığında, bu durum, Türkiye'de vergi toplama çabasının, kü
çümsenmeyecek boyutlarda olduğunu ortaya koymaktadır. Bu da, vatandaşımızda devletin zor gü
nünde gelire ihtiyacı olduğu şuurunun ve vergi vermeden devletin üstün görevler yapmasının müm
kün olmadığı fikrinin, anlaşılmasının ifadesidir. 

Vergi gelirlerinin -faiz hariç- bütçe giderlerini karşılama oranı 1993 yılında yüzde 70,7 iken, 
1994 yılında yüzde 89,3'c çıkmaktadır. Bu durum, son on yıldaki en yüksek karşılama oranıdır. Ke
za, 1994 yılında konsolide bütçe vergi gelirlerinin, giderleri karşılama oranı yüzde 53,9'dan yüzde 
59,6'ya çıkmıştır. Bu da, ekonomik krize ve vatandaşın zor şartlarda olmasına rağmen, devletine ve 
Hükümetine fedakârca özveride bulunduğunun bir ifadesidir. 

Hükümetimizin, kararlı ve tutarlı uygulamalarının en önemli bir göstergesi de, 5 Nisan karar
larıyla, tahsil etmeyi planladığı 595 trilyon liralık vergi gelirini, sapmasız olarak yıl sonu itibariy
le gerçekleştirecek olmasıdır. Bu gerçekleşmede, aziz Türk Milletinin sağduyusunun payı büyük
tür. 

BAŞKAN- Sayın Balyalı, 2 dakikanız var efendim. 
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HÜSEYİN BALYALI (Devamla)- Hükümet, 1994 yılında, bir yandan kamu harcamaları için 
gerekli vergileri başarıyla toplarken, diğer taraftan da vergi sisteminde adaleti bozan, etkinliği azal
tan unsurları ortadan kaldırma yönünde pek çok yasa tasarısını Meclisin onayına sunmuş ve yasa
laşmasına öncülük etmiştir. 

Bu bakımdan, aziz Türk Milletine olduğu kadar, bu büyük milletin en büyük Meclisi olan, siz, 
halkın temsilcisi sayın milletvekillerine de engin anlayışları nedeniyle teşekkür etmeyi bir borç bi
liriz. 

Bugüne kadar olduğu gibi, bundan böyle de, verginin, ekonomik büyüme ve üretim üzerinde 
bir engel teşkil etmemesi, yatırımların ve müteşebbis ruhun vergi yoluyla azaltılmaması polikala-
rının güdüleceğinin işaretleri bu bütçede vardır. 

Belirtilen temel ilkeler göz önüne alınarak, yapılan yasa! ve idari düzenlemelerle, vergi kayıp 
ve kaçağının azaltılması, belge düzeninin disipline kavuşturulması, yatay ve dikey vergi adaletinin 
sağlanması, enflasyonun, vergi sisteminde yarattığı bozucu etkilerin asgariye indirilmesi, etkinliği 
zayıflayan bazı istisnaların kapsamının daraltılması, vergi sistemindeki caydırıcılık fonksiyonunun 
da, daha işler hale getirilmesi- yönünde köklü tedbirler alınmıştır. 

Burada söyleyeceğimiz birçok konuları diğer konuşmacı arkadaşlarımız ifade ettikleri için, za
man da dolmakta olduğundan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Balyalı, lütfen son cümlenizi söyler misiniz efendim. 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla)- ...son birkaç cümleyle konuyu bağlamak istiyorum. 

Buraya kadar olan bütün konuşmalarda, 1995 yılında 880 trilyon liralık vergi gelirinin gerçek
leşeceği anlaşılmaktadır. Bu konuda Hükümetimize itimadımız vardır; ancak, "ben zengini seve
rim, zengiler yatırım yapar, üretim artar, işsizlik azalır..." fikriyle, yıllarca çok kazanandan az, az 
kazanandan çok vergi alan bir iktidardan sonra... 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul)-Amerika'da yatırım yaparım... 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla)-... borçlanma politikalarıyla, İç ve dış borçlanmayla devlet 

çarkını yürüten ve sonunda bu çarkın dönmeyeceğini anlayan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Balyalı, vaktiniz bitti, rica ediyorum kürsüden iner misiniz efendim. 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa)- Sayın Başkan, Sayın Balyalı'ya 5 dakika da

ha süre tanıyın efendim... 
BAŞKAN- Efendim, 1 dakika süre verdim; başka süre tanıyamam. 
Sayın Balyalı, lütfen son cümlenizi söyler misiniz, rica ediyorum... 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla)- Kim istemez ki, memura çok maaş verelim, yüzü gülsün... 
MEHMET CAVİK KAVAK (İstanbul)-Verin o zaman... 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla)- Kim istemez ki, Türkiye'de kan dökülmesin, anarşiye iç 

borç kadar masraf yapılmasın... Kim istemez ki, Müslüman ve Türk kardeşlerimize daha çok yar
dım edelim; kim istemez ki daha çok yatırım yapalım. Bunu isteyen bu Meclis, bunu isteyen bu 
halk, bunu isteyen bu millet için, bu milletin zamanını öldürmeyelim; gece gündüz çalışalım, bu 
memleketi yüceltelim. 
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Verirseniz Hakkârinin bir tane taşını, burada da bırakmazlar sizin bu vücutta başını. 
Saygılar sunarım. (DYP sıralarından aikışlar) . 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Balyalı. 
Refah Partisi Grubu adına , Sayın Abdullah Gül. 
Bîr dakika Sayın Ayhan, bize Abdullah Gül olarak bildirilmiş. 
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Ben konuşacağım efendim. 
BAŞKAN- Sayın Ayhan, Grup başkanvekillerinizin imzası yok bizde;. Grup başkanvekilleri-

niz de salonda yok, rica ediyorum... 
Her şey usulüne uygun... Bize bildirilen Grup sözcüsü Sayın Abdullah Gül. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van)- Yetki belgesini gönderiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Ganim, şimdi, grup başkanvekiliniz yok; siz, orada, nasıl boş kâğıdı doldurup gön

deriyorsunuz!. Rica ediyorum... --
FETHULLAH ERBAŞ (Van)-Sizi ilgilendirmez yahu!.. 
BAŞKAN- Kusura bakmayın; ama, bizi zor duruma düşürüyorsunuz. 

Buyurun, Sayın Ayhan. 
Sayın Ayhan, süreniz 30 dakika 
RP GRUBU ADINA CEV AT AYHAN (Sakarya)- Muhterem Başkan, muhterem üyeler; gö

rüşülmekte olan 1995 yılma ait gelir bütçesi üzerinde, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulun
maktayım. 

Muhterem üyeler, 1995 yılı gelir bütçesi, 1 katrilyon 133 trilyon liradır. 1994 yılının 770 tril
yonuna mukayese edildiğinde, gelirlerdeki artış tahmini yüzde 47 olmaktadır; bu, Maliye Bakanı
mızın beyanıdır. Bu gelirlerin dağılımına baktığımız zaman, bu gelirler de, gelirden alınan vergiler 
346 trilyon liradır ve 1994 yılma göre yüzde 38,5 artmış olacaktır; mal ve hizmetlerden alınan ver
giler ise 363 trilyon 900 milyar liradır ve yüzde 66,5 artış öngörülmektedir. Görülüyor ki, mal ve 
hizmetlerden alınacak vergilerdeki artış, gelirden alınacak vergilerdeki artıştan çok daha yüksek se
viyede tutulmuş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, gelir bütçesi, şüphesiz,-haftalardır buralarda müzakere ettiğimiz- 1995 
yılında, bakanlıkların ve kurumların, harcamalarının; cari harcamaların, yatırım harcamalarının ve 
transfer harcamalarının hangi kaynaklardan temin edileceğini gösteren bir hesaptır. Bu hesapta gör
düğümüz gibi, gelirden alman vergiler, servetten alınan vergiler, mal ve hizmetlerden alınan vergi
ler, dış ticaretten alınan vergiler ve sair vergiler olmak üzere, toplam, 1995 yılında, Hükümet, 1 kat
rilyon 127 trilyon liralık vergi toplamayı hedef almış bulunmaktadır. Bu vergilerin, nereye ne nis
pette harcanacağı, gerek Plan ve Bütçe Komisyonunda gerekse Genel Kurulda uzun uzun tartışıl
dı. Şimdi, bu anda burada tartıştığımız; bu vergileri, kimden alacağız, hangi gelir gruplarından ala
cağız ve hangi vasıtalarla alacağız konusudur. Bu, 1995 yılında, Hükümetin, gider olarak, ödenek 
toplamı olarak önümüze getirdiği 1 katrilyon 335 trilyon 978 milyar lirayı İçimlerin sırtına yükle
yeceğiz? Şüphesiz, bu giderleri birileri ödeyecek, birileri taşıyacak. 

Şimdi, bu gözle, iki ana gelir grubu olarak bunlara baktığımızda, hemen görülüyor ki, mal ve 
hizmetten alınan vergiler, gelirden alınan vergilerden daha yüksektir. 

Daha önce burada konuşan bir muhterem Maliye eski Bakanımız ifade ettiler "modern vergi
cilikte, adaletli vergicilikte, şüphesiz, doğrudan vergilerin çok, vasıtalı vergilerin az olması lazım" 
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dediler. Çünkü, mal ve hizmetlerden alman vergilen, 4ci, bunun esası Katma Değer Vergisidir- her
kes öder; yani, bir somun ekmek alan memleketin en zengini de öder, memleketin en fakiri de öder, 
işsizi de öder... Biz görüyoruz ki, işte, bu bütçede de mal ve hizmetlerden alınan vergi yüksek tu
tulmuştur. 

Anavatan Partisi Grubu adına konuşan arkadaşımız, gerçi, temel felsefeyi ifade ettiler, dediler 
ki: "Mal ve hizmetlerden alınan vergilerin -ki, biz bunlara vasıtalı vergiler diyoruz- az olması ge
rekir; adaletin iktizası budur." Ama, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından neşredilmiş olan "Ge
nel Ekonomik Hedefler" isimli kitapta bakıyorum, -1993 yılında neşredilmiş; işte bakın, sizlere de 
göstereyim- konsolide bütçe vergi gelirlerinin gayri safî millî hâsıla içindeki payına baktağımız za
man, bakın, bu denge, nasıl, halkın aleyhine bozulmuş: 

Sene 1984; gayri safî millî hâsıla içinde vasıtasız vergilerin, yani, Gelir ve Kurumlar Vergile
ri veya doğrudan doğruya alınan vergilerin payı yüzde 7,5; vasıtalı vergilerin payı ise, -KDV ve 
diğer vergileri kastediyoruz- yüzde 5,4. Bu nispet, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 yıl
larında, Anavatan Partisinin son iktidar yılına geldiğimiz zaman, bakın, ne olmuş: Vasıtasız vergi
ler yüzde 9,1; vasıtalı vergiler yüzde 8,3; aşağı yukarı başa baş noktaya gelmiş; yani, vasıtalı ver
giler, herkesten alınan vergiler, adaletsiz olan vergiler, en fakirin de aldığı bir somun ekmekten alı
nan vergiler giderek artmış, gelirden alınan vergiler izafî olarak azalmıştır. 

Bu, DYP-SHP Koalisyon Hükümeti işbaşına geldiği zaman ne olmuş; 1992 yılına bakıyoruz, 
1993 yılına bakıyoruz ve uygulamalara bakıyoruz... 1̂ 992 yılında vasıtalı vergiler yüzde 9; vası
tasız vergiler yüzde 9,3; yani, vasıtalı vergiler daha da artmış. 1993 yılına bakıyoruz; vasıtalı ver
giler yüzde 10,2; vasıtasız vergiler yüzde 9,7; yani, vasıtalı vergiler artmış; vasıtasız vergiler izafî 
olarak azalmıştır. 

Şimdi, 1995 bütçesine bakıyoruz: Aynı şekilde, vasıtasız vergiler azalmış, vasıtalı vergiler ço
ğalmış. Bu da gösteriyor ki, Türkiye'deki vergi uygulamaları, giderek, orta ve alt tabakaları ezen, 
daha da ezen, daha da ezen bir istikamette gelişmektedir. 

Değerli arkadaşlar, vergiyi kim ödüyor; Gelir ve Kurumlar Vergisi ödeyenler kimler; işçiler, 
memurlar, köylüler, esnaf, kurumlardır, esas vergi kaynakları bunlar, vergi ödeyenler bunlardır. 
Peki, memur ve işçi ne ödüyor; işçinin ödediği vergi yüzde 25'le başlıyor. Bugün, asgarî ücretle 
çalışan bir insanın -ki, 2 milyon küsur liradır- 2 milyon 400 bin liralık, bir asgarî ücret gelirinden, 
yüzde 25'le başlayan vergi kesmeye başlıyoruz. 

Peki, asgarî ücret nedir, nereden nereye geldi; bu Hükümet işbaşına geldiğinde asgarî üeret 94 
dolarmış. O zamanki hesaplara baktığınız zaman, 1991 yılı sonunda geçerli olan asgarî ücret brüt 
801 bin lira, takriben net 480 bin lira ve bunun da o zamanki kur üzerinden değeri 94 dolar. Üç 
senelik DYP-SHP Hükümeti, asgarî ücreti Ağustos 1994'te brüt 4 milyon 173 bin liraya, net 2 mil
yon küsur liraya getirmiş Bunun da dolar olarak karşılığı 66 dolar. Yani, Türkiye'de, bir ay çalışa
na, asgarî ücret olarak 66 dolar veriyoruz. Bunu mark üzerinden hesapladığımız zaman, 104 mark 
ediyor; bu Hükümet işbaşına geldiği zaman 143 markmış, şimdi 104 marka düşmüş. Yani, Alman
ya'da çöpçülük yapan bir insan ayda 2 500-3 000 mark alırken, Türkiye'de, asgarî ücretle iş arayan 
milyonlarca insan 104 marka çalışmaya-o da bulursa-mahkûmdur. 

Peki, diğer vergi yükünü kim taşıyor; memur taşıyor. Onun vergisi nedir; onun vergisi de yüz
de 25'le başlıyor, o da yüzde 25'tcn vergi ödüyor; aynı, işçiler gibi.. Onun da, nihayet, ayda 60-
70 dolar veya 100-140 mark civarında bir geliri var. Ayda 3 milyon, 4 milyon lira maaşı olan ve 
büyük kitleyi teşkil eden memur zümresini düşünürseniz; sokaklara çıkıp bağıran, feryat eden "ben, 
bu gelirle nasıl geçineyim" diye feryadı figan eden insanların manzarası bu. 
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Peki, esnafa geliyoruz; bu vergiyi ödeyenlerden biri de esnaftır. Türkiye'de 3 milyon esnaf var; 
takriben, bunun 1 milyonu götürü usulde vergi mükellefidir, 2 milyonu da gerçek usulde vergi mü
kellefidir. Bunlar ne öderler; hayat standardına göre vergi öderler, peşin vergi öderler. 1980'den 
sonra, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 116 ncı maddesiyle ve geçici 35 inci maddesiyle, hayat 
standartı esası getirilmiş, ayrıca, hayat standardına göre ödediği verginin de yüzde 50'si nispetinde 
peşin vergi ödeme yükümlülüğü getirilmiş. Biliyorsunuz, peşin vergi yüzde 30'du; bu Hükümet za
manında çıkarılan bir kanunla, yüzde 30'dan yüzde 50'ye yükseltilmiş bulunmaktadır. 

Bütün bu nispetler ne söylüyor, ne anlatıyor; bakın, size, bununla ilgili bilgi arz edeyim: Ge
lir Vergisi Kanununun 116 ncı maddesi ve geçici 35 inci maddesine göre, 1994 gelirleri için hayat 
standardı tespit edelecek. Biliyorsunuz, bu Hükümetin, 1994'ün yeniden değerleme katsayısı ola
rak tespit ettiği rakam 107,6. Yani, Vergi Usul Kanununa göre -bunu birkaç hafta önce neşretti-
1994'e ait sabit kıymetlerin yeniden değerlemeye tabi tutulmasında bu nispet yüzde 107,6 olacak. 
Bu katsayı, aynı zamanda, vergi kanunlarında, birtakım vergilerin tespitinde de kullanılmaktadır. 

Hayat standardı esasına göre vergi şudur muhterem arkadaşlar: Esnaf, zarar da etse, sıfır kâr 
da etse, batsa da, o vergiyi ödemeye mecburdur; manası budur. Peki, bu vergi nedir; oturdum he
sapladım: Bakın, hayat standardı esasına göre, 1994'ün gelirlerine uygulanacak ve 1995'de tahsil 
edilecek olan vergi var. Bu hesaplanan verginin üzerine, yüzde 50 de peşin vergi eklenecek. Tabiî, 
tahakkuk eden verginin yüzde 7'si nispetinde de fon var. 

Türkiye'de, hayat standardına göre vergi, yörelere göre kısımlara ayrılmış; büyük şehirlerin 
bulunduğu yöreler, normal yöreler, kalkınmada iki nci derecede öncelikli yöreler, kalkınmada bi
rinci derecede öncelikli yöreler. Türkiye'de, büyük ağırlık olan, nüfusun ve esnafın çok büyük kit
lesinin bulunduğu normal bölgelerle, büyükşehir bölgelerindeki vergiyi, bu, yüzde 107 olan yeni
den değerleme katsayısına göre, yüzde 50 ilave peşin vergiyi ve yüzde 7 fonları da ilave ederek,-
çeşitli fonlarla ilgili- vergi tahsilatına göre, oturdum, hesapladım; geldiğimiz nokta şudur değerli 
arkadaşlar: , 

Bakın, 1994' te, esnafın ne kazandığını hep beraber gördük. 1994 yılını, felaket bir yıl olarak 
geçirdik; birçok esnaf, günlerce, haftalarca siftahsız dükkân açtı. İşte, bu esnaf, ikinci sınıf esnafın 
tüccarın -yani, işletme defteri esasına göre defter tutan vergi mükellefleri için konuşuyorum- 1995 
yılında ödeyeceği vergi nedir; bunların ödeyeceği vergi şu: Büyük şehirlerdeki bir esnafın normal 
ödeyeceği vergi, 38 milyon 247 bin lira. Bir tamirci de olsa, bakkal da olsa, en küçük esnaf da ol
sa bu vergiyi ödeyecek. 

Zaten bu Hükümet, Vergi Kanununa da bir madde getirdi. Ben, burada uzun uzun bu konu 
üzerinde tartıştım. Bu, götürü usulden gerçek usule geçişteki tavanlar hesaplanırken, orada, katsa
yı yüzde 38 olarak alındı; halbuki, enflasyon ise yüzde 120, yüzde 140 metrebesindedir. Dolayısıy
la, birçok götürü vergi mükellefi de, böylece, zorla, gerçek usulde vergiye, yani bu katagoriye so
kulmuş olacak. Bakın, şimdi, buna göre ortaya çıkan netice nedir, onu arz edeyim: İşletme defte
ri esasına göre defter tutan ikinci sınıf bir vergi mükellefinin 38 milyon lira vergi ödemesi lazım; 
bunun üzerine her ay ödeyeceği yüzde 50, yani 19 milyon lira da peşin vergi koyacaksınız; böyle
ce, ödeyeceği vergi, 57 milyon lira, yuvarlak olarak 60 milyon lira ediyor. Bunun manası nedir bi
liyor musunuz; işte, bu küçük esnaf Maliyeye her ay 5 milyon lira vergi ödeyecekler. Bunun ma
nası, bu küçük esnafın her biri iflas edecek, bu vergiyi ödeyemeyecek, dükkân kapatmaya mecbur 
kalacak veya icranın eline düşecek, haciz memurlarıyla muhatap olacak demektir. İşte, bu Hükü
metin, daha önce çıkardığı vergi kanunlarıyla ve ilan ettiği yeniden değerleme katsayısıyla, 1995 
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yılında, esnafa getirdiği vergi yükü budur. Yani, bir esnaf, kazansa da kazanmasa da -buraya dik
katinizi çekiyorum- zarar da etse, her ay, Maliyeye 5 milyon lirayı takır takır ödeyecek. Tabiî, bu
nun Gelir Vergisine ait olan kısmını, hayat standardına göre olanını üç taksitte ödeyecek, öbür ta
raftan, ek vergi dediğimiz veya peşin vergi dediğimiz vergiyi ise, her ay, muntazam bir şekilde öde
yecek; Ortalama olarak hesaplarsanız, ayda 5 milyon lira vergi ödeyecek. İşte, esnafın sırtına ge
len yük bu.. 

Muhterem arkadaşlar, bütçedeki Kurumlar Vergisiyle ilgili artışa baktığımız zaman -diğer 
vergilerde yüzde 50, yüzde 60, yüzde 70 mertebesinde bir artış beklenirken- yüzde 12'lik bir artış 
beklendiğini görüyoruz. Şimdi, size gerçek rakamı söyleyeyim: -Sayın Maliye Bakanının konuşma 
metninin sonundaki tablodan arz ediyorum; biraz evvel de arz ettim-. Bakın, gelirden alınan vergi
lerde, Gelir Vergisindeki artış yüzde 59, Kurumlar Vergisindeki artış ise yüzde 12 olarak hesaplan
mış. Mal ve hizmetlerden alman KDV'den alınan vergiyse yüzde 66,5 olarak hesaplanmış; sadece 
KDV yüzde 57,4 olarak hesaplanmış.Niye Kurumlar Vergisi bu kadar düşük; tabiî, kurumların bil
hassa holdinglerin bir sürü istisnaları var. 

Şimdi, Kurumlar Vergisine biraz yakından bakalım. Kurumlar Vergisi yüzde 46 idi; değişti 
yüzde, 25 artı yüzde 20 getirildi. Yani, bir kurum, yıl sonundaki vergi matrahından, önce yüzde 25 
ödeyecek, bilahara, o kârın içinde menkul sermaye iratları varsa, hazine bonosu ve tahvilinden kâr
ları varsa brüt kârı teşkil eden, ondan sıfır vergi ödeyecek, bakiyesinden tekrar yüzde 20 vergi öde
yecek. Tabiî, burada kurumlar korunmuş olmakta, çeşitli istisnalar, muafiyetler ve vergi indirimle
riyle de ayrıca korunduğu için, işte, Önümüze geliyor ki kurumlardan yüzde 12 mertebesinde vergi 
artışı beklenmektedir. 

Yine, Gelir Vergisi meyanında, şunu söylemekte fayda var. Bu Hükümetin başı olan Sayın 
Çiller, muhterem hanımefendi, defaatle televizyonda "ya olacak ya olacak" diyor. Ne olacak, "hal
kın parasını halka döndüreceğiz..." Nasıl döndüreceksin hanımefendi; hesabı getir bakalım Dediği
ne göre, netice fos... Niye fos; değerli arkadaşlar, bakın, bugün, tahvil ve bonoya para yatıranlar, 
sıfır vergi ödüyor. Bu Hükümet, nisan ayında "üç aylık tahvil ve bonolar için yüzde 50 faiz veriyo
rum" dedi. Oturun, kâğıdı kalemi elinize alın, bir hesap yapın bakayım Birinci ayda 1 milyar ya
tıran bir para zengininin parası, Uç ay sonra 1,5 milyar oldu; o 1,5 milyarı tekrar yatırdığında, bu 
işlemi yıl sonuna kadar götürdüğü zaman, 1 milyar, doğuruyor, 5 milyar haline geliyor. Efendim, 
denilecek ki "müteakip dönemlerde bu yüzde 50'yi düşürdük." Kaça düşürdünüz; Yüzde 20'ye, 
yüzde 25'e. düşürdünüz; ama, yine hesapladığınız zaman, bu, bir koyup beş alan, üç alanların bir 
kuruş vergisi yok; ama, arz ettim, bu garip memurun, bu garip işçinin ve peşin vergiyle, hayat stan
dardı esasıyla ezilen bu esnafın sırtında da, işte, bu ağır vergiler var. Onun için, bu bütçeyi, değer
li arkadaşlarımızın insafına tevdi ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Katma Değer Vergisi, bütün vergileri aştı; azdı, kudurdu. Niye; tabiî, 
bugün, fakir bir insan, bir dükkândan, çoluk çocuğu için iki somun ekmek alsa, yüzde 8 KDV öde
yecek; 2 ekmek 10 bin lira; ver bakalım .800 lira KDV. O fakir insan, o orta halli insan, çocuğuna 
çanta alacak, kışın ayakkabı alacak, sırtına bir mont alacak; 2 milyon lira mı harcadı; yüzde 15 
KDV, 2 milyondan, 300 bin lirayı, hemen Maliyeye götürüp yatıracak. İşte, böyle, Türkiye'de, bir 
zalim vergi düzeni var. Yani, esnafı, işçiyi, memuru, köylüyü sokağa döken budur. (RP sıraların
dan alkışlar) 

Köylünün de hali bu. Köylü, gübreyi kaça aldı, mazotu kaça aldı, tohumluğu kaça aldı, ilacı 
kaça aldı, kaça sattı malını, hesap yok; malını teslim ettiği anda, ver bakayım'yüzde 4 stopaj. Ya
ni, Deli Dumrul'un köprüsü gibi; köprüden geçersen bir para, geçmezsen iki para... Bu şekilde, soy
gun bir vergi düzeni var. . 
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Muhterem arkadaşlar, vergide yapılması gereken nedir Benden önce konuşan SHP'li Sanayi 
ve Ticaret eski Bakanı arkadaşımız da, Ekrem Bey de isabetli şeyler söylediler. Ben, fazla detayla
ra girmeyeceğim; ama, söylemek istediğim şudur: Türkiye'de, önce vergiyi adaletli hale getirin. Bir 
defa, günlük geçimini çıkaramayan insandan vergi almayın. Batı'da da bu var. Bugün için 5 milyon 
ise 5 milyon -taşıyabiliyorsak daha fazlasına- ayda 5 milyon geliri olan işçide, memurda, esnafda, 
köylüde, kim olursa olsun, sıfır taban uygulayalım, bundan beş kuruş vergi almayalım; evine ek
mek götürmekten âciz adamdan KDV almayalım. (RP sıralarından alkışlar) Onun üzerine, nereye 
çıkacaksak, onun üzerindeki vergileri, adaletle tahsil edelim, öncelikle, bu rant gelirlerini vergilen
direlim. Ben bunların detayına girmek istemiyorum; ama, ilk yapılması gereken husus budur. 

Yine, bu meyanda, yapılması gereken bir husus da, vergi dairelerimizin ciddî çalışmasıdır. 
Vergi kanunlarının müzakelerinde, burada, defaatle arz ettik; tabiî, Maliye Bakanlığımız ve kadro
larının, haklı olabileceği, birtakım eksikliklerden, şikâyetleri var. Nitekim, evvelki gün yapılan top
lu grevde, ilk önce, vergi dairelerinin önüne dökülen, Maliyenin garip memurları oldu. "Biz tril
yonlarca liralık vergi topluyoruz, taşıyoruz; bize, geçinecek para vermiyorsunuz" diye, haklı ola
rak, ilk isyan edenler ve ilk galeyana gelenler de onlar oldu. Yani, Maliye kadrolarını da, onurlu bir 
şekilde yaşayacakları gelir seviyesine kavuşturmak gerekir. 

Modern, bilgisayarlı, verimli bir denetimin, bir tahsil ve takibin olduğu bir vergi düzenine 
geçmeye mecburuz. Üzülerek söylüyorum; bazı vergi mükelleflerine üç ay, altı ay, bir sene son
ra "verginizi ödemediniz" diye bir haber geliyor. Ben, vergi kanunları görüşülürken de burada çe
şitli misaller arz ettim. Düşünebiliyor musunuz, bir tüccarın, bir esnafın, bir şahsın alacağı olsun, 
alacağı -çeki, senedi- ödenmemiş olsun, altı ay sonra bir sene sonra "yahu, bunu niye ödemedin" 
diye gitsin sorsun; derhal o gün akşam saat 17.00'den sonra, çekinin, senedinin karşılığı yok diye, 
gider, alacaklısının kapısına dikilir. Maliyenin, bu düzeıi içine girmesi lazım. 

Bakın, bugün, Türkiye'deki bir sıkıntı da şudur: Vergisini ödeyen namuslu esnaf da var, gücü 
olmadığı için vergisini ödeyemeyen namuslu esnaf ve tüccar da var; ama, vergisini kaçıran zalim
ler de var. Yani, bunları takip eden bir düzenimiz yok. (RP sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, eğer, Maliye Bakanlığı, vergi toplamak istiyorsa, Hazinesini parayla 
doldurmak istiyorsa; eğitimi, sağlığı, savunmayı, bütün temel meseleleri, elimizdeki paralarla, ba
şarılı bir şekilde yürütmek istiyorsak; mutlaka, yatırımları teşvik eden, vergi kaynaklarını gelişti
ren bir vergi politikası uygulamamız lazım. Bakınız -biraz evvel de söyledim- rant gelirleri, tahvil 
ve bono gelirlerinde sıfır vergi; ama, yatırım yaparsan, sanayi kurarsan, iş yaparsan, dükkân açar
san "ver bakayım yüzde 40 vergi, ver bakayım hayat standardına göre vergi, ver bakayım peşin ver
gi" diye, 2 jandarma gelip, iki kolundan yakalayıp, nefes aldırmıyor; vergi jandarması, sigorta jan
darması vesaire... 

Vergi verilmesin mi; verilecek; ama, vergide adaletli noktaya gelelim; yani, vermeyenden al
mıyoruz, ödemeyenden almıyoruz, ödeyenin de canını çıkanyoruz. 1994 yılında, seçimden hemen 
sonra, nisan ayında, Ekonomik Denge Vergisi ve Net Aktif Vergisi getirildi. Hükümet kurnaz, se
çimden önce getirmedi, esnafın sırtına, 20 trilyon vergi vurdu. Net Aktif Vergisiyle, her esnafa -za
rar da etse, fukanlıktan canı da çıksa- "ver bakayım 10 milyon..." dedi ve her esnaftan asgari 10 
milyon Net Aktif Vergisi ve ayrıca Ekonomik Denge Vergisi aldı; esnafda, 1994 yılında, bu vergi
lerin altında inim inim inledi. 

Şimdi, 1995 yılında, ne bulacak da alacaksınız, merak ediyorum. Herhalde, bol bol haciz me
murlarını dolaştıracaksınız; ama, hepsi, eli boş dönecek. Şimdiden tedbirinizi alın, bu işin çıkış yo
lu yoktur. 
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Muhterem arkadaşlar, tabiî, Hükümetin, uygulamalarında, yatırımı teşvik etmesi lazımdır. Ba
kınız, burada, defaatle arz ettim, 1970'li yıllardan, 1980'li yıllardan 1994'e geldiğimiz zaman, ya-
tınmlann fevkalade gerilediğini görüyoruz. Yatırımların ölçüsü, sabit sermaye yatırımlarıdır, bu
nun da içinde, asıl mühim olan sektör, imalat sanayiidir; bunun içinde de asıl mühim olan sektör, 
tarım sektörüdür; ama, bakıyoruz, tarım sektörünün, sabit sermaye yatırımlarından aldığı pay, yüz
de 12-13 mertebesinden, yüzde 3-3,5 mertebesine, 4 mertebesine kadar düşmüş bulunuyor. Şim
di, bu tarımı, alacaksınız, Gümrük Birliğine sokacaksınız, tepetakla edeceksiniz, gıda sanayiiyle 
beraber iflasa götüreceksiniz... Hangi akıldır, bilmiyorum. 

BAŞKAN-Sayın Ayhan, 2 dakikanız var efendim. 
CEVAT AYHAN (Devamla)- Evet, iki-dakikam var; toparlayacağım efendim; teşekkür ede

rim. ' 
Muhterem arkadaşlar, tabiî, diğer taraftan, sanayi yatırımlarının, imalat sanayiinde de gerile

diğini görüyoruz; niye; biraz evvel söyledim, parası olan adam, fabrika kur, işçi al, bina yap, ma
kine al, malzeme al, üretim yap, sat, ondan sonra da bunun çeklerini, senetlerini tahsil et. Niye uğ
raşayım" diyor. Eğer, "haramdır"diye Allah'tan korkmuyorsa, götürür faize verir, "yatır; bir ver, 
beş al" diye yatar. İşte, uyguladığınız vergi politikaları budur. Bugünkü işsizliğin, fukaralığın, 
memlekette yaşanan temel sıkıntıların sebebi budur. Maalesef, Türkiye'de ön seneden beri uygula
nan politikalar, önce halk şirketlerini batırdı, arkasında KİT'leri batırdı, şimdi de, rant gelirlerini 
teşvik ederek, enflasyonla, vergilerle de sanayii batırıyor. İşte, geldiğimiz nokta budur. 

Muhterem arkadaşlar, 49 uncu ve 50 nci Hükümet işbaşına gelince, 5 tane vergi kanunu çıkar
dı. 1992'de geldi derhal bir af çıkardı, çiftçilerin borçlarıyla ilgili affı işletmedi, işletemedi; affı, iş
lemeyecek şekilde çıkardı, bütün çiftçiler şikâyetçidir. Tarım ve Köyişleri Bakanı da burada, "Bu, 
işlemedi; yeni bir kanun çıkaracağız" diye itiraf etti.. Balan, değerli arkadaşlarım başlarını sallı
yor. 1992'de çıkardı; ama, arkasından diğer vergi affını getirdi, trilyonlarca vergiyi, bir kalemde sil
di attı. Ayrıca, temmuzda bir vergi kanunu çıkardı -burada var, detayına girmeyeceğim-, 30 Ara
lık 1993'te , 7 Mayıs 1994'te, 6 Temmuz 1994'te kanunlar çıkardı; ama, halimiz perişan, iç borç
lar 700-800 trilyon... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Sayın Ayhan, lütfen son cümlenizi söyler misiniz... 
CEVAT AYHAN (Sakrarya)-Bağlıyorum Sayın Başkan. 
...Dış borçlar da almış başını gidiyor. Memlekette işsizlik/fukaralık, yoksulluk ve geleceğe da

ir ümitlerin söndüğü bir manzara... İnşallah, Refah gelecek, bunların hepsini kökten değiştirecek. 
Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Bütçenin lehinde, Sayın Tunca Toskay; buyurun. 
Sayın Toskay, süreniz 10 dakikadır. 
TUNCA TOSKAY (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1995 yılı gelir bütçesi 

hakkında konuşmama başlamadan önce, hepinzi saygıyla selamlıyorum. 

Bütçeler, hükümetlerin ekonomiyi etkilemek ve yönlendirmek için kullandıkları en önemli 
araçlardandır. Diğer taraftan, hükümetlerin bir yıl boyunca izleyecekleri ekonomi politikaları hak
kında da fikir veren vesikaları teşkil ederler. Gelir bütçesinin rakamlarının ve hedeflerinin yorum
lanması, bütçenin tutarlılığı ve samimiyeti hakkında bilgi edinmemizi sağlamaktadır. 
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1995 yılında vergi gelirleri toplamı 880 trilyon lira olarak öngörülmüştür. Vergi gelirlerinde
ki artış, bir önceki yıla göre yüzde 47.9'dur. Ancak, 1995 yılında toplanmayacak ve 1994'te uygu
lanan, bir defaya mahsus olan vergilerden, 1994 yılında 53 trilyon lira hâsılat elde edilmiştir. Bu 
rakam dikkate alındığında, 1995 yılında vergi gelirlerindeki artış oranı yüzde 47.9 değil, 62.4 ol
maktadır. 1994 yılında ekonomideki büyümenin eksi olduğu, negatif bir büyümeyle karşı karşıya 
bulunduğumuz dikkate alındığında, yüzde 62.4'lük bir gelir artışı, oldukça iddialı bir hedef olarak 
gözükmektedir. 

Bütçe açığına gelince; Bütçe açığı, 1995'te 198 trilyon olarak öngörülmüştür; gayri safı millî 
hâsılaya oranı yüzde 4.6'dır. Yapılan değerlendirmelerde genel kanaat, bütçe açığı hedefinin aşıla
cağı istikametindedir. Bu aşılmanın sebebi de, özellikle harcama kalemlerinin tutturulmasınm ol
dukça güç olmasıyla ilgilidir. 

Türkiye'de, henüz, yaygın, modern, iktisadî gelişmelere uyum gösteren bir vergi sistemi kuru
lamamıştır. gayri safi millî hâsılayla vergi gelirleri arasındaki ilişkiyi ortaya koyan vergi esnekliği 
değerleri ele alındığında, bu husus açık olarak görülmektedir. 1984'ten bu yana katsayılar, vergi es
nekliği için 0.53 ilâ 1.54, Gelir ve Kurumlar Vergileri esnekliği için ise 0.39 ilâ 1.59 arasında de
ğişmiştir. , 

Bu şartlar altında, Türkiye, en kısa zamanda, geniş ve kapsamlı bir vergi düzenlenlemesini, 
vergi reformunu yapmak mecburiyetindedir. Vergi reformunun ilk adımını ve en önemli ilkesini de 
vergi adaletinin teşkil etmesi gerekir. 

1995 yılı vergi gelirleri kompozisyonuna baktığımız zaman, adaletsiz vergiler olarak kabul et
tiğimiz vergilerin oranı yüzde 58'e varmıştır. Vasıtalı vergilerin payındaki artış, bir önceki yıla gö
re yüzde 6,3'tür. Vergi sistemimizin adaletsizliğini artıran bir diğer husus da, vasıtasız vergilerin 
içinde yer alan Gelir Vergisinin önemli bir bölümünü, esasen, düşük gelirli olan ücret ve maaş ge
liri alanların ödemesidir. 

Bugün, ekonominin yaklaşık yüzde 25 ve 30'unun tamamen kayıt dışı olduğu tahmin edilmek
tedir. Toplumda, gelirleri sebebiyle vergi vermeyen bir kesim, vasıtasız ve vasıtalı vergiler sebe
biyle, çok ağır bir yük altında bulunan düşük gelirli bir kitle, kayıt içi ekonomi gözüken; fakat, ver
gi yükü nispî olarak düşük olan başka bir kesim bir arada bulunmaktadır. Böyle bir vergileme sis
temiyle vergi adaletini temin etmek mümkün değildir. 

Ayrıca, memleketimizde Gelir Vergisi mükelleflerinin bir kısmı da götürü usulde vergilendi
rilmektedir; bu da, ayrı bir adaletsizliği oluşturmaktadır. 1992 yılında, götürü vergiye tabi olan 1 
010 432 mükellef, toplam 527 milyar lira vergi eklemiştir. Mükellef başına vergi, yılda 521 bin li
radır. Aynı yıl ücretlilerin yıllık ortalama vergisi 7 564 622 liradır. Ücretlilerin aylık ortalama ver
gisi ise 630 bin lira teşkil etmektedir. 

Türkiye'de vergi yükü, parafiskal yükler dahil, 1993 yılında yüzde 23'tür. Ekonominin yüzde 
25'inin kayıt dışı olduğu kabul edilirse, yüzde 23'lük vergi yükü, ekonomik faaliyette bulunan ve 
kayıtlı ekonomiyi teşkil eden yüzde 75 tarafından taşınmaktadır. Kayıt dışı ekonomik faaliyetler
den de, aynı oranlarda vergi toplanabildiği varsayılırsa, 1993'te vergi yükü, Türkiye'de yüzde 
30,7'ye çıkmaktadır. Bu oran OECD ülkeleri ortalamasının da üstündedir. / 

Reform söz konusu olduğunda, vergi sistemi, yatırımları olumsuz etkilememeli, tasarrufları, 
çalışmayı, risk üstlenmeyi ve üretimi teşvik etmelidir. Bu açıdan bakıldığında, bizim vergi sistemi
mizin bu amaçlara hizmet ettiğini söylemek çok zordur. 
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Yukarıda da belirttiğimiz gibi, vergi sistemimiz, bir kısım ekonomiki faaliyetleri kapsam dı
şında bırakıyor, kapsadığı ekonomik faaliyette vergi yükünü çok artırıyor; bazı alanlarda sağladığı 
muafiyetlerle de, fertleri, üretim yapmaktan çok, malî muamelelere, spekülasyonlara yönlendiriyor. 
Faiz ve rant getirici faaliyetler, üretici olmaktan, risk almaktan çok daha avantajlı hale geliyor. 
Devletin, vergi enstrümanını, ekonominin hızlı kalkınmasını sağlayacak şekilde kullanması ve bu
nun için gerekli tedbirleri alması şarttır. 

Vergi sistemi, vergi kayıp ve kaçaklarımda asgari düzeyde tutabilmelidir. Bugün vergi açısın
dan kapsanamayan kesimler var, muafiyete tabi olan kesimler var, götürü vergiyle vergilendirilmiş 
olan kesimler var. Bu üç faktör, sistemin, otokontrolü yapmasını imkânsız hale getirmektedir. Ver
gi denetimi için uygulanan teknolojiler ve izlenen yöntemler de geri olduğundan dolayı, vergiyi de
netlemek imkânı ortadan kalkmaktadır. Bugün, 1993 yılı itibariyle, denetim elemanı başına 1 038 
mükellef düşmektedir. Bu nedenle, böyle bir denetimi gerçekleştirme imkânı yoktur. 

Yapılacak vergi düzenlemesinde en önemli konulardan bir tanesi, vergi tabanının genişletil
mesi ve vergi oranlarının düşürülmesidir. Bugün, ekonomide enflasyonun yüzde lOO'leri aştığı bir 
durumda, bizim, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarımızdaki nispetlerle vergi tahsilatı yapmamız, 
hem mümkün değildir hem de -tabirimi mazur görünüz- bu, bir zulümdür. 

Vergi kanunlarının da basit, anlaşılır ve uygulaması kolay olmalıdır. Bugün, vergi mevzuatını 
takip etmek, anlamak ve gereğini, eksiksiz ve hatasız yerine getirmek, sade bir mükellefin değil, 
bir uzmanın bile kolay kolay başarabileceği bir iş değildir. Bugün, vergi mevzuatını, yabancı dil 
olmaktan çıkarma zamanı gelmiştir. 

Diğer taraftan, bir mükellefin bütün vergi mükellefiyetlerini yerine getirmesi için, belli bir sü
re vergi dairesinde konaklaması dahi gerekebilir. Şöyle ki, bir mükellef, yılda, teorik olarak, vergi 
dairesiyle yılda, toplam 46 defa ilişki kurmak zorundadır. 

1995 yılı bütçesi, düşük enflasyon, düşük döviz kuru, düşük faiz varsayımına dayalı, 1994'te 
yürürlüğe konan istikrar tedbirlerini devam ettirmeye yönelik, gelişme ve sosyal adalet yönü zayıf 
bir bütçedir. İstikrarı sağlamak üzere konan hedefler oldukça iddialıdır; Hükümet ve Maliye Ba
kanlığımız, bu bütçe hedeflerini tutturmakta oldukça zorlanacaklar. 

Son iki yılda, orta ve düşük gelirli geniş kesimlerin refah kaybı çok büyük olmuştur ve 1995'te 
fedakârlık yapma rezervleri de kalmamıştır. Bu kesimden gelecek haklı baskılara dayanmak kolay 
olmayacaktır; âdeta iflas etmiş kamu kesiminin faturasını, bugün bütün toplum ödemektedir. 

1994 yılında alman tedbirler isabetli; ancak, ekonominin istikrara kavuşması, üreten ve geli
şen bir ekonomi haline gelmesi için yeterli değildir. Çok daha kapsamlı, radikal tedbirlere ve çö
zümlere ihtiyaç vardır. 

Bu iktidar, 1991 Ekiminden sonra, çok kıymetli iki üç yılı heba etmiştir. Hâlâ, kendi içinde 
uyumsuzluk sebebiyle, hayatî önem taşıyan kararları almakta, önemli uygulamaları yapmakta zor
lanmakta ve zaman kaybetmektedir. Bunun, en tipik örneğini özelleştirmede hep beraber yaşadık. 

Türkiye, kendisi için çok önemli bir dönemi yaşamaktadır. Karşı karşıya bulunduğu riskleri 
bertaraf etmek, yakaladığı şansları kullanabilmek için, memleketimizin, bilgili, güvenilir, cesaret
li, dürüst kadrolar tarafından yönetilmeye ihtiyacı vardır. 

1995 bütçesinin, milletimize hayırlı olmasını diliyor; Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim, Sayın Toskay. 
Bütçenin aleyhinde konuşmak üzere, Sayın Ahmet Derin; buyurun. 
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Süreniz 10dakika. 

AHMET DERİN (Kütahya)- Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; gelir bütçesi aleyhin
de, şahsî görüşlerimi ifade etmek için huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Konuşmama başlamadan önce, vergiyle ilgili olması hasebiyle, bugün, basın organlarında çı
kan ve Çankaya Belediye Başkanımn gece yarısı verdiği bir demeçle mesnetlendirilen, Erbakan 
Hocanın emlak vergilerini ödemediğine dair bir manşete değinerek... 

BAŞKAN- Sayın Derin, aslında, gündem dışı konuşma isteseniz daha iyi değil mi... konuyla 
ilgisi yok. 

AHMET DERİN (Devamla)- Müsaade eder misiniz Sayın Başkan... 

Konumuz vergi ise, ben de burada, vergi makbuzunu iletiyorum. 
ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan)- Aslını mı, sahtesini mi?!.. 
MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul)- Evet; ama, sahtesi "verdi" diyor, aslı "vermedi" di

yor. 
ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan)- Kendisini Doğan Taşdelen zanneden sahte belediye başka

nı mı?!.. 
AHMET DERİN (Devamla)- Ben, fotokopisini size, hele, SHP Grubuna takdim edeyim. 
Verilen beyanname, tahakkuk etmiş ve 31.8.1994'te ödenmiş, Temizlik Vergisi de dahil. Çan-

kaya'daki iki dairesinin Emlak Vergisi makbuzlarını, SHP Grubuna takdim etmek istiyorum. Ken
dileri, şu belgeleri alabilirler. 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep)- Komisyon kurulduktan iki ay sonra posta ile... 

AHMET DERİN (Devamla)- Bazıları, siyasî çıkar sağlayabilmek için, Refah Partisinin yük
selişi karşısında, âdeta, yalanlara başvurarak, kamuoyunu meşgul etmektedir. (RP sıralarından al
kışlar) Tabiî.bu, diğer medyanın da işine gelmektedir. 

BAHATTÎN ALAGÖZ (Gaziantep)- O yalancı Çankaya Belediye Başkanı kimdi? 

AHMET DERİN (Devamla)-... Bu, Hükümetin de işine gelmektedir.Böyle bir bütçeyle, mil
letin karşısına çıkamamanın ezikliği de, o medyaya, adeta, böyle bir yayın yapma imkânını ver
mektedir ve destek görmektedir. 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep)- Yalancı belediye başkanı kimdi? 

AHMET DERİN (Devamla)- Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; konsolide 
bütçe gelirleri incelendiğinde, görülecektir ki, vergi gelirleri 880 trilyon lira; ancak, Gelir Vergisi 
rakamı, 299 trilyon liradır. 1994 yılı ile 1995 yılı arasındaki artış yüzde 59'dur; fakat, burada göz
den kaçırılmaması gereken bir gerçek vardır: İşçilere ve memurlara, kamuda çalışanlara yapılacak 
zam yüzde 28 ise, bordrolulardan alınacak olan, tevkif olunacak olan vergi artış oranı da ancak yüz
de 28 veya yüzde 30 civarında olabilir. 

299 trilyon lirayı bulan vergi gelirlerinin, toplam yüzde 59'u bulan artış oranının, yüzde 50'si-
ni, ücretliler dışındaki ve küçük esnaf ödeyeceğine göre, 1994 ilâ 1995 yılları arasında onların öde
yeceği artış, yüzde 59 değil; ücretlilerle arasındaki yüzde 29'luk fark da, küçük esnaf üzerine, ha
yat standardıyla vergiyi verenler üzerine yüklendiğinde, bu vergi artışının, yüzde 70'ler, yüzde 
80'ler mesabesinde olacağı da bir gerçektir. 
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İşte, yüzde 140 enflasyonla, vergisini dahi ödeyemeyen küçük esnafa, kepenk kapamak mec
buriyetinde kalan küçük esnafa yüklenmekte olan vergi artışı, yüzde 70 ilâ yüzde 80 arasında de
ğişecektir. 

Yine bu gelir bütçesinde, dikkatinizi çekmek istediğim bir konu daha var. Benden önce konu
şan milletvekili arkadaşlarım, bütçe gelirleri içerisindeki vergi yükünün, yüzde 78 olduğunu ifade 
ettiler. Ben, bu görüşe katılmıyorum. Belki kalemler farklı hale getirilmiş, verginin adına " fon " 
denmiş. Bu gelir bütçesine, yaklaşık 173 trilyon lira da, fonlardan gelen gelir ilave edilmiştir. Biz, 
yaklaşık yüzde 78 oranındaki vergi yüküne, "diğer kaynaklar" adı altındaki gelirler içerisinde bu
lunan yüzde 15 oranındaki fonları da buna dahil ettiğimizde, bu bütçede, yaklaşık yüzde 93i5'lik 
vergi geliri olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Mutlaka, vergisiz devlet olmaz; olmaz da, verginin kaynağını yok eden bir vergi politikasını 
kabul etmek de mümkün değildir. Burada yıllardan beri uygulanan ekonomik politikalar, vergi po
litikaları, verginin kaynağını, âdeta kurutmuş, tüm vergi yükünü, eline geçirdiği bordro mahkûm-
larıyla, yine eline geçirdiği küçük esnaf üzerine yüklemiş bulunmaktadır. Bunun için de gün geç
mesin ki, hele küçük bölgelerde kepenk kapayan esnafımıza rastlamak mümkün olmasın. 

Bakın, verginin kaynağını yok etme noktasındaki politikaları ortaya koyabilmek için birkaç 
örnek vermek istiyorum: Yıllardan beri alınan krediler, iç ve dış borçlar, gelir kaynaklarını artırıcı 
unsurlara yatırılacağı yerde; israflara, genel müdürlüklerin o şaşalı binalarına, devlet kuruluşlarının 
deniz kenarlarındaki, beş yıldızlı otelleri aratmayan "eğitim sitesi" adı altında, gelir getirmeyen ya
tırımlara kanalize edilmiş; hayalî ihracatçılara peşkeş çekilmiş; yatırım yapılmadığı halde, sadece 
politik oy kaygısıyla, dört duvara verilen teşviklerle heba edilmiş, yok edilmiştir. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)-Oraya söyle... 
AHMET DERİN (Devamla)-Üç senede siz yok ettiniz bunları. 
Evet, bunun büyük mesulü Anavatan Partisi İktidarlarıdır; ama, üç yıldır aynı politikayı de

vam ettiren DYP ve SHP'nin de bundaki payını hiç kimse inkâr edemez. 
İşte, böyle, gelir getirici unsurlara yatırılmayan kaynaklar, adeta, gelirkaynaklarını öldürmüş. 

akıllı maliye politikası, akıllı vergi politikası, kendi kaynağını öldüren bir politika değil; akıllı bir 
teşvik politikası, kendi kaynağım artıran bir politikadır. 

Öyle bir noktaya gelinmiştir ki, kamu iktisadî teşebbüsleri, devletin elindeki kuruluşlar, vergi 
dışında çok büyük oranlarda, devlet bütçesine kaynak sağlayacağı yerde, onlar üzerine yük getirir 
hale getirilmiş. Bununla da kalınmamış, ayrıca, yatırımlara engel olucu faiz politikalarıyla, eldeki 
kaynaklar, tasarruflar yatırıma kanalize edileceği yerde, götürülmüş; vergiden muaf tutulan devlet 
kağıtlarına aktarılmıştır. 

. BAŞKAN-Sayın Derin, sürenizin bitmesine 1 dakika var. 
AHMET DERİN (Devamla)-Tamam, efendim. 
Bugün, devletin borçlu olduğu kuruluşların yüzde 80'lere varan oranı, ticarî bankalar olduğu 

görülür. Ticarî bankalar -birçoğu özel bankalardır- işadamları, kendi kaynaklarını, vergiden muaf 
devlet kağıtlarına yatırırken; kurdukları bankalarda -yüksek faizlerle de olsa- aldıkları tasarruf 
mevduatlarını, kendi imalatlarında kullanıyorlar, kendi yatırımlarında kullanıyorlar; çünkü, bizim 
vergi hukukumuz, firmanın, ticarî malın maliyetine giren faiz oranlarını, faiz miktarlarını, maliye
te dahil etmek gibi bir fırsat tanıdığı için, kendi öz kaynaklarını, vergisiz devlet kağıtlarında, kul
lanıp vergiden muaf tutmaktadırlar... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Derin, lütfen son cümlenizi söyler misiniz... , 

AHMET DERİN (Devamla)- Dışarıdan faizle aldıkları tasarrufları da kendi tesislerinde kul
lanmaktadırlar. 

Yine, bir diğer açmazımız; alman vergilerdeki yüksek oranlardır. Hayat standardını artırmak
la, vergi oranlarını artırmakla, verginin yükselmediği ekonomik bir kuraldır. Laffer eğrisine göre, 
yüzde sıfır vergi oranıyla yüzde 100 vergi oranında vergi hâsılatı sıfırdır. Hayat standardını artır
dığımızda daha fazla vergi alacağımızı zannederken, Kütahya gibi, küçük bir ilde, 5 bin vergi mü
kellefinden -bir yıl içerisinde 937'si kepenk kapamış- devlet, daha fazla vergi alacağım derken, bu 
sene daha az vergi alacak; çünkü, kaynağını öldürmüştür. 

BAŞKAN- Sayın Derin, lütfen, tamamlayın efendim. 
AHMET DERİN (Devamla)- Bu açıdan, akıllı vergi politikaları, kendi kaynağını kendisi ya

ratan vergi politikalarıdır. 

Bu vesileyle, bütçenin hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Derin; sağ olun. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Baltan daha önce, konuşmayacağını, bize bildirmiştir. 
Gelir bütçesi üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 
Şimdi, soru sorma işlemine başlayacağız. 
Bize, şimdiye kadar, yazılı olarak başvuran sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: Sa

yın Ali Eser, Sayın Coşkun Gökalp, Sayın Mehmet Sağdıç, Sayın Melike Haşefe, Sayın Hacı Fi
liz, Sayın Hasan Akyol, Sayın Haydar Oymak, Sayın Faik Altun, Sayın Mehmet Sevigen, Sayın İb
rahim Özdiş, Sayın Hasan Basri Eler. 

Başka sora sormak isteyen?.. 
Okuduğum arkadaşlarıma ek olarak: Sayın Erdal, Sayın Bütün, Sayın Esengün, Sayın Göktaş, 

Sayın Kapusuz, Sayın Elkatmış, Sayın Tanık, Sayın Seyfi Şahin, Sayın Erbaş ve Sayın Yakın. 
Böylece, soru soracakları tespit işlemi bitmiştir. 

Şimdi, soruların sorulması işlemine başlıyoruz. 
Sayın Bakan, sabahleyin de söylediğim gibi uygun gördüğünüz soruya cevap verebilirsiniz; 

yani, size, sorulara cevap vermek için ayrıca bir süre tanımayacağım. / 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)- Gereği yapılacak Sayın Başkanım, 

BAŞKAN- Süre 30 dakikadır. Geride daha 73 maddelik bir yasa tasarısı olduğu için süreyi 
uzatamayacağız. 

Sayın Ali Eser, buyurun efendim. 
ALİ ESER (Samsun)- Sayın Başkanım, üç tane soru soracağım aracılığınızla; Sayın Bakanın 

cevaplamasını rica ediyorum. 
Birinci sorum; 1994 yılında getirilen ek vergiler, Refah Partili sayın sözcümüz ve diğer muha

lefet partisi sözcülerinin iddia ettikleri gibi, daha çok dargelirli küçük mükellefler tarafından mı 
ödenmiştir, yoksa büyük şirketlerden mi alınmıştır? 
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ikinci sorum; müzakerelerini biraz önce bitirdiğimiz gelir bütçesinin esasını teşkil eden vergi 
gelirleri tahsilatındaki artışların 1994 yılı Kasım sonu itibariyle durumu nedir? 

Üçüncü sorum; Kurumlar Vergisinde 1995 yılında sadece yüzde 12,5 oranında bir artış öngö
rülmektedir. Kurumların ödediği vergilerin payı düşmeye devam mı edecektir; yoksa bu düşüşün 
sebebi, özel bir düzenleme söz konusu olduğu için midir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Coşkun Gökalp. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Hemen sorularıma geçiyorum. 

1994 yılı içerisinde, devlet memurlarının 100 lirasının 36 liraya; işçilerin 100 lirasının ise 55 
liraya düştüğü iddialarını doğru buluyor musunuz? 

Nüfusun, tepedeki yüzde 20'si, millî gelirin yüzde 55'ini alıyor. Aşağıdaki yüzde 20'sinin, mil
lî gelirden aldığı pay ise yüzde 4'tür. Bu değerlendirmeyi doğru buluyor musunuz? Doğru buluyor
sanız, bu adaletsiz ve çarpık düzeni köylü lehine, işçi lehine, küçük esnaf lehine, memur lehine de
ğiştirme yönünde bir çalışmanız var mıdır? 

Fabrikasındaki işçilerini istediği an çalıştıran, istediği an üretimini stok eden; hem ağlayan 
hem sızlayan hem de bir yıl öncesine göre net kârlarını yüzlerce, binlerce kat artıran büyük hol
dinglerden, bankalardan, kârları oranında vergi almayı düşünüyor musunuz? 

Asgarî ücretten vergi alınmayacağı, Hükümet Programında yazılı olduğu halde, asgarî ücret
ten vergi almaya devam edecek misiniz? 

Biraz önce de söyledim, konunun çok önemli olması bakımından tekrar vurguluyorum; Sayın 
Maliye Bakanımızın bize dağıtmış olduğu bu kitapçıkta, Taşıt Alım Vergisi, 7 trilyon 500 milyar
dan 15 trilyona çıkarılmıştır; artış oranı yüzde 100; Gelir Vergisi, 188 trilyondan 299 trilyona çı
karılmıştır; artış oranı yüzde 59. 

BAŞKAN-Sorunuzu sorun lütfen... 
. COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Soruyorum efendim... 

Geçen sene kurumların ödemiş olduğu Kurumlar-Vergi si 42 trilyon, bu seneki Kurumlar Ver
gisinin miktarı 47 trilyon 200 milyar; artış oranı yüzde 12,4. Şimdi soruyorum; bu insanlar hayat 
pahalılığı altında inim inim inlerken, sizin gücünüz yoksullara mı yetiyor, memurlara mı yetiyor, 
köylülere mi yetiyor, kamyon şoförleri ile küçük esnafa mı yetiyor?.. Hükümetin, holdinglerden, 
bankalardan vergi almaya gücü yetmiyor mu?.. Faiz ve rant gelirlerini vergilendirmeyi düşünüyor 
musunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Sayın Mehmet Sağdıç, buyurun. 
MEHMET SAĞDIÇ (Ankara)- Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakana iki sorum var, 

cevaplandırılmak üzere. \ 
Birincisi; Sayın Başbakanımızın her vesileyle vatandaşımıza verdiği birçok söz var, bu sözler

den bir tanesi de, köylü vatandaşlarımıza satılacak olan Hazine arazileri. Gerçekten, köylümüze bu 
Hazine arazileri satılacak mı, satılacaksa şartları nelerdir ve bundan ne kadar gelir bekleniyor? 
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ikincisi; şu anda, 1995 bütçesinde, devlet memurumuza, ilk altı ayda yüzde 22,5 civarında bir 
artış yapılmakta; ama, Sayın Başbakammız, son ilci gün içerisinde, hem memur sendikalanna hem 
de işçi ve memur emeklilerine verdiği bir sözü var; sizi enflasyona ezdirmeyeceğim ve memnun 
olacağınız bir artış yapacağız diye. Bu artış, 1995'in ilk üç ayı için geçerli mi? Eğer geçerli ise, ne 
kadar ek zam vermeyi düşünüyorsunuz, kaynak nereden? Eğer samimî ise Sayın Başbakan, işte fır
sat, Anavatan Partisinin verdiği bir önerge var; ilk üç ayda yüzde 40 artırıyoruz. Buyurun, Sayın 
Bakan buna "evet" diyorsa, çıkaralım bunu. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum. 
Sayın Melike Haşefe, buyurun. 
MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul)- Sayın Başkan, aracılığınızla, sualimi Sayın Bakana 

arz ediyorum: 
Millî Emlak Genel Müdürlüğüne ait Hazine arsalarından ve gayrimenkullerden, 1994 yılında 

ne kadar satış yapıldı; 1995 yılı için ne miktarda satış düşünülüyor? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Haydar Oymak, buyurun. 
HAYDAR OYMAK (Amasya)- Sayın Başkanım, sorularımı tevcih ediyorum: 
1995 yılı bütçe kanunuyla, memurun ilaç bedeline katkı oranı yüzde 30'a çıkarılmaktadır. Kreş 

ve servis araçları ise, ya kaldırılmakta ya kapatılmakta ya da paralı duruma getirilmektedir. Bu, 
"bordro mahkûmları" denilen işçi ve memurun sırtına yüklenmiş bir ek vergi niteliğinde değil mi
dir; yani, kaşıkla verirken kepçeyle almak anlamında değil midir? Vergi yükü hesaplamalarında, 
bu miktarlar da hesaba dahil edilecek midir? 

Lojman kiralarıyla ilgili olarak, bu yıl, kanunda bir düzenleme getirilmemiştir. Lojman kirala
rını yüzde kaç artırmayı düşünüyorsunuz; kiraların hesabında, memurun içine düşürüldüğü yoksul
laşma durumu dikkate alınacak mı? Lojmandan yararlanamayanlara verilen ve yetersiz olan lojman 
tazminatında artış yapmayı düşünüyor musunuz; düşünüyorsanız, kaç lira olacaktır? 

Gümrük Birliğine girme çabalarının yoğunlaştığı bugünlerde, üye ülkelerle vergilerin eşitlen
mesi ya da kaldırılmasıyla doğacak vergi kayıplarını nasıl gidermeyi düşünüyorsunuz? Şimdiye ka
dar olduğu gibi, işçi, memur, esnaf ve çiftçilerimizin, kısaca, emeğiyle geçinen dar gelirlilerin sır
tına mı yüklenecektir bu kayıplar? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Fethullah Erbaş, buyurun. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanıma şu soruyu sor

mak istiyorum: 
Bilindiği gibi, bizim vergi sistemimizde faiz, masrafa yazılmaktadır. Bu suretle, faiz, maliyet

lere yansımakta ve mal bedellerinden dolayı faizi dar gelirliler ödemektedir. Faizi masrafa yazma
yı kaldıracak mısınız? 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Kapusuz, buyurun. 
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SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Sayın Başkanım, Sayın Bakana suallerimi arz ediyorum: 
1. Bordro mahkûmu olarak adlandınlan memur ve çalışanların ücretlerini düzeltmek için, ge

çici bir tedbir olarak, eşel-mobil sistemine geçmeyi düşünüyor musunuz? 
2. Bozuk olan gelir dağılımıyla ezilen yığınları, birazcık memnun edebilmek için, bir plan, bir 

program, bir araştırma çalışmanız var mı? 
ı • . - • • " . _ 

3. Tüketiciyi ciddî şekilde -ayırımsız- ezen KDV'yi kaldırmayı düşünüyor musunuz? 
4. Söz vermiş olmanızdan dolayı, acaba, asgarî ücretten vergi almaktan vazgeçecek misiniz? 
Arz eder, teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Seyfı Şahin, buyurun. 

SEYFİ ŞAHİN (Kayseri)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanıma 2 soru sormak is
tiyorum. ' 

1. Hem geliri artırmak hem de sanayii teşvik etmek için, lüks mallara Ve gayrimenkullere ver
gi koymayı düşünüyor musunuz? Bu, aynı zamanda, işsizliği de önler. 

2. Rant gelirleriyle sanayii teşvik edip, üretimi ve dolayısıyla vergi gelirlerini artırmayı düşü
nüyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Esat Bütün, buyurun. 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanıma soruları

mı sormak istiyorum. 
Son dönemlerde-özellikle de üç yıldır-özelleştirmenin gündemde olduğu bir gerçektir. Özel

leştirme işlemine, kamuya ait dinlenme tesislerinden ve özellikle de Maliye Bakanlığının tesisle
rinden başlamayı düşünüyorlar rnı? 

İkinci sorum: Muhasebat Kanunu çok eskidir. Düyuna kalmasın diye, aralık ayında, Özellik
le, kamuya ait birçok paralar, âdeta çarçur edilmektedir. Bu kanunun değiştirilmesiyle ilgili bir ça
lışma var mıdır? 

Üçüncü sorum: Taşıt Alım Vergisi miktarları yüksek; bu nedenle, ikinci el arabalar, çoğun
lukla kanunî alım satım işlemleri yapılmadan el değiştirmektedir; bir arabanın mülkiyeti, 50 kişi
ye, 100 kişiye geçmektedir. Bu vergi miktarları azaltılarak, normal prosedür doğrultusunda yapıla-

' cak alım satımların, aynı zamanda vergi gelirini artıracağı da bir gerçektir. Bu Taşıt Alım Vergisi 
üzerinde bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN-Sayın Gaffar Yakın, buyurun. 
GAFFAR YAKIN (Afyon)- Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakanıma somlarımı soruyo

rum. 
Türkiye'de, çok çeşitli Gelir Vergisi türleri vardır, bunları tek bir kalemde toplayıp ve oranını 

da, yüzde 50'lerde, 60'larda değil, herkesin rahatlıkla ödeyebileceği yüzde 15-20'ler oranına getir
meyi düşünüyor musunuz? 
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ikinci sorum: Esnaf ve sanatkârımız, 5 Nisan kararlarından dolayı çok zorlu bir yıl geçirmiş
tir. Bunların vergilerinde bir rahatlatma ve götürü usulde vergilendirilmelerinin devamını düşün
mekte misiniz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. Sayın Mehmet Sevigen; buyurun. 
MEHMET SEVİGEN (İstanbul)- Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Bugünkü yönetiminizden 

dolayı sizi yürekten kutluyorum. 

Efendim, Hazine, gelir elde etmek için arsalarını satıyor. Bu yerleri -başta İstanbul -Kemer
burgaz olmak üzere- altmış yetmiş yıldır kullanan insanlarımızın çoğu, paraları olmadıkları için, 
bu ihalelere girememektedir. Mafıa bu ihaleye giriyor ve o insanların, yetmiş yıldır, seksen yıldır 
bu arazileri kullanan insanlann elinden, bu arazilerin zorla da olsa, bazı kısımlarını alıyor. İstanbul 
Defterdarımız bu konuda vatandaşa çok yardımcı oluyor, ama onun da bir yerde gücü yetmiyor. 

Bu tür arsaları, içinde oturan vatandaşlarımıza taksitle satmayı düşünüyor musunuz Sayın Ba
kanım? 

Bir başka sorum : Türkiye'de 4 milyon İçişi sigortasız çalışmaktadır. Bugün, işçinin her 100 li
rasından 25 lirası vergi olarak kesilmektedir. İşçiden alman vergi yüzde 25'in altına çekilirse, 4 mil
yon işçinin de sigortalı olması halinde, Sigortaya 84 trilyon, Maliyeye de 60 trilyon kazandırılmış 
olacaktır. 

Çalışma Bakanlığımızın bu teklifine Maliye neden "hayır" diyor, merak ediyorum. 
Sevgiler sunar, teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Esengün, buyurun. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum)- Saym Başkan, sorumu arz ediyorum: 
Erzurum, 1993 yılında çıkarılan bir kanun hükmünde kararnemeyle, büyükşehir statüsüne 

alınmış ve bu suretle vergilerde yüzde 25 nispetinde bir artış meydana gelmiştir. Aynı zamanda, 
kalkınmada ikinci derecede öncelikli il olan Erzurum'un, büyükşehir oluşundan dolayı, vergilerde
ki artışların izalesi, esnaf ve tüccarın mağduriyetinin önlenmesi için yasal düzenleme yapılması 
düşünülmekte inidir? 

Arz ettiğim Erzurum'un durumunda, Diyarbakır İli de vardır; saygılarımla arz ediyorum. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Göktaş, buyurun. 
KEMALEıTİN GÖKTAŞ (Trabzon)- Sorularımı yöneltiyorum: 
ANAP zamanında konan peşin vergiyi kaldıracağınızı vaat etmiştiniz; peşin vergiyi - açık ve 

net olarak soruyorum- kaldıracak mısınız, yoksa bu bir seçim vaadi miydi ? 
Defterini on gün içinde işlemeyen mükelleflere, 1.1.1995 tarihi itibariyle, altı aydan başlamak 

üzere üç yıla kadar hapis cezası uygulamasına başlanacaktır. Vergi kaçırana böyle ağır bir ceza ol
madığı halde ve uygulamada zorluğu olduğu da bilinmesine rağmen, bu uygulamaya geçecek mi
siniz? 

Rant gelirlerinden vergi alınmaması, üretimi cezalandırmak değil midir? Bu mantığı kabul 
ediyor musunuz? . 

Hükümetin maliye politikasında hata yapıp, zaman zaman geri adım attığı kesindir. Oto Alım 
Vergileri, önce yüzde 100 artırılmış, sonra düşürülmüştür. Bu ülkeyi, el yordamıyla yürütmek de
ğil midir? 
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Diğer bir sorum: Döner sermayeli kuruluşların gayri safî satış hâsılatlarının yüzde 10'u ve geç
miş ve cari yıl kârları hazineye devredildiğinde, KİT'lerin başına gelen, bunların başına gelmeye
cek midir? 

Son sorum: Verginin gelirden alınması yerine, servetten alınmasına dönmeyi düşünüyor mu
sunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Sayın Özdiş, buyurun. 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana)- Sayın Başkan, sorularıma geçiyorum: 

Tire İlçesi Yeniçiftlik Köyü ve Işıklar Köyünde bulunan, Hazine adına kayıtlı, 228 ve 426 par
sel nolu gayrimenkuller üzerinde kum ocağı işleten kişiler hakkında, men'i müdahale ve tazminat 
davası devam ederken, Tire Kaymakamlığının ısrarla -davalar devam ederken- kiralama işlemi ya
pılmaması yönündeki ikazı Ve hatta davanın düşmesine neden olacak kişiler hakkında soruşturma 
açılması gerektiği bildirilmesine rağmen, Tire Kaymakamlığının mahallî mahkemeye yaptırdığı 
kıymet takdirinde belirtilen kira bedelinin 20 milyar 70 milyon olmasına rağmen, kendi emrinizde-
ki denetmenin raporunda dahi 14 milyar lira kira bedeli gösterilip, sonuç bölümünde, 1 milyar 957 
milyon 725 bin TL olarak gösterilen miktar üzerinden kiralama talimatını, 4.3.1994 tarih ve 155 sa
yılı yazıyla verdiniz mi? -

Kiralama yaptığınız kişiler arasında, Doğru Yol Partisi İlçe Başkanının kardeşi var mı? 
Mahkemece belirlenen kira bedeli ile, kiraya verdiğiniz miktar arasındaki 18 112 274 200 

TL'lik Hazine zararı kimin cebine gitmiştir? 
Tazminat davası ve men'i müdahale davası devam ederken, kiralama yapmak suretiyle, dava

lardan birisi olan men'i müdahale davasının düşürülmesi doğru mudur; dava masraflarını Sayın Ba
kan cebinden mi ödeyecektir? 

Kiralamada bulununcaya kadar geçen zamanda kullanılan kum bedeli için açılan 2 922 659 
805 TL'lik tazminat davası için işgalcilerden alınan teminat, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26 
ncı maddesine uygun mudur; böyle bir usul var mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Özdiş. 
Buyurun Sayın Altun. 
FAİK ALTUN (Antalya)-Sayın Başkanım, sorularıma geçiyorum. 

• 1.- Ücretlilerden, esnaf, zanaatkar ve çiftçilerin gelirlerinden alman vergilerin aşağıya çekil
mesi için söz vermiştiniz. Bunu ne zaman gerçekleştireceksiniz? 

2.- Sanayiciyi, esnafı, küçük ve orta ölçekli sanayicileri, büyük sanayicilere verdiğiniz kredi
lerde olduğu gibi, ileriye dönük, uygun vergi olanaklarından yararlandırmayı düşünüyor musunuz? 

3.- Benzin fiyatları, 1994 yılında 3 kat artmıştır. Benzin bedelinin üçte ikisi vergi ve fonlardan 
oluşmaktadır. Hükümet, benzin fiyatlarını artırarak, yurttaşlara dolaylı vergi salmaktadır. Adil ol
mayan bu uygulamalarınızı 1995 yılında da devam ettirecek misiniz? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Altun. 
Buyurun Sayın Tanık. 
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SÜHA TANIK (izmir)- Sayın Başkan, teşekkür ederim. , 

Sayın Başkan, Sayın Bakandan öğrenmek istediklerim şunlar: Son üç yıl içerisinde, parti lide
ri olarak görev yapan sayın büyüklerimizden, vergi mükellefi olanlardan; 

a- Gelir Vergisi, 
b- Kira Stopaj Vergisi, 
c- Emlak Vergisi, 

d- Temizlik ve Çevre Vergisi ödemeyenler var mıdır? Varsa kimlerdir? Ödemedikleri vergi 
miktarlan ne kadardır? Bakanlıkça, vergisini ödemeyenlere -normal vatandaşlara- uygulanan aynı 
yasal düzenlemeler bu şahıslara da uygulanmış mıdır? 

Bu konuda Sayın Bakandan yazılı cevap istiyorum. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Hacı Filiz, buyurun efendim. 
HACI FİLİZ (Kırıkkale)- Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakanıma şunları sormak istiyo

rum. 

Anavatan Partisinin 1983'te devraldığı dış borç miktarı 17 milyar dolar; bunun yüzde 1 l'i kı
sa vadeli dış borç; bugünkü Hükümete devrettiği dış borç 1991 yılında 50 milyar dolar ve bunun 
yüzde 22'si kısa vadeli dış borç. Yani, kısa vadeli dış borç yüzde U'den yüzde 22'ye fırlamış ve bu 
da, 1983 yılındaki kısa ve uzun vadeli dış borca yakın bir borç. Acaba, aldığımız bu ekonomik ted
birlerde bunun etkisi nedir ? 

Yine, emeklimiz, memurumuz ve işçilerimizin bugünkü zor durumda kalmalarının sebebi bun
dan mı ileri gelmektedir? , 

Arz ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Zaman yeterse, Sayın Yahya Uslu'un yazılı sorularını okutalım. 
Sayın Elkatmış, buyurun efendim. 
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir)- Sayın Başkan, Sayın Bakanımıza sorularımı arz ediyo

rum, 
1.- Aynı yerde çalışıp, aynı işi yapan işçi ve memurlar arasında, aldıkları maaşlar yönünden 

büyük bir uçurum vardır. Bu ücret uçurumunun giderilmesi için Bakanlığınızda bir çalışma yapıl
makta mıdır? Bu ücret dengesizliği ne zaman sona erecektir? 

2.- Konut kiralan çok yüksektir. Memurlann bu kiralan ödemeleri mümkün olmamaktadır. Bu 
nedenle, memurlara yapılan sembolik kira yardımının -ki, bu,. 1989 yılından beri aynı durmaktadır-
rayiç kiralar seviyesine çıkarılması düşünülmekte midir? 

3.- İşçilere, yılda bir maaş tutarında ve iki taksit halinde ikramiye ödenmektedir. Hiç değilse, 
Ramazan ve Kurban Bayramında, emekliler de dahil, bütün memurlara ikramiye ödenmesi hususu 
düşünülmekte midir? 

Bu konuda, iki yıl evvel vermiş olduğum kanun teklifini destekliyor musunuz? 
Saygılarımla. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
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Sayın Hasan Akyol; buyurun efendim. 

HASAN AKYOL (Bartın)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanıma sorularımı soru
yorum. 

1.- Gider bütçesinden gerçek hakkını alamayan memur, esnaf ve işçilerin, gelir bütçesine de 
en çok vergi ödemek duııımunda kalmasını; vergi adaleti, eşitlik ilkesi ve sosyal hukuk devleti an
layışıyla nasıl bağdaştırıyorsunuz? 

2.- Vergi adaleti sağlanamazsa, kayıt dışı ekonomi önlenemezse, vergiler zamanında ve hiç 
tahsil edilemezse, ekonominin düzeleceğine, işçinin, memurun, esnafın, emeklinin durumunun dü
zeleceğine inanıyor musunuz, bunları önlemeye yönelik çalışmalarınız var mıdır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Hüseyin Erdal; buyurun efendim. 
HÜSEYÎN ERDAL (Yozgat)- Sayın Başkan, Sayın Bakandan şu soruların cevaplandırılması

nı arz ediyorum. 
1.- 1994 yılı bütçe harcamalarında, cari harcama olarak 204 trilyon 808 milyar faiz ödendiği 

ifade ediliyor. 1995 yılında, cari harcamalar için 661 trilyon 93 milyar ayrılmış; bunun ne kadan 
faize gidecek? 

2- Vergi dışı bir gelir kaynağı bulmayı düşünüyorlar mı? Yalnız vergiye bağli olmak, Türki
ye'nin gelişmesini engelliyor. 

3- Özelleştirmeden elde edilen gelirden, 1994 yılında bir harcama oldu mu? 
4- Dış ve iç borcun yekûnu ne kadar? Yeni borç almayı düşünüyorlar mı? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Hasan Basri Eler, buyurun. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Yarattığınız rant ekonomisiyle, kayıt dışı kazanca bağlı ekonomik sisteminizde toplayamadı

ğınız vergileri, niçin hep işçi, memur, bordro mahkûmları ve esnafa yüklüyorsunuz? 

Böyle bir vergi sisteminizle, peşin vergiyle, aynı zamanda üretimi azalttığınızın farkında mı
sınız? 

1995 yılı sunuş kitabınızı tetkik ettim; burada, servetten alınan vergilerde yüzde 78,8 azalma 
olurken, mal ve hizmetlerden alman ve yansıtılması nedeniyle küçük gelir gruplarının üzerine bi
nen mal ve hizmetler de ise yüzde 66,5 artış öngörülüyor. Bunu, hangi vergi adalet ve anlayışınız
la bağdaştırabiliyorsunuz? 

Gününde borcunu ödeyenler yerine, kayıt dışı kazanç vergilendirilmezse, vergisini ödemeyen
lerin ve vergisini kaçıranların borcu affedilirse, zeten, Hükümete olmayan güven tamamen yok ol
maz mı, böylece, vergi kaçakçısı çoğalmaz mı? 

Trakya'da ve Edirne'de yaşayan vatandaşlarımızın ödediği vergi nispeti nedir; bunun kaçta ka
çı yatırım olarak geriye dönmektedir? 

Teşekkür ederim Sayın başkan. 
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BAŞKAN- Sayın Fuat Çay, buyurun. 
FUAT ÇAY (Hatay)- Sayın Başkan, "ücret, emeğin karşılığıdır; ayrıca, herkes, kamu giderle

rini karşılamak üzere, malî gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür." Bu, bir yasa hükmüdür. 

Asgarî ücretle çalıştırılan insanlarımızın emeğinin karşılığı olarak görülen ücret, aylık, brüt 
100 dolar civarındadır. Yıllık geliri 720 dolar yapan asgarî ücretli ile yıllık geliri 1 200 dolar ya
pan devlet memuruna, emeğinin karşılığı olarak verilen bu ücretler için söylediğimiz rakamlar, ge
ri kalmış Afrika ülkelerinde yaşayan insanların dahi yıllık gelirinin altındaki rakamlardır. 

BAŞKAN- Sorunuzu sorar mısınız lütfen; rica ediyorum... 
FUAT ÇAY (Hatay)- Soru : Ülkemiz insanını bu utanç verici gelir düzeyine sokan ekonomi

yi düzeltmek için, 1995 malî yılı bütçesinde ne tür önlem almayı düşünüyorsunuz?, 
Bu insanların aylıklarından vergi kesintisi yapılarak ayda net 60 dolar ücret ödenmesine de

vam edecek misiniz? 
Hükümet Protokolünde vaat ettiğiniz gibi, asgarî ücretten vergi almamayı düşünüyor musu

nuz? 

Kayıt dışı rant ekonomisinden trilyonlarına trilyon katan; yeri geldiğinde, vergi vermeyerek, 
"devlete kazık attım" diyen; yurttaşlık görevlerini hiçbir şekilde yerine getirmeyen insanlardan ne 
tür yöntemlerle vergi almayı düşünüyorsunuz? 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Bir arkadaşımız daha soru sorma talebinde bulunmuştu, o da sorusunu sorsun. 
FUAT ÇAY (Hatay)- Peki. 
YUSUF NAMOĞLU (İSTANBUL)-Bir soru da ben sorayım efendim. 
BAŞKAN-Bitti efendim... 
YUSUF NAMOĞLU (İstanbul)-Son söz milletvekilinin.. 
BAŞKAN- Hayır efendim; Sayın Şemsek bakan değildir. 
Buyurun Sayın Şemsek. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum)- Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sualim şudur: Daha önce, özürlü vatandaşlarımızla ilgili vergi indirimi söz konusuydu. Sayın 

Bakanlığımızın, özürlülerle ilgili vergi muafiyeti veya vergi indirimi gibi bir çalışması var mıdır? 
Bunu öğrenmek istiyorum. 

Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim, sağ olasınız. 
Buyurun efendim, peki, son soruyu siz sorun. 
YUSUF NAMOĞLU (İstanbul)-Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakanıma sormak isti

yorum; halkımızın da ilgi duyduğu ve merak ettiği bir konudur; ben de milletvekili olarak diyorum 
ki, 1992 yılında çıkarılan vergi affından, Parlamentomuzda bulunan milletvekillerinden kimler ya
rarlanmıştır? Bunu rica ediyorum. 

Teşekkkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, soru sorma işlemi bitmiştir. 
Gelir bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
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Sayın Bakan zaten sorulara yazılı cevap vereceğini söylemişti... 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)- Sayın Başkan, sorulara yazılı cevap verece

ğim. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Zaten hep yazılı cevap verir... 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)- Böyle sorulara, yazılı cevap verilir... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Vatandaş duysun; onun için söylüyorum. 
BAŞKAN-Şimdi, 2 nci maddeye bağlı cetvellerin bölümlerini okutup oylarınıza sunacağım: 

GENEL BÜTÇE 

B-CETVELİ 
Gelir Türü Açıklama Lira 

1 Vergi Gelirleri 880 000 000 000 000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 74000 000 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Fonlar 173 000 000 000 000 
GENEL TOPLAM 1127 000 000 000 000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi, kabul edilen ekli cetvelleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum 0 Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
VI.-ÖNERİLER 

A) DANİŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- (8/56) esas numaralı genel görüşme önergesinin görüşme günü ve çalışma süresi ile o bir

leşimde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, 3 üncü maddeyi okutmadan önce, bir Danışma Kurulu öne

risi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım: 
Danışma Kurulu Önerisi 

No: 165 Tarihi:22.l2.1994 
Danışma Kurulunun 22.12.1994 Perşembe günil yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerinin, Genel 

Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 
Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

İhsan Saraçlar Hasan Korkmazcan 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Adnan Ekmen Şevket Kazan 
SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 

Öneri: 
Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Ongörüşmeler" kısmının 

180 inci sırasında yer alan (8/56) esas numaralı Çeçenistan ve Kuzey Kafkasya Bölgesinde mey-
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dana gelen son gelişmelerle ilgili genel görüşme önergesinin öngörüşmelerinin, Genel Kurulun 
27.12.1994 Salı günkü birleşiminde yapılması ve görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma sü
resinin uzatılması; bu birleşimde sözlü soruların görüşülmemesi; genel görüşme açılmasına karar 
verildiği takdirde, genel görüşmenin, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer 
alması ve görüşmelerinin Genel Kurulun 3.1.1995 Salı günkü birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN- Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

V. - KANUN TASAM VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

7. - 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/771; 11754. 3/1580; 1/772; 11755, 3/1581) (S. Sayıları: 747, 750, 748, 749) (Devanı) 

B) GELİR BÜTÇESİ (Devam) 
2. - 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11771) (S. 

Sayısı: 747) (Devam) 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Yalnız, madde metinleri çok uzun olduğu için, Sayın Divan Kâtibinin maddeleri oturarak oku

masını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bütçe Kanunu Tasarısının 3 üncü maddesini okutuyorum : 
Denge 
MADDE 3. - Ödenekler toplamı ile tahmin edilen gelirler arasındaki fark net borçlanma hâ

sılatı ile karşılanacaktır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 3 üncü madde kabul 

edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Malî Politikaya İlişkin Hükümler ' 

Bütçe Politikası ve Malî Kontrol 
MADDE 4. - a) Maliye Bakanı, harcamalarda tasarrufu sağlamak, tutarlı, dengeli ve etkili 

bir bütçe politikası yürütmek amacıyla kamu istihdam politikası ve giderlerle ilgili ödeneklerin 
dağıtım ye kullanımını, gelir ve giderlere ilişkin kanun, yönetmelik ve kararnamelerin uygulama
larını düzenlemek üzere, standartları tespit etmeye ve sınırlamalar koymaya; bu hususlarda tüm 
kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmaya ve tedbirleri almaya 
yetkilidir. 

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yer alan ancak yapım ve hizmet işleri dışın
da kalan ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili idarelerce tespit edilmiş birim fiyatları 
bulunmayan işler konusunda birim fiyatlar, azamî miktar ve oranlar ve benzeri standartlar tespit 
etmeye veya 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 64 üncü maddesi ile ilgili uygulama
larda benzeri miktar ve oranları tatbik etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. , 
Maddeyle ilgili verilmiş.bir önerge var; okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 4 üncü maddesinin (b) fıkrası
nın, Anayasanın 88,89,153,161 ve 162 nci maddelerine aykırı olması sebebiyle, tasan metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hasan Korkmazcan Feridun Pehlivan Eyüp Aşık 
Denizli Bursa Trabzon 

Mahmut Oltan Sungurlu Emin Kul M. Rauf Ertekin 
Gümüşhane İstanbul - I • . Kütahya 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Gerekçe: 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 4 üncü maddesinin (b) fıkrasıyla, 2886 sa
yılı Devlet İhale Kanununda Bayındırlık ve İskân Bakanlığına verilmiş bulunan yetkinin, Maliye 
Bakanlığına devri öngörülmekte, Devlet İhale Kanunu kapsamında yer alan; ancak, yapım ve hiz
met işleri dışında kalan ve ilgili İdarece tespit edilmiş birim fiyatları bulunmayan işler konusunda, 
birim fiyatlarının asgarî ve azamî miktar ve oranlarıyla, benzeri standartların tespitinde Maliye Ba
kanı yetkili kılınmaktadır. 

Bu düzenleme, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun tadili niteliğinde olmakla birlikte, Anaya
sanın 88,89,153,161 ve 162 nci maddelerine aykırıdır. Zira, Anayasanın 88 ve 89 uncu maddele
ri, kanunların teklif ve görüşme usul ve esaslarıyla yayımlanmasını düzenlemiş; 162 nci maddesin
de, kanunlardan ayrı olarak, bütçe kanunlarının görüşme usul ve esaslarını öngörmüştür. 

Bu iki ayrı düzenleme de göstermektedir ki, kanunlarla bütçe kanunlarının görüşme usul ve 
esasları birbirinden farklıdır. Anayasanın 88 ve 89 uncu maddeleri uyarınca, görüşülerek yürürlü
ğe konulan bir kanunun hükümlerinin, yine, Anayasanın 162 nci maddesindeki usul ve esaslarla as
kıya alınması, kaldırılması mümkün olmadığı gibi, bu kanunlarda yer alan hükümleri tebdil edile
cek nitelikteki düzenlemeleri, bütçe kanunlarıyla getirmek, yukanda söz konusu edilen Anayasa 
hükümleri dışında, Anayasanın 153 ve 16T inci maddelerine de aykırıdır. Geçmiş yıllarda, bütçe 
kanunlanna konulan benzeri hükümler, Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. İdarelerin, bu ip
tal kararlarına uymak mecburiyeti vardır. Kaldı ki, Anayasanın 161 inci maddesi, bütçe kanunlan
na bütçeyle ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamayacağın amirdir. Anayasanın bu hük
mü, malî nitelikteki kurallar anlamında olmayıp, başka kanunların öngördüğü kuralları kaldıran, ta
dil eden veya askıya alan veya ilgili kanunun başka makam ve mercilere tanıdığı yetkileri, Maliye 
Bakanına devreden, konusu olmaksızın açıklayıcı niteliklerdeki hükümlerin dışına taşılamayacağı 
şeklinde, nitelikte olmamak kaydıyla, bütçe uygulamalarını kolaylaştırıcı başka bir kanun yorum
laması gerektirdiğinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu tadil edecek nitelikte olan bu hülanün 
tasarıdan çıkarılması Anayasa gereğidir. 

BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılmıyoruz Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)-Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
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4 üncü maddeyi, okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
4 üncü madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
Ayrıntılı Harcama Programlan ve Ödeneklerin Kullanımı 
MADDE 5. - Bütçe kanunlanna ekli (A) işaretli cetvellerdeki ödenekler, Maliye Bakanlığın

ca belirlenecek ilkeler, serbest bırakma oranları ve ayrıntılı harcama programlan dahilinde kullanı
lır. Bu oranlar üzerinde ve harcama programları dışında harcama yapılamaz. 

İdareler bütçelerinde yer alan ödenekleri belirlenecek ilkeler ve serbest bırakma oranlan dahi
linde Kalkınma Planı ve Yıllık Programda öngörülen hedefleri ve hizmet önceliklerini gözönünde 
bulundurarak tasarruf anlayışı içinde, kullanmakla yükümlüdürler. 

Bütçe Kanunlarına bağlı (A) işaretli cetvellerdeki ödeneklerin (1), (2) ve (3) ödenek türü al
tında yer alan personel giderleri ödenekleri; Bütçelerin 77 alt programında yer alan personel gider
leri ödenekleri; Bütçelerin 77 alt programında yer alan fonlara ait ödenekler; Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığı bütçesinde yer alan konsolide iç borçlar faizi ve genel giderleri, konsolide dış borç
lar faizi ve genel giderleri, faiz acyo ve kur farkları ve Hazine bonoları genel giderleri, Sosyal Si
gortalar Kurumu ve Bağ-Kur'a yardım amacıyla ayrılan ödenekler; Maliye Bakanlığı bütçesinde 
yer alan (930-08-3-351-900) personel giderleri ödeneği, yatırımları hızlandınna ödeneği, Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler, Toplu iş Sözleşmeleri gereğince işçilere ödenecek 4 üncü ve 5 inci 
dilim ücret zamlarını karşr(ama ödeneği, Devlet Su İşleri, Köy Hizmetleri ve Karayolları Genel 
Müdürlüğü İşçilik Giderleri; Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde yer alan Savunma Sanayii des
tekleme Fonuna Ödemeler; Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçelerinde 
yer alan ihtar ve kıdem tazminatlarını karşılama ödenekleri; Hazine yardımı almayan katma bütçe
li idarelerin ödenekleri; Millî Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel ko
mutanlığı ve Sahil Güvenlik komutanlığının diğer cari ödenekleri ile Millî İstihbarat Teşkilatının 
ödenekleri hariç olmak üzere daire ve idarelerin ödeneklerinin % 4,5'i iptal edilmiştir. 

Bu iptal ile ilgili bütçe işlemlerini gerçekleştirmeye ve bu işlemler sonucu doğacak hazine yar
dımı fazlalarını iptal etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde bir önerge var. 
Sayın milletvekilleri, bu önerge, "1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 5 inci madesinde 

öngörülen yüzde 4,5'lik kesinti oranının yüzde 10'a çıkarılmasını arz ve teklif ederiz" şeklinde. 
Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılmıyoruz Sa

yın Başkan. 
HAYDAR OYMAK (Amasya)- Sayın Başkan, önergenin gerekçesini okuyun. 
BAŞKAN- Efendim, gerekçe şöyle: "Yüzde 4,5 olan kesinti oranı... 47 nci maddeyle ilgili ola

rak verdiğimiz ve memur maaş katsayılarının artışına kaynak sağlamak amacıyla bu önerge veril
miştir." 

Sayın arkadaşlar, aslında, Anayasamızın 162 nci maddesine göre, bütçe kanunlarının Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda müzakeresi sırasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
leri, gider artırıcı, veya gelir azaltıcı önerge veremezler. Arkadaşlarımızın, bu gerçekleri hesaba 
katarak, Divanımızı zor duruma düşürmemelerini rica ediyorum; yani, ileride, memur katsayısıyla 
ilgili veya kamu çalışanlarıyla ilgili olarak verilecek önergeler, gider artıcı nitelikte ise;.. 
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M.RAUF ERTEKtN (Kütahya)- Gider artıcı değil, bir aktarma o. 
BAŞKAN-Bir dakika efendim, cümlemi tamamlayayım. 
Anayasanın 162 nci maddesine göre, bu gibi önergeleri işleme koymama durumunda bırakı-

lırsak, sorumluluğu bize yüklemcyin, rica ediyorum. 
Sayın Hükümet önergeye katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)- Katılmıyoruz Saym Başkan. 
BAŞKAN-Sayın Komisyon ve Hükümet... , 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Aktarma var efendim, aktarma. 
BAŞKAN^ Efendim. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne)- Gelir artırıcı değil, bir aktarma var. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)- Ekleme çıkarma değil, aktarma. 
BAŞKAN-Neyse... Aktarma değil efendim... 
Önergeye, Sayın Hükümet ve Saym Komisyon katılmadı. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne)- Sayın Başkan, önerge üzerinde.. 
BAŞKAN- Arkadaşlar, rica ediyorum. 
Anayasanın 162 nci maddesine göre, bütçede maddelerle ilgili verilen önergeler, görüşmesiz 

olarak Genel Kurulun oyuna sunulur. Lütfen, Anayasayı açıp okuyun. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul Etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum... " . . . ( ' 
HASAN KORKMAZGAN (Denizli)-Sayın Başkan... 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) Sayın Başkan, ben önerge sahibiyim. 
BAŞKAN- Bir dakika efendim... Ney... Buyurun. 
HASAN BASRİ ELER (Edİrnc)-f Sayın Başkan, yangından mal kaçırır'gibi, bu ne?.. Müsaade 

eder misiniz.. 
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)-Önergeyi kimler vermiş? 
BAŞKAN- Efendim, önergeyi verenler Sayın Algan Hacaloğlu İstanbul Milletvekili, Sayın 

Haydar Oymak Amasya Milletvekili, Sayın Hasan Basri Eler Edirne Milletvekili, Sayın Coşkun 
Gökalp Kırşehir Milletvekili, Sayın Ali Dinçer Ankara Milletvekili... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) Sayın Başkan, bu önerge ret mi olundu, kabul mu olun
du?. 

BAŞKAN-Efendim, reddolundu. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- GenelKunıl kabul için el kaldırdı. Kabul dediniz ya... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan, bana söz verdiniz mi?.. Bir maruzatım 

var... 
BAŞKAN- Hepiniz birlikte konuşmayın. 
Buyurun Sayın Korkmazcan. 
Bir dakika efendim... 
HASAN BASRİ ELER (Edirne)-Sayın Başkan... 

BAŞKAN- Sayın Eler, ne diyorsunuz? 

- 6 7 0 



T.B.M.M. B : 6 0 22 .12 .1994 0 : 2 

HASAN BASRİ ELER (Edirne)- Sayın Başkan yanlış anlaşılma oldu. Biz bu konuyu biliyo
ruz. Millî savunma, sahil güvenlik, jandanna haricindeki tüm bütçelerden yüzde 5,5 kesinti yapa
rak, aktarma yaparak, yüzde 10 koyuyoruz. Bütün memurlar dün yürüdü. Niçin bizim... 

BAŞKAN- Efendim, Komisyon ve Hükümet katılmadı... 
HASAN BASRİ ELER (Edirne)- Ama, bir dakika efendim. Biz Anayasayı... 
BAŞKAN- Ne demek bir dakika canım... Bunlar görüşmesiz oylanıyor diyorum size. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne)- Efendim, yanlış anlaşılma oldu. Sayın Başkan, biz kanunu 

biliyoruz, imza atan bizler, her şeyin farkındayız. Bir yerden kesinti yapıyoruz, ülkenin savunma
sıyla ilgili konular hariç, yüzde 5,5 kesinti yaparak, kaynak göstererek oraya aktarma yapıyoruz. 

BAŞKAN- Efendim tamam... Ben önergeyi okudum. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne)- Efendim bunu düzeltiniz. 
BAŞKAN- Ne demek efendim düzeltelim. Önergeyi oya sundum, kabul edilmedi. Beyler, tek

riri müzakere diye bir husus Meclis çalışmasında yok. 
Önergeye, Komisyon ve Hükümet katılmadı; Genel Kurulun oyuna sundum, önerge reddedil

di. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan, bana söz vermiştiniz... 
BAŞKAN- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 5 inci mad

de kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan, bana söz vermiştiniz. 
BAŞKAN- Bir dakikanızı rica edeyim... Buyurun Sayın Korkmazcan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Bana söz vermiştiniz, ondan sonra devam ediyorsunuz. 

Usulle ilgili bir şey söyleyeceğim efendim. 
BAŞKAN- Buyurun söyleyin. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Şimdi, zatı âliniz, Anayasanın 162 nci maddesini oku

dunuz. bunu arkadaşlarımız da biliyorlar. Böylelikle önerge üzerinde bir müzakere açtınız; kendi
niz 162 nci maddeye aykırı bir tutum içine girdiniz. Bir önergeyi siz tartışıyorsunuz; milletvekille
rinin tartışamadığı bir konuyu, bir esas konuyu, Başkan hiç tartışmaz. 

BAŞKAN- Ben tartışmadım ki, açıklama yaptım canım. < 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Önergeyle ilgili, önergenin aleyhinde konuşma yaptınız. 

Üstelik Sayın Başkan, önergenin aleyhinde konuştuğunuz gibi, önergeyi eksik şekilde işleme koy
dunuz. İmza sahiplerini okumadınız. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Bizim isimlerimizi okumadınız; yorum yaptınız. 
BAŞKAN-Efendim okuduk, telafi ettik onu. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- 162 nci madde "önerge üzerinde görüşme yapılmaz" 

der; ama "önerge Genel Kurulun bilgisine sunulmaz" demez. Önerge, altındaki imzalar okunmadan 
da bilgiye sunulmuş olmaz. 

TURHAN TAYAN (Bursa)-Sundu ya, isimleri okudu. 
BAŞKAN- Sayın Korkmazcan, ben önergedeki o kısmı okumamıştım, sonra orayı da okudum, 

Genel kurul aydınlandı ve önergeyi oyladım; bir usulsüzlük yok. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Bundan sonra da benzer önergeler gelecektir. 
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BAŞKAN-Tamam, şimdi... 
HASAN KORKMAZGAN (Denizli)- Gider artırıcı hiçbir önerge verilmemiştir; sadece aktar

madır... 
BAŞKAN- Tamam efendim, tamam, anlaşıldı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun efendim. 
NECMİ HOŞVER (Bolu)- Yeter be yeter!.. 
BAŞKAN- 6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Kamu Kuruluşlarının Gelir ve Giderlerinin İzlenmesi 
MADDE 6. - 1995 Malî Yılında, genel bütçeye dahil dairelerle katama bütçeli idareler, döner 

sermayeli kuruluşlar, bütçenin transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar, belediyeler, belediyele
re bağlı kuruluşlar, özel idareler, kamu iktisadî teşebbüsleri ile benzeri kuruluşlar, fonlar ve fonla
ra tasarruf eden kuruluşlar, Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca tespit edi
lecek esaslar ve sürelerde, 

a) Gelir tahminlerini, 
b) Gider tahminlerini, 
c) Malî tabloları, 
d) Birbirleriyle borç ve alacak durumlarını, 
İlgili mercilere vermek zorundadırlar. 
Maliye Bakanı madde kapsamına giren idare, kuruluş, teşebbüs ve kurumlardan, her türlü ma

lî işlemleri ile ilgili bilgi, belge ve hesap durumlarını almaya; bu belge ve hesap durumları ile borç
lanma ve borç ödeme imkânları üzerinde inceleme yaptırmaya, programlarına uygun harcama yap
mayan ve ilgili kanunların öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, bilgi, belge ve hesap du
rumlarını ibraz etmeyen idare, kuruluş, teşebbüs ve kurumların bütçe ödeneklerini kesmeye ve di
ğer imkânlarını durdurmaya, bütçe ödenekleri ile diğer imkânları en etkin şekilde kullanmak üze
re gerekli önlemleri almaya, bu maksatla gereğinde ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan önlemle
rin uygulanmasını istemeye yetkilidir. 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ilgili mevzuatı gereğince genel bütçe gelir
lerinden her ne ad ile olursa olsun aktarılan paraların, veriliş amacına uygun olarak harcanıp har
canmadığını incelemeye, amacına uygun harcama yapmadığı tespit edilen kuruluşa aktarılacak tu
tarları gerektiğinde kesmeye ve durdurmaya Maliye bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyle ilgili bir önerge vardır, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 6 ncı maddesinin son fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Haydar Oymak Coşkun Gökalp Hasan Basri Eler 
Amasya Kırşehir Edirne 

Mehmet Sevigen Algan Hacaloğlu İbrahim Özdiş 
İstanbul İstanbul Adana 

Mustafa Doğan Hasan Âkyol Fuat Çay 
Gaziantep Bartın Hatay 

Faik Altun 
Antalya 
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"Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ilgili mevzuatı gereğince genel bütçe gelir
lerinden her ne ad ile olursa olsun aktarılan paraların, veriliş amacına uygun olarak harcanıp har
canmadığını incelemeye Maliye Bakanı yetkilidir. Maliye Bakam, yapılan inceleme sonucunda 
amacına uygun harcama yapmadığı ve yapmayacağı tespit edilen kuruluşa aktarılacak tutarları dur
durur, aktarılıp harcananları ise yasal faiziyle birlikte geri alır." 

Gerekçe: ' 

Önerge, veriliş amacına uygun olarak kullanılmadığı ve kullanılmayacağı tespit edilen parala
rın, henüz ödenmedi ise ödemenin durdurulması, ödenip harcandıysa geri alınması amacıyla veril
miştir. Madde de mevcut haliyle bunu sağlayacak nitelikte değildir. Tam tersine, veriliş amacına 
uygun olarak harcanmadığı tespit edilen paraların geri alınmasında Maliye Bakanına takdir yetkisi 
verme anlayışıyla düzenlenmiştir. 

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılmıyoruz efen

dim. 
BAŞKAN-Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)- Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN-Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 6 ncı madde kabul 

edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Gerektiğinde Kullanılabilecek Ödenekler 

MADDE 7. - Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan ve gerektiğinde kullanılabilecek ödenek
lere ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir. 

a) Personel Giderleri Ödeneği 

Malî yılın ilk 6 aylık döneminde kullanılan ödeme emirlerine dayanılarak yapılan hesaplama
lar sonucunda, bütçelerine konulan ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığı takdirde; ilgili mevzuatı
nın gerektirdiği harcamalar için 100 - Personel Giderleri ile ilgili tertiplere, Maliye Bakanlığı büt
çesinin (930-08-3-351-900) tertibindeki ödenekten aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

b) Yatırımları Hızlandırma Ödeneği 

Maliye Bakanlığı bütçesinin (930-08-3-353-900) tertibindeki ödenekten 1995 Yılı Geçiş Prog
ramının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar hükümlerine uyularak, 1995 yılı 
yatırım programının uygulama durumuna göre gerektiğinde öncelikli sektörlerde yer alan yatırım
ların hızlandırılması veya yılı içinde gelişen şartlara göre öncelikli sektör ve alt sektörlerde yer alan 
ve programa yeni alınması gereken projelere ödenek tahsisi veya ödeneklerinin artırılmasında kul
lanılmak üzere söz konusu projelere ilişkin mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ve Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesinin kamu iktisadî teşebbüslari ile ilgili faaliyetlerine aktarma yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

c) Kur Farklarım Karşılama Ödeneği 
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Yurt dışında kuruluşu olan genel bütçeye dahil dairelerin (3) ödenek türünde olup, 610, 620 
ve 710 ayrıntı kodlarına gider kaydedilecekler hariç, (1) ve (3) ödenek türü altındaki tertiplerde yer 
alan ve yurt dışındaki kuruluşlar için döviz olarak kullanılması gereken ödenekleriyle, genel büt
çeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin uluslararası kuruluşlara yapacaklan ödemelere dönük 
ödeneklerin yabancı para karşılıklarını sabit tutmak ve 31 Aralık 1994 tarihindeki kurlar ile trans
fer anındaki kurlar arasındaki farkı karşılamak amacıyla Maliye Bakanlığı bütçesinin (930-08-3-
352-900) tertibindeki ödeneği ilgili kuruluşların hizmet programlarında mevcut ilgili tertiplere ak
tarmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

d) Yedek Ödenek: ' , 
Maliye Bakanı; 

1. Maliye Bakanlığı bütçesinin (930-08-3-352-900) tertibindeki ödenekten bütçelerin, Maliye 
Bakanlığınca belirlenecek veya yeniden açılacak tertiplerine aktarma yapmaya, 

2. Hizmetin gerektirdiği hallerde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesinin 910,920,930, 
940 ve 950 kod numaralı programlarından, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu ba
kanın teklifi ile yedek ödenek tertibine aktarma yapmaya, 

Yetkilidir. 
e) îhbar ve Kıdem Tazminatını Karşılama Ödeneği: 

Genel ve katma bütçeli daireler ile transfer tertibinden yardım alan kuruluşlarda işçi statüsün
de çalışan personel için kuruluş bütçelerinde yer alan ödeneğin yetersiz kalması halinde eksik ka
lan ödeneği Maliye Bakanlığı bütçesinin (930-08-3-352-900) tertibinde yer alan ödenekten kuruluş 
bütçelerindeki mevcut veya yeniden açılacak tertiplere aktarma yapmak sureti ile karşılamaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

f) Toplu İş Sözleşmeleri Gereğince işçilere Ödenecek 4 üncü ve 5 inci dilim Ücret Zamlarını 
Karşılama Ödeneği : ' . . • • 

Konsolide bütçeye dahil idareler ile transfer tertibinden yardım alan kuruluşlarda çalışan işçi
lere toplu iş sözleşmelerine göre 1994 yılında Ödenemeyen 4 üncü ve 5 inci dilim ücret zamlarını 
karşılamak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin (930-08-3-367-900) tertibindeki ödenekten, kuruluş 
bütçelerindeki mevcut veya yeniden açılacak tertiplere aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Bir önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 7 nci maddesinin (f) bendinde "döner sermaye ku
ruluşları" ibaresine "konsolide bütçeye dahil idareler" deyimininden sonra yer verilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Emin Kul Halit Dumankaya K. Ramazan Coşkun 

İstanbul İstanbul İstanbul 

Mustafa Kılıçaslan İsmail Sancak Yusuf Pamuk 

Sakarya İstanbul İstanbul 
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Gerekçe: 

Bilindiği gibi, 1994 yılında bağıtlanan toplu iş sözleşmelerine göre işçilere ödenmesi gereken 
dördüncü ve beşinci dilim ücret zamları ödenmemiş ve Hükümetçe 1995 yılında ödenmesinin ya
pılacağı taahhüt edilmiştir. 

Mevcut maddede, konsolide bütçeye dahil edilen idareler ile transfer tertibinden yardım alan 
kuruluşlarda çalışan işçilere ödemelerin yapılması için tahsis ve artırma yetkisi tanınmış; ancak, 
döner sermayeli kuruluşlara yer verilmiştir. Bu durumda, bu kuruluşlarda çalışan işçilerin toplu 
sözleşme zam alacaklarının ödenmesinin mümkün olmayabileceğini, fevkalade tartışmalı bir orta
mın doğacağı hak kaybının yaratacağı direniş ve yargıya başvurulması halinde de doğacak faiz 
ödemelerinin ağır sonuçlan davet edeceği gözlemlenerek, özetle, arz edilen bu gelişmeler, teklifi
mizle önlenmek istenmiştir. 

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKJLÎ YILMAZ OVALI (Bursa) Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN- Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTlLA (Afyon)-Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN- Önergeye Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 7 nci madde ka

bul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 

DPT Etüt ve Proje Ödenekleri 

MADDE 8. - Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bütçesinin; 

a) (111-01-2-001-300) tertibindeki ödenekten, bir kısmını devlet Planlama Teşkilatı müsteşar
lığınca gerekli görülen hallerde harcama ilkelerine uygun çalışmaların yaptırılması amacıyla, büt
çelerin ilgili tertibine aktarmaya ve bununla ilgili diğer işleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı aynı amaçlarla il özel idarelerine, iktisadî devlet teşekkül
lerine ve diğer kamu teşebbüslerine yaptıracağı hizmetlerin bedellerini peşin ödeyebilir. 

b) (111-01-3-301-900) ve (111-01-3-306-900) tertiplerinde yer alan ödeneği, kalkınmada ön
celikli yörelere ilişkin program ve projeleri desteklemek amacıyla, bütçelerin ilgili harcama kalem
lerine aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Aynı amaçlarla diğer kamu kuruluşlarına yapılacak öde
meler de bu tertipten karşılanır. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?., yok. 

Önergede yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler;.. 8 inci madde kabul edil
miştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 

Yatırım Harcamaları 
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MADDE 9. - a) Yıllık programlara ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerle Türkiye Büyük 
Millet Meclisince verilen ve kanunlaşan ödeneklerle kabul edilmiş projeler dışında herhangi bir 
projeye yatırım harcaması yapılamaz. Ancak silahlı kuvvetler bütçesinin programlarında (1) öde
nek türü içinde yer alan savunma sektörü, altyapı, inşa, iskân ve tesisleriyle, NATO enfrastrükürün 
gerektirdiği inşa ve tesisler ve bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile RE-MO programı içerisinde yer 
alan alım ve hizmetler, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının vizesine bağlı olmayıp, yıllık 
programlara ek yatırım çizelgelerinde yer almaz. 

b) Yıllık yatırım programında ödenekleri toplu olarak verilmiş projeler ile makine-teçhizat, 
idame-yenileme ve büyük onarım projelerinin alt harcama kalemleri, devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığının görüşü alınarak kuruluşun bağlı olduğu bakanın onayı ile tespit edilir. Alt harcama 
kalemleri bilahara genel ve katma bütçeli kuruluşlar tarafından 31 Ocak 1995 tarihine kadar Sayış
tay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir. 

Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, ana proje grubunun yer, süre, karakteristik, proje maliyeti 
ve ödeneği değişmemek üzere, projenin alt kalemleriyle ilgili ödenek aktarması ve buna bağlı ola
rak ihtiyaç duyulacak süre ve maliyet değişikliklerini ilgili bakanın onayıyla yaparlar. Bu bilgiler, 
Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir. 

c) Yıllık Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerden ilgili bakanın ona
yı ile il özel idarelerince valinin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilmesi uygun görülenlerin be
delleri, münhasıran proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere hizmetin ait olduğu il özel ida
resine ödenir. Mahallî hizmet niteliğini taşıyan işler, bu fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde 
program ve proje safhasında da valilerin yetki ve sorumluluğuna devredilebilir. 

• Bu şekilde yürütülecek projelerin, etüt, keşif ve kontrollük hizmetleri ilgili bakanlık ve Genel 
müdürlüğün il teşkilatlarınca; ihale veya emanet suretiyle yaptırılması ve bedellerinin ödenmesi il 
özel idarelerince valinin onayı ile gerçekleştirilir. 

d) Yıllık programa ek yatırım cetvellerinde yıl içinde yapılması zorunlu değişiklikler için 
"1995 Yılı Geçiş Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" da yer 
alan usullere uyulur. 

e) Bütçenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında ilgili işlerde kullanılmak 
üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek tertibine konulan ödenekler başka bir işleme ge
rek kalmaksızın Maliye Bakanlığınca kuruluş bütçelerine aktarılır. 

İlgili kuruluş bütçelerine aktarılan yatırım ödenekleri "1995 Yılı Geçiş Programının Uygulan
ması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" hükümlerine bağlı kalmaksızın daire ve idareler
ce kullanılır. Buna göre kuruluşlar gelecek senelere sari projelerin etüt ve fizibilitelerini yaparak 
toplam maliyetlerini ve sonraki yıllara ait ödenek dilimlerini belirler ve bilahara Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığına bildirirler. Yatırım ödeneklerinin ilgili daire ve idarelerce kullanılmasın
da sari ihale yetkisi aranmaz. Bilahara programlar revize edilmek, yıllık yatırım programı ile iliş-
kilendirmck ve sari ihaleye ait işlemler yerine getirilmek üzere devlet Planlama Teşkilatı Müste
şarlığına bildirilin Ödeneği bütçesine aktarılan kuruluşlar, Bu ödenekleri ilgili işlerde yılı içinde 
kullanırlar. Bu ödeneklerin kullanılması hiçbir şekilde durdurulamaz. 

Yıl içinde bitirilemeyecek işler bir sonraki yıl programında devam eder. Yukarıdaki hüküm 
hakkında bu Kanunun 5,6 ve 11 inci maddeleri de uygulanmaz. 
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BAŞKAN - 9 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 9 uncu madde kabul 
edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 
Katma Bütçeli İdarelere Hazine Yardımı 

MADDE 10. - a) Katma Bütçeli İdarelerin bütçelerini denkleştirmek amacıyla Maliye Bakan
lığı bütçesinin hazine yardımı (Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine yapılacak 
Devlet katkısı dahil) tertiplerine ödenek ve karşılığı ilgili katma bütçenin (B) cetveline gelir yazı
lan miktarlardan, bu amaca göre fazla olduğu tespit edilen kısımlar, malî yıl sonunda Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı ile mutabakat kurulmak suretiyle ilgili idarelere ödenmeyerek Maliye Baka
nınca iptal edilir. 

Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğü dışındaki katma bütçeli idarelerin malî yıl sonuna göre Ma
liye Bakanlığınca tespit olunacak bütçe fazlaları genel bütçeye gelir yazılır. 

b) Hazine yardımı alan katma bütçeli idarelerin bütçelerinde, 1050 sayılı Muhasebe-i Umu
miye Kanununun 48 inci maddesinin (C) ve (D) bendleri ile 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası uya
rınca, yılı içinde gerçekleştirilecek ödenek artışları, Maliye Bakanlığınca hazine yardımı ile ilişki-
lendirilerek yapılabilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 10 uncu madde kabul 
edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum: 

Yatırım ve Transfer Tertiplerinden Yardım Alan Kuruluşlar 
MADDE 11. - Bütçelerin yatırım ve transfer tertiplerinden yardım alan bağımsız bütçeli ku

ruluşlar, hizmetleri ile ilgili aylık harcama programlarını vize edilmek üzere en geç 31 Ocak 1995 
tarihine kadar Maliye Bakanlığına gönderirler. 

Bu programlar Maliye Bakanlığınca vize edilmeden bütçenin yatırım ve transfer tertibindeki 
ödenekler kullanılmaz. 

Kuruluşlar aylık uygulama sonuçlarını her ay Maliye Bakanlığına bildirirler. 
Maliye Bakanlığı, yapılan yardımın amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını aylık 

harcama programını göz önünde bulundurarak kontrol eder. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 11 inci madde kabul 

edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
Resmî Taşıtlar 
MADDE 12. - Resmî taşıtların edinilmesi, elden çıkarılması, kullanılması ve gerektiğinde ti

carî taşıtlardan yararlanılması hususlarında tasarruflu bir bütçe politikası uygulanacaktır. 
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Bu amaçla; 

a) Genel bütçeli dairelerle katma bütçeli idareler, 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cet
velde belirtilenlerin (Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı hariç) emir ve zatlarına verilenler ile (2) sayılı 
cetvelin 1 ve 2 nci sırasında yer alanlar ile güvenlik önlemli (zırhlı) araçlar, 22.2.1984 tarihli ve 
84/7751 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerine göre koruma altına alı
nanlar için tahsis olunan araçlar dışında her ne suretle olursa olsun yabancı menşeli binek ve stati-
on - vvagon cinsi taşıt edinemez ve kullanamazlar. Yukarıda belirtilen istisnalar dışında, her ne şe
kilde edinilmiş olursa olsun mevcut yabancı menşeli binek ve station - vvagon cinsi taşıüar, 237 sa
yılı Taşıt Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın satılır. 

Yerli muhteva oranı % 40'ın altında olan taşıtlar yabancı menşeli sayılır. 

b) Resmî taşıtların veya taahhüt yoluyla kiralanan taşıtların kamu görevlilerinin zamanında iş
başında olmalarını teminen servis hizmetlerinde kullanılması halinde; yararlanmak isteyen devlet 
memurları ile diğer kamu görevlilerinden servis ücreti alınır. 1995 yılında alınacak aylık ücret ser
vis hizmetinin verildiği il veya ilçe için belediyece tespit edilen yirmi adet bilet bedelinin yarısı ka
dardır. 

c) 237 sayılı Taşıt Kanununa tabi idarelerce mevcut taşıtların kadrolu şoför veya görevli per
sonelce kullanılması esastır. Ancak, emir ye zatlanna veya makam hizmetlerine taşıt tahsis edilen 
kamu görevlileri ile toplantı, keşif, sağlık hizmetleri tahsilat - tebligat işleri, arazide yürütülen hiz
metler ve benzeri görevleri yerine getirecek kamu görevlileri, görevli bulunulan il veya ilçe .sınır
ları dahilinde resmî taşıtları bizzat kullanabilirler. 

Yukarıdaki hizmetlerle ilgili olarak, gerektiğinde görevli bulunulan il veya ilçe sınırları dahi
linde binek tipi ticarî taşıtlardan da yararlanılabilir. 

d) Resmî taşıtların kamu görevlilerince kullanılması ve ticarî taşıtlardan yararlanılması husus
ları ile ilgili olarak hizmet konularını, görevlendirilecek personeli, taşıtların devir ve tesliminde ve 
ticarî taşıtların ücretlerinin ödenmesinde kullanılacak belgeleri tespite, sınırlamalar koymaya, ser
vis araçlarından yararlanan personelden tahsil edilecek bedellere ilişkin düzenlemeleri yapmaya ve 
diğer esas ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. 
EMİN KUL (İstanbul)- Grup adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN- ANAP Grubu adına, Sayın Emin Kul; buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakika. 
ANAP GRUBU ADINA EMİN KUL (İstanbul)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 12 nci maddenin (b),(c) ve (d) fıkraları, taşıtların yaptığı 

servis hizmetleri dolayısıyla, bu taşıtlardan ve servis hizmetlerinden yararlanan personelden, belli 
bir Ücretin alınmasını istihdaf ediyor. Oysaki, bu fıkraların 12 nci maddeyle düzenlenmesi ve baş
ka fıkraların da bu şekilde düzenlenmesiyle, 237 sayılı Taşıt Kanununun değiştirilmesi, bütçe ka
nunuyla öngörülmüş oluyor. Halbuki, bütçe kanunuyla, herhangi bir kanunun hükümlerinin değiş
tirilmesi mümkün değildir. Kaldı ki, 1991 yılında, aynı mahiyette olan bir değişiklik, Anayasa 
Mahkemesince iptal edilmiştir ve Anayasa Mahkemesinin iptaliyle ilgili gerekçe de, getirilen hü
kümlerin bir kanunu değiştirir mahiyette olması esasına dayanan bir gerekçedir. 

Bu bakımdan, 12 nci maddede yer alan değişiklikler, aslında, 237 sayılı Taşıtlar Kanununu de
ğiştirir mahiyette olduğu için, Anayasaya aykırılığı bakımından burada görüşülmemesi ve tasarı
dan çıkartılması gerekirken bir madde olarak karşımızdadır. 
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Anayasanın 88 inci maddesi, kanun tasarı ve tekliflerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 

İçtüzüğe uygun usul ve esaslara göre müzakere edileceğini amirdir. Oysaki, Anayasanın 162 nci 
maddesine baktığımızda, İçtüzüğe uygun esaslar ve usullerle müzakere yapılmasının ayrı tutuldu
ğu ve mümkün olmadığı meydandadır; çünkü, bütçe kanunuyla, diğer kanun tasarı ve tekliflerinin 
birbirine koşut anlamda olmadığı Anayasaca tespit edilmiştir. 

Keza, Anayasanın 89 uncu maddesindeki hükümler de aynı mahiyette görüşümüze yardımcı 
olmaktadır. Örneğin, bütçe kanununun Cumhurbaşkanınca geri çevrilmesi söz konusu değildir. 

Yine, Anayasanın 89 uncu maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edildik
ten sonra, Cumhurbaşkanına sunulan bir kanunun, Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Mil
let Meclisine bir daha görüşülmek üzere geri gönderilmesi söz konusudur; ama, bütçe kanununun 
tekrar Meclise gönderilmesinin veya herhangi bir nedenle tekrar Mecliste müzakere edilmesinin 
Cunıhurbaşkam tarafından istenmesi söz konusu olmamaktadır. 

Anayasanın gerek 162 nci maddesi gerek 89 uncu maddesi ve gerekse 161 inci maddesi dik
kate alındığında, tasarının 12 nci maddesinin müzakere edilmemesi, geri çekilmesi lazım gelir; 
çünkü, 12 nci madde, arz ettiğim gibi, 237 sayılı Taşıtlar Kanununda değiştirilmesi gereken hü
kümleri ihtiva etmektedir. Anayasanın 153 üncü maddesi ise -daha önce arz ettiğim gibi, 1991'de 
Meclisten geçen aynı mahiyette bir değişiklik Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir- Anayasa 
Mahkemesinin kararlarının bağlayıcı olduğunu açıkça ortaya koymakta, idareyi ve herkesi bu ka
rarlarla bağlı olarak yükümlü saymaktadır. 

Dolayısıyla, 153 üncü maddenin bu bağlayıcı amir hükmü dikkate alındığında, burada; biraz 
önce saydığım sebeplerle tasarının Anayasaya aykırılığı açık olan 12 nci maddesinin kabulü sonun
da doğacak neticeler, önceden belirlenmiş ve önümüzde olduğudan bunda ısrar etmek ve 12 nci 
maddeyi müzakere içinde tutmak, mümkün olmamalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kaldı ki, bugün enflasyon yüzde 140'ı aşan bir oranda her
kesi ezen ve ıstırap içinde bırakan bir seviyeye gelmiştir. İşte, daha dün, evvelki gün, ülkemizin ka
mu kesimi çalışanları, onbinlerce kişi sokaklarda gösteriler yaparak, taleplerini dile getirmişler ve 
sıkıntılarını duyurmaya gayret etmişlerdir. Memurlara -ki bu taşıttan ve servisten yararlananların 
çoğu kamu görevlisidir- bir yıllık kümülatif yapılan zam yüzde 53,1 mesabesindedir. Ortalaması
nı aldığımız zaman bu yüzde 53,1'lik oran çok daha aşağıya düşmektedir. Yani, memurların her 100 
lirası 40 lira olmuş ve değer kaybetmiştir. 

Biz, bütçe kanununu tamamen veya kısmen tadil etmek suretiyle Anayasaya aykırı bir düzen 
leme yaparak, büyük sıkıntılar içinde olan memurlardan, kendileri için verilen ücretsiz servis hiz
metleri için bir de ücret talep etmeye kalkıyoruz. Bu ortamda bundan daha yanlış bir teklif olamaz. 
Yani, bunun Anayasaya uygunluğu söz konusu olsa dahi -ki, bu teklifin Anayasaya uygunluğu söz 
konusu değildir- memurlara karşılıksız yapılan servis hizmetinden ücret talep edilmesinin, mevcut 
ekonomik zorluklar karşısında geçerli görülmemesi lazım gelir. O bakımdan, memurlarımızdan, 
hatta işçilerimizden, -ki, servis hizmetleri, toplu sözleşmelerle temin edilen karşılıksız hizmetler
dir- sabah akşam ücretsiz olarak işlerine gidip gelmeleri için kendilerine yapılan servis hizmetle
rinden ücret istenmesi, bugünkü ekonomik koşullarda tam bir haksızlık ve adaletsizlik olabileceği 
gibi, bir taraftan çalışanların gelirlerini artırıcı hiçbir önlem alınmazken, diğer taraftan tam aksine, 
onların gelirlerini daha da düşürecek böyle bir teklifin huzura getirilmesi, bugünkü ekonomik ko
şullar altında insaf ve vicdana sığmayacaktır. Biraz önce de arz ettiğim gibi, görüştüğümüz 12 nci 
madde Anayasanın 88,89,153,161 ve 163 nci madddelerine aykırıdır; dolayısıyla bunun müzake
reden geri çekilmesi gerekmektedir. 

Takdirlerinize arz ediyor saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kul. 
Maddeyle ilgili bir önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısının 12 nci maddesinin (b), (c) ve (d) 
fıkralarının; Anayasanın 88, 89, 153, 161 ve 162 nci maddelerine aykın olması sebebiyle, tasan 
metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

Hasan Korkmazcan Feridun Pehlivan Emin Kul 
Denizli Bursa İstanbul 

M. Rauf Ertekin Eyüp Aşık M. Oltan Sungurlu 

Kütalıya ; Trabzon Gümüşhane 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Gerekçe: 1995 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısının 12 nci maddesinin (b) fıkrası, resmî taşıtlar 

ile kiralanan taşıtların servis hizmetlerinde kullanılması halinde, personelden belirli bir ücret alın
masını, (c) fıkrası resmî taşıtlann şoför veya zatlarına tahsis edilenlerce kullanılmasını, (d) fıkrası 
da maddenin (b) ve (c) fıkralanna ilişkin usul ve esaslann düzenleme yetkisini Maliye Bakanlığı
na tevdi etmektedir. • 

1991 Malî Yılı Bütçe Kanununun aynı mahiyette olan bir hükmün, Anayasa Mahkemesince 
bu nevi düzenlemelerin, 237 sayılı Taşıt kanunu ile Bakanlar Kuruluna tanınan yetkiler meyanm-
da bulunması, bütçe kanunu ile getirilen bu hükümlerin, taşıt kanununun tadili mahiyetini taşıma
sı sebebiyle iptal edilmiştir. 

Bu tür bir düzenlemenin, yeni bir bütçe kanunu olmayıp, doğrudan 237 sayılı Taşıt Kanunun
da yapılması, Anayasanın 88 ve 89 uncu maddesinin gereğidir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
Anayasanın 88 ve 89 uncu maddeleri gereğince görüşülmesi gereken bir düzenlemenin, yine Ana
yasanın 162 nci maddesi çerçevesinde müzakeresi Anayasaya aykırılık teşkil eder. 

Ayrıca, Anayasanın 153 üncü maddesinde de yer alan Anayasa Mahkemesi kararlarının bağ
layıcılığı ve idarelerin, bu karara uyma yükümlülüğü kuralına uymadığı da, bir başka yönüyle Ana
yasaya aykınlık teşkil etmekte olduğundan, Bütçe uygulamalarıyla ilgi ve alakası bulunmayan söz 
konusu fıkraların, Anayasanın 88,89,153,161 ve 162 nci maddeleriyle açıkça aykırılık teşkil etti
ğinden tasarı metninden çıkarılması teklif edilmiştir. 

BAŞKAN-Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Katılmıyo

ruz efendim. 
BAŞKAN- Sayın Hükümet önergeye katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)-Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. ' 
12 nci maddeyi oylarınıza sunuyonım: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 12 nci madde ka

bul edilmiştir. 

( 13 üncü maddeyi okutuyorum: 
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Hastane Ücretleri 

MADDE 13. - Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların emekli, dul ve yetim
lerinin (bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil) genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle, 
döner sermayeli kuruluşlara ait tedavi kurumlarında yapılan tedavilerine ait ücretler, Sağlık Bakan
lığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca tespit edilecek miktarlar ve esaslar çerçevesinde öde
nir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok . 
Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 13 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum: 

Tıbbî Cihaz ve Sarf Malzemelerinin Bedelleri 
MADDE 14. - Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların emekli, dul ve yetim

lerinin (Bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil) tedavileri esnasında kullanılan protez, or
toz, tedavi cihaz ve malzemeleri ile sarf malzemelerinin birim fiyatlarını, kullanım süreleri ve ilgi
lilere hangi oran ve miktarlarda ödemenin yapılacağını; diğer sağlık kurum ve kuruluşlarında zo
runlu hallere münhasır olmak üzere yapılacak tedavilere ait ücretlerin ödeme oranı, miktarı ve esas
larını tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

EMİN KUL (İstanbul)- Sayın Başkan, Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN- Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Emin Kul; buyurun efendim. 
Sayın Kul, süreniz 10 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA EMİN KUL (İstanbul)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; madde 

üzerinde Grubumuzun görüşlerini arz etmek istiyorum; sözlerime başlamadan önce, sizleri, saygıy
la selamlıyorum. 

Gerekçem, yine, biraz önceki madde üzerinde arz ettiğim gerekçenin paralelindedir. 
Tıbbî cihaz ve malzemelerin, devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin tedavileri sırasın

da nasıl kullanılacağı, nasıl edinileceği ve bunların bedellerinin nasıl ödeneceğiyle ilgili 657 sayı
lı, 926 sayılı, 2802 sayılı ve nihayet 2914 sayılı Kanunlarda düzenlemeler yapılmış ve kurallar kon
muş. Bu bedellerin nasıl ödeneceği, tedavinin nasıl şekilleneceği, hangi oranda karşılanacağı ve 
kimlere verileceği, ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Oysaki, önümüze getirilen hükümle, bu saydı
ğım kanunlarda yer alan kuralların, usullerin ve hükümlerin, bir nevi, tadili öngörülmektedir; yani, 
yine, bütçe kanunuyla yürürlükte olan bir kanunun hükümlerinin tadiline yol açılmak istenmekte
dir. Oysaki, bütçe kanunu böyle bir yolu açacak türden bir kanun değildir; birtakım sınırlamalar 
içinde müzakereleri cereyan eden, hatta, biraz evvel de tartışıldığı gibi, gelir artırıcı, gider kısıcı ve 
üzerinde bunun dışındaki bazı teklifler getirilip, bazı kanunların alanına giren hususlarda yeniden 
hüküm tesis edici, bazı haklar kazandırıcı hükümleri vaz edici bir kanun yapım tekniğiyle donatıl
mamış bir kanun tasarısı olarak Yüce Meclise gelir ve Yüce Meclisteki müzakerelerde de, başka 
kanunların alanlarına giren hususlarda bütçe kanunuyla değişiklik yapılmaması, yine, Anayasa hü
kümlerinin teminatı altında karara bağlanır. 

Şimdi, tıbbî cihaz ve malzemelerin ve tedavi giderlerinin nasıl karşılanacağı, ayrı ayrı, dört ka
nunda belirtilmişken, burada yer alan hükümleri değiştirecek mahiyetteki bir bütçe kanunu tasarı
sıyla düzenlenen bir madde hükmü, bu kanunları değiştirecek mahiyetteki değişiklikleri huzura ge
tiremez; Anayasaya göre getirmemesi gerekir. 
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Demin, arz ettim; 88 inci maddeye göre, kanun tasarı ve teklifleri, Meclisimizin İçtüzüğüne 

göre görüşülür. Bu görüşme sırasında, gruplar adına ve şahısları adına, tasarı ve teklifin tümü ve 
maddeleri üzerinde söz almak, müzakere etmek imkânı vardır ve yine, milletvekilleri, müzakere 
edilen kanun tasan ve tekliflerinin maddeleri üzerinde, çeşitli önergeler verebilirler ve bu önerge
ler üzerinde söz alıp, izahta bulunabilirler ve bu izahlardan sonra, önergeleri kabul edilir veya red
dedilir; müzakere bıi şekilde cereyan eder; ama, Anayasa, bütçe kanunu tasarısı için, böylesine bir 
müzakere tarzını öngörmemiştir. Bütçe kanununun müzakeresinin usulleri, doğrudan doğruya Ana^ 
yasaya konan hükümlerle kısıtlanmıştır. Anayasada, hem kanun tasarısının içeriğinde yer alacak 
hükümler bakımından hem de müzakere usulü bakımından kısıtlama vardır. 

Bildiğiniz gibi -biraz önce arz ettiğim- Anayasanın 89 uncu maddesi de, Yüce Meclisten ge
çen herhangi bir kanunun, belli bir süre içinde, Cumhurbaşkanımız tarafından tekrar görüşülmek 
kaydıyla, Meclise iadesini öngören bir hükmü içermektedir; ama, Anayasamızın 89 uncu maddesi, 
bütçe kanunu için böyle bir öngörüyü hiçbir zaman hüküm olarak içermemiştir; yani, Sayın Cum
hurbaşkanımız, Meclisten çıkan bütçe kanununu, tekrar görüşülmesi için, Meclise iade edebilme 
yetkisine sahip değildir. . 

Bütün bunlar göstermektedir ki; bütçe kanunu tasarısı, müzakere usulleri özel olan ve hatta 
içeriği itibariyle hükümleri özellik taşıyan bir tasarıdır ve bu kanun tasarısının gerek içerdiği hü
kümlerin gerekse müzakere tarzının Anayasaya uygun olarak cereyan etmesi gerekir. Oysaki, bu
rada, demin arz ettiğim gibi, 657 sayılı, 926 sayılı, 2802 sayılı ve 2914 sayılı Kanunlarda yer alan, 
tıbbî cihaz ve malzemelerle; bunların nasıl kullanılacağı; bedellerinin nasıl ödeneceği; tedaviler sı
rasında bu protezlerin tedavi malzemelerinin nasıl sağlanacağı ve diğer sağlık kurumlarında yapı
lan tedavilere ait ücretlerin ödeme oranının ne olacağı ve nasıl ödeneceğiyle ilgili hükümler, önü
müzdeki maddeyle; yani, bütçe kanunu tasarısıyla değiştirilmiş olmaktadır; ki, buna olanak yoktur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kaldı ki, Anayasa hükümlerinin bağlayıcılığı, kanun tasa
rı ve tekliflerinin müzakeresi sırasında dikkate almamız gereken bir olgu olarak karşımızdadır. Sa
dece, çoğunluk oyuyla, buradan hüküm geçirmek -eğer kabul edilen hükümler Anayasaya aykırıy
sa ve hatta bu konuda daha önceki yıllarda açık ve seçik önümüzde olan Anayasa Mahkemesi ka
rarları varken, böyle bir yola sapmak- zannediyorum hukuku bile bile çiğnemek olacaktır. 

Sayın Cumhurbaşkanını tekrar uyararak, Mecliste görüşülen kanunun bu yönden iade edilme
si imkânı yoksa, o zaman, millletvekilleri veya Meclis Grubumuz, doğrudan doğruya Anayasa 
Mahkemesine müracaatla bu kanunun, bu maddelerin iptali yolunu seçmiş olacaktır ki, buna sade
ce oy çoğunluğuyla yol vermek de, "oy çoğunluğuyla gidin meselenizi orada çözün" demek de ola
ya, hukuk açısından bakmamak demektir. Çoğunluk iradesiyle, Anayasa hukuku, bir noktada çatış-
kanlık içinde oluyor; ama, hepimizin uyması gereken irade, Anayasa hukukunun iradesidir; takdir
lerinize arz eder, saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim .(ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kul. 
Madde ile ilgili bir önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 14 üncü maddesinin Anayasa

nın 88, 89, 153, 161 ve 162 nci maddelerine aykırı olması sebebiyle tasan metninden çıkarılması
nı arz ederiz. 
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Hasan Korkmazcan Refik Arslan Eyüp Aşık 

Denizli Kastamonu Trabzon 
M. Rauf Ertekin Emin Kul • Halit Dumankaya 

Kütahya İstanbul İstanbul 
M. Oltan Sungurlu 

Gümüşhane 
Gerekçe: 

Devlet memurlarıyla diğer kamu görevlilerinin tedavileri hakkında ana ilke ve kurallar 657, 
926, 2802, 2914 sayılı Kanunlarda öngörülmüştür. Bütçe Kanununun 14 üncü maddesi bu temel 
kanunlarda tadil niteliği yanında mezkûr kanunlardaki esas ve usûlleri askıya alma özelliği taşı
maktadır. 

Anayasanın 88 ve 89 uncu maddeleri, tasarı ile tekliflerin nasıl yapılacağını ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde nasıl görüşülüp yayımlanacağını öngörmüştür. Kanunların yapılmasındaki usul 
ve esaslara göre değiştirilerek uygulanacağı da, yine Anayasanın genel kuralları arasında bulun
maktadır. Oysa, bütçe kanunlarının yapılması, kanunlardan farklı olarak Anayasanın 162 nci mad
desiyle, farklı bir usulde gerçekleştirilmektedir. Anayasanın 88 ve 89 uncu maddelerine göre ted
vin edilmiş bir kanunu veya onun maddesini, bütçe kanunu yapılmasıyla ilgili Anayasanın 162 nci 
maddesi çerçevesinde değiştirmek veya askıya almak Anayasaya aykırıdır. Ayrıca, mezkûr 14 ün
cü maddenin bütçe uygulamasıyla da bir ilgisi yoktur. 

Bu düzenleme, diğer kanunlardaki memur ve kamu görevlilerinin tedavilerine ilişkin hüküm
leri tadil eder nitelikte bulunmakla, başka başka mercilere bırakılmış yetkileri, Maliye Bakanlığın
da toplamaya dönük bir düzenleme olarak, Anayasanın yukarıda sayılan maddelerine aykırı olaca
ğından çıkarılması teklif edilmiştir. 

BAŞKAN-Önergeye komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Katılmıyo

ruz efendim. 
BAŞKAN- Hükümet? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)- Sayın Başkanım, bu önerge gider artışına ne

den olacağı ve Anayasanın 162 nci maddesinin son fıkrası hükmüne aykırı olacağı için karşıyız; 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN- Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 
İlaç Katılım Payları 
MADDE 15. - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 209,211 sayılı İç Hizmet Kanununun 

66 ve 5434 sayılı T.G. Emekli Sandığı Kanununun geçici 139 uncu maddelerinde ilaç katılım payı 
olarak öngörülen oranları (Kalp ve damar, kanser, tüberküloz, kronik böbrek, akıl hastalıkları ve 
benzeri uzun süreli hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar ile yatarak tedavide hastanede kulla
nılan ilaçlar hariç) % 30'a kadar artırmaya; bu oranları ilaçların farmakolojik etkileri itibariyle fark
lılaştırarak tespit etmeye; ilaçta farmasotik şekil ve doz itibariyle gerekli sınırlamaları koymaya 
Sağlık Bakanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığı yetkilidir. 
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BAŞKAN-Madde üzerinde Sayın Kul söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Kul. 
EMİN KUL (İstanbul)-Teşekkür ederim Sayın Başkan; 

Bir iki dakikanızı alacağım değerli arkadaşlarım. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 15 inci madde üzerindeki Anayasaya aykırılık gerekçe

miz, daha evvelki madde üzerindeki Anayasaya aykırılık gerekçemizle aynıdır; biraz önce saydı
ğım gerekçelere dayanmaktadır. Dolayısıyla, yeni baştan arz ve izah etmeyeceğim; ancak, şu hu
susu dikkatlerinize sunarım: Gerek kamu görevlisi gerekse işçi olsun, hasta arkadaşlarımıza veri
len ilaçların karşılığı olarak kendilerinden bir ödeme istemek kadar haksızlık taşıyan bir konu ola
maz. Bu payın ne miktarda olacağı, 657, 209 ve 211 sayılı Kanunlar ile İçhizmet Talimatnamesi
nin 66 ncı maddesi ve 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun geçici 139 uncu maddesiyle belir
lenmiştir. Bu maddelerle, kendi kanunları içinde değişiklik yapılmış, bu ilaç paylarının ödemesi, bu 
ilaçları alânlann gırtlağına dayanmıştır; yani, bunları ödeme güçleri yoktur; ama, biz, şimdi, ilaç 
payları ödemelerinin tekrar artırılmasını getiriyoruz. 

Bu insanlarımız, yani, bu sosyal güvenlik kurumlarının iştirakçisi olan bu insanlarımız, zaten, 
karşılıksız tedavi için, bir parasal katılımlı sigorta şirketinden başka hiçbir mana ifade etmeyen bu 
sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemektedirler; yani, tedavilerinin ve verilecek ilaçlarının beda
va olması karşılığında bir prim ödemektedirler. Devletin, bu kurumların büyük bir kısmına da kat
kısı yoktur; Hazineden olsa dahi, sosyal devlet anlayışının bir parçası olarak belki, bu katkı belli 
ölçüde yapılmaktadır; ama, tedavi olan ve ilaç alan her hasta vatandaşımız, bir parasal katılımlı sos
yal güvenlik kurumuna aidat ödeyerek, para ödeyerek, prim ödeyerek bu hakka sahip olmaktadır. 
Şimdi, Hükümete, bunların ilaç katılım paylannı, olmayacak miktarlarda artırma yetkisi vermek, 
biraz evvel arz ettiğim anayasal ilkelere aykırı olduğu gibi, bugünkü ortamda, vicdana, insafa ol
dukça ters düşen bir uygulama olacaktır. Dolayısıyla, Anayasaya aykırılığı iddiasını kabul etmiyor
sunuz; yani, çoğunluk oyuyla, Anayasa ilkelerini bir tarafa atabiliyorsunuz, hukuku çiğneyebiliyor
sunuz; ama, şu, ilaç paylarının artırılmasındaki insafsızlığı en azından, oylarınızla reddedip, engel
lemeniz gerektiği kanaatindeyim. 

Arz eder, takdirlerinize sunanm. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Kul. 

Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyle ilgili bir önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 15 inci maddesinin, Anayasanın 

6,7, 10,56, 88, 89, 153,161 ve 162 nci maddelerine aykırı olması sebebiyle tasarı metninden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hasan Kormazcan Feridun Pehlivan Eyüp Aşık 

Denizli Bursa Trabzon 

Mahmut Oltan Sungurlu 

Gümüşhane 

Emin Kul 
İstanbul 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

M. Rauf Ertekin 

Kütahya 
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Gerekçe: Bu maddeyle, memur ve emeklilerin ilaç katılım paylarını yüzde 30'a kadar artırma

ya, bu oranlan farklı bir şekilde tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmaktadır. 
Memur ve emeklilerin hastalanmaları halinde, ihtiyaç duyacaklan ilaç bedellerinin ne kadan-

nın kendilerince karşılanacağı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 211 sayılı İç Hizmet Kanunu 
ve 5434 sayılı Emeldi Sandığı Kanununun ilgili hükümlerince düzenlenmiştir. Bütçe kanunuyla ge
tirilen bu hükümle, mezkûr kanunlarda yer alan hükümlerin Maliye Bakanlığınca yükseltilebilece
ği öngörülmektedir. Maliye Bakanı, Yüce Meclisin koyduğu bir kanun kuralını değiştirmek yetki
siyle donatılmaktadır. Bu maddede, daha önceki maddelerde beyan edilen Anayasaya aykınlıklar-
la birlikte ayrıca Anayasanın 6,7,10 ve 56 ncı maddelerine de aykınlık teşkil edilmektedir. Zira, bu 
maddeyle, Maliye Bakanı ve Bakanlığı, yasama yetkisiyle donatılmaktadır. 

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN- Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)- Sayın Başkanım, şimdi, bu yetki, uzun süreli 

ve yıkıcı etkileri olan kalp, damar, kanser, böbrek ve bu gibi hastalıklarda kuUamlan ilaçlarda söz 
konusu değildir, yatarak tedavilerde de değildir; keza, gider artırıcı olduğu için, Anayasanın 162 
nci maddesine aykındır; o sebeple katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN- Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabu edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiş

tir. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 15 inci madde kabul 

edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Dernek ve Benzeri Kuruluşlara Yapılacak Yardımlar 
MADDE 16. - Genel ve Katma bütçeli kuruluşlar, bütçelerindeki "Dernek, Birlik, Kurum, 

Kuruluş, Sandık, Vakıf ve Benzeri Teşekküllere Yapılacak Ödemeler" faaliyetinde yer alan öde
neklerden yapacakları yardımlarda; anılan kurumların bütçeden alacaktan yardımlarla gerçekleşti
recekleri hizmet ve faaliyetlerini gösterenleri plan ve iş programlarını istemek, bunlar üzerinde ge
rekli incelemeleri yapmak, plan ve iş programlarının gerçekleştirme durumlannı izlemekle yüküm
lüdürler. Yardımlar yukarıdaki incelemelere bağlı olarak gerektiğinde taksitler halinde yapılabilir. 

Harcamalann yukarıdaki esaslar doğrultusunda amacına uygun olarak yapılıp yapılmadığını 
incelemeye, yapılacak yardımların yönlendirilmesine ilişkin yeni ilkeleri tespite Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 16 ncı madde kabul edilmiş

tir. 
17 nci maddeyi okutuyorum : 
Gayrimenkul Satış ve Kira Bedelleri 
MADDE 17. - a) Genel Bütçeli Dairelerin (Millî Savunma Bakanlığı hariç) kendilerine tah

sis edilmiş gayrimenkullerin satışı halinde satış bedelinin Maliye Bakanlığınca belirlenecek ve 
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Başbakanca uygun görülecek kısmını ilgili kuruluş hizmetlerinde kullanılmak üzere özel gelir ve 
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Önceki yılda harcanmayan miktarlar, cari yıl bütçe
sine devren gelir ve ödenek kaydedilebilir. 

b) İrtifak hakkı verilen özel iskelelerden alman nisbi kira bedelleri, bir yandan bütçeye özel 
gelir, bir yandan da yarısı liman başkanlıkları hizmetlerini geliştirmek üzere Denizcilik Müsteşar
lığı bütçesine, yarısı da millî emlak hizmetlerini geliştirmek amacıyla Maliye Bakanlığı bütçesine 
özel ödenek kaydolunur. Önceki yılda kullanılmayan ödenek cari yıl bütçesine devredilebilir. 

BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
HAYDAR OYMAK (Amasya)- Soru soracağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Efendim, ben biraz süratli hareket ettim, sizi görmedim; buyurun Sayın Oymak. 
(DYP sıralarından "oylamaya geçtiniz" sesleri) 

Efendim, olur mu; biz burada Meclisi yönetiyoruz. Biraz süratle geçtim; arkadaşımızın işare
tini görmedim; soru sormak hakkıdır. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Sayın Başkanım, bugün çok centilmensiniz. 
MEHMEr CAVİT KAVAK (İstanbul)- Tebrikler Sayın Başkan, teşekkürler, sizi kutluyorum. 
HAYDAR OYMAK (Amasya)-Sayın Başkan, benzer madde hükmü geçen yıllarda da vardı. 

Bu, satışı özendirmeye dönük bir madde. Sorum şu: Bu yolla, bugüne kadar, geçen yıl ve bu yıl 
ne kadar gayrimenkul satılmıştır? Dolayısıyla, ilgili kuruluş ve dairelerin bütçelerine ne kadar öde
nek kaydedilmiştir ve bu ödenek nerelerde kullanılmıştır? 

BAŞKAN-Peki. 
Sayın Bakan, herhalde yazılı cevap verecektir. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)- Yazılı cevap vereceğim. 
BAŞKAN- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 

' . ' " ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Bütçe Uygulamasına İlişkin Hükümler 

Bölüm Düzeni ve Deyimler 
MADDE 18. - Gider cetvellerinin bölümleri, program bütçe uygulamasında programlar şek

linde düzenlenir. Programlar altprogramlara, altprogramlar da hizmetlerin veya harcamaların nite
liğine uygun ödenek türlerine göre faaliyet veya projelere ayrılır. Her faaliyet veya proje gerekli sa
yıda harcama kaleminden oluşur. 

1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile diğer kanunlarda ve bu Kanunda yer alan; 
a) "Fasıl ve bölüm" deyimleri bütçe sınıflandırmasında, "Program"'ı 

b) "Kesim" deyimi "Altprogram"'ı, 
c) "Madde" deyimi, harcama kalemlerini de kapsayacak şekilde "Faaliyet" veya "Proje"yi, 
d) "Tertip" deyimi, hizmet veya harcamanın yapılacağı program, altprogram, ödenek türü, fa

aliyet - proje ve harcama kalemi bileşimini, 
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e) "Harcama kalemi" deyimi, (A) işaretli cetvelde yer alan ödeneklerin 100,200. . . . 900 dü

zeyindeki ayrımını, 
f) "Ayrıntı kodu" deyimi, harcama kaleminde yer alan ödenekler esas alınarak tahakkuk etti

rilecek giderlerin (R) işaretli cetvelde belirtildiği üzere Devlet muhasebesi kayıtlannda gösterilece
ği altaynmı (Bu ayrıma Kesinhesap Kanunu tasarılarında da yer verilir.), 

g) Borç ödemeleri yönünden "ilgili hizmet tertibi" deyimi, (Personel giderlerine ait harcama 
kalemlerindeki ödenek bakiyeleri yalmzca personel giderleri borçlarına karşılık gösterilmek şartıy
la) hizmet veya harcamanın ait olduğu programı, 

İfade eder. 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 18 inci madde kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum: 
Bağlı Cetveller 
MADDE 19. - a) 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun değişik 29 uncu maddesine 

göre; 
1. 1 inci madde ile verilen ödeneğin dağılımı "A" işaretli, 
2. Özel hükümlerine göre 1995 Malî yılında tahsiline devam olunacak Devlet gelirleri "B" 

işaretli, 
3. Devlet gelirlerinin dayandığı temel hükümler "C" işaretli, 

4. Kanunlar ve kararnamelerle bağlanmış vatanî hizmet aylıkları "Ç" işaretli, 
5. Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar "G" işaretli, 
6. Harcamalara ilişkin formül "R" işaretli, 
b) 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca her yıl Bütçe Kanunu ile tespiti gereken 

miktarlar "H" işaretli, 
c) Çeşitli kanunlara göre bütçe kanunlarında gösterilmesi gereken parasal sınırlar "t" işaretli, 
d) Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin miktarı "K" işa

retli, 
e) 11.8.1982 tarih ve 2698 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanununun 3 ün

cü maddesi gereğince Millî Eğitim Bakanlığı tarafından idare edilecek okul pansiyonları ile Sağlık 
Bakanlığına bağlı sağlık okulları öğrencilerinden alınacak pansiyon ücretleri "M" işaretli, 

f) 7.6.1939 tarih ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun; 
1. 36 ncı maddesine göre millî müdafaa mükellefiyeti yoluyla alınacak hayvanların alım de

ğerleri "O" işaretli, 
2. 38 inci maddesine göre alınacak motorlu taşıtların alım değerleri "P" işaretli, 
g) Kurumların sahip oldukları taşıtlar ve 1995 yılında Taşıt Kanunu uyarınca satın alacakları 

taşıtların cinsi, adedi ve hangi hizmetlerde kullanılacağı ile asgarî ve azamî satın alma bedelleri "T" 
işaretli, 

h) Kurumların lojman ve sosyal tesisleri "L" işaretli, 
Cetvellerde gösterilmiştir. 

- 6 8 7 -



\ 

T.B.M.ML B:6@ 22 .12 .X9M 0 : 2 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Madde üzerinde verilmiş 2 adet önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısına bağlı (G) Cetvelinin 400 (470) 
"Savunma Alım ve Giderleri" ayrıntılı koduna, ekli gerekçeye istinaden, aşağıdaki bendin eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan Ahmet Sezai Özbek Cemal Özbilen 
Bursa Kırklareli Kırklareli 

Hacı Filiz Mustafa Fikri Çobaner Ahmet Bilyeli 
Kırıkkale İsparta İçel 

Ali Günaydın Yücel Seçkiner 
Konya Ankara 

400/470 Savunma Alım ve Giderleri ayrıntı kodu. 

g) Emniyet Genel Müdürlüğünün her türlü silah mühimmat, teçhizat, çelik yelek, zırhlı perso
nel taşıyıcısı (panzer) su püskürtücüsü, deniz botu ve helikopter alımı, bakımı, onanmı, muhafaza 
ve yedek parça giderleri. 

Gerekçe: Bütçe Kanununa bağlı (R) Cetvelinin 400 (470) "Savunma Alım ve Giderleri" ayrın
tılı kodu tamamen silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün bu ayrıntılı koda giren silah, mühimmat, teçhizat, zırhlı perso
nel taşıyıcısı, su püskürtücüsü, deniz botu ve helikopter gibi ihtiyaçları daha önce Savunma Sana
yii Müsteşarlığı kanalıyla karşılanmakta iken, 1995 yılı Genel Müdürlük bütçesine bu alımlar için 
yeteri kadar ödenek konulmuştur. Bütçeye konulan bu ödeneğin harcanabilmesi ve ihtiyaçların kar
şılanabilmesi için (R) Cetveline teklif edilen bendin eklenmesi gerekmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1. 1994 yılında ve önceki yıllarda uygulanan müktesep bir hakkı kaldırdığı. 
2. Başka kanunlarda yapılması gereken bir düzenlemeyi bütçe kanunu ile yaparak Anayasa

ya aykırı bir işleme sebebiyet verdiği gerekçesiyle, 
Görüşülmekte olan Bütçe Kanunu Tasarısının bağlı (K) Cetvelinin I.- Ek Ders Ücreti bölümü

nün (d) bendinin "...hiçbir şekilde ek ders ücreti ödenmez" ifadesiyle biten birinci paragrafının me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Vehbi Dinçerler Ahmet Sanal Faruk Saydam 
Ankara Adana Manisa 

Yaşar Eryılmaz Murat Başesgioğlu Gürol Soylu 
Ağrı Kastamonu İstanbul 

Adem Yıldız Elaattin Elmas 
Samsun İstanbul 

BAŞKAN- Şimdi, önergeleri, aykırılık derecesine göre işleme koyacağım. 
Son okunan önerge, bir bölümün çıkarılmasını istiyordu; onun için en aykırı önerge budur. 
Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Katılmiyo-

ruz efendim. 
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BAŞKAN-Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısına bağlı (R) cetvelinin 400 (470) 
"Savunma Alım ve Giderleri" ayrıntılı koduna, ekli gerekçeye istinaden, aşağıdaki bendin eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan 
Bursa 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Katılmıyo

ruz efendim. 
BAŞKAN-Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)- Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN- Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Maddeyi, okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde, 

okunan şekliyle kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 
Yeni Tertip, Harcama ve Gelir Kalemleri Açılması 

MADDE 20. - Maliye Bakanı; 
a) İlgili mevzuatına göre, yılı içinde 1995 Yılı Geçiş Programına alınan projeler için (2) öde

nek türü altında, hizmetin gerektirdiği hallerde de (3) ödenek türü altında yeni tertipler veya (A) 
işaretli cetvelin bütünü içinde yeni faaliyet ve harcama kalemleri açmaya, 

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

c) 25.6.1992 tarih ve 3824 sayılı Kanunla kaldırılan vergi ve resimler nedeniyle Toplu Konut 
Fonu adına gümrüklerce ithal sırasında tahsil edilecek miktarlardan gelir kaydedilecek oranı tespi
te ve bu tutarı tahsilatı yapan gümrük saymanlarına (B) cetvelinde açılan tertibe gelir kaydettirme
ye ve Toplu Konut Fonuna aktarılacak tutarlar ile gelir kaydedilecek tutarlara ilişkin uygulama ile 
ilgili usul ve esasları belirlemeye, 

Yetkilidir. 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?,. Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 20 nci madde kabul edil

miştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum: 
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Aktarma 

MADDE 21 - Maliye Bakam; 

a) Münhasıran "100 - Personel giderleri" harcama kalemindeki ödeneklerle ilgili olarak, ay
nı kuruluş bütçesi içinde programlar arası aktarma yapmaya, 

b) Kuruluş bütçelerinin "100 - Personel giderleri" harcama kalemlerinde yer alan ödenekler
den yılı içinde kullanma imkânı olmadığı tespit olunan miktarları, yine personel giderlerinde İhbar 
ve kıdem tazminatı ödemeleri dahil) kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan ye
dek ödenke tertibine aktarmaya, 

c) Hizmeti yaptıracak olan kuruluşun isteği üzerine bütçesinden, malî yıl içinde hizmeti yürü
tecek olan daire veya idarenin bütçesine, gerektiğinde Hazine yardımı ile ilişkilendirilmek suretiy
le ödenek aktarmaya ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya, 

d) 1995 yılı Geçiş Programınının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara 
uygun olarak yıllık programda yapılacak değişiklikler gereği, değişiklik konusu projelere ait öde
neklere iligili kuruluşların bütçeleri arasında aktarmaya, 

Yetkilidir. 

Malî yıl içinde diğer bir daireye ve idareye aktarılan ödenkelerle ilgili hizmetin yürütülmesin
den bütçesine aktarma yapılan daire veya idare göfevlidir. 

Genel ve katma bütçeli kuruluşların kamulaştırma ve bina satın alımları ile ilgili tertiplerine 
aktarma yapılamaz. Ancak; liman, hava meydanı, demiryolu, tünel ve köprü projeleri nedeniyle ya
pılacak kamulaştırmalar ile üniversitelerin eğitim-öğretim projeleri için'kuruluş bütçesinde tefrik 
edilmiş olan toplam kamulaştırma ödeneklerinin % 50'sine, diğer kamulaştırma ve satın almalar 
için de % 25'ine kadar olan ödenek eksiklikleri Maliye Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek tertibin
den karşılanabilir. 

İdarelerin kamulaştırma ve bina satın almak amacıyla bütçelerinde yer alan ödenekler, kamu 
iktisadî teşebbüslerinden gayrimenkul (lojman hariç) satın alınması veya kiralanmasında kullanıla
maz. Ancak, bu hüküm doğrudan eğitim ve öğretime tahsis edilmesi şartıyla üniversiteler bakımın
dan uygulanmaz. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısının 21 inci maddesinin son paragra

fının madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Haydar Oymak Coşkun Gökalp Hasan Basri Eler Mehmet Sevigen 
Amasya Kırşehir Edirne İstanbul 

Algan Hacaloğlu Mustafa Doğan İbrahim Özdiş Fuat Çay 
İstanbul Gaziantep Adana Hatay 

Hasan Akyol Faik Altun 

Bartın Antalya 
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Gerekçe: Binaya ihtiyacı olan idarelerin bütçesinde ödeneği olduğu, kamu iktisadî teşebbüsü

nün de, o taşınmaza ihtiyacı bulunmadığı durumlarda bile gayrimenkulun alımına yasak getirilme
si, ülkemizde yıllardır uygulanan serbest piyasa ekonomisinin özüne aykıdır. Taşınmazın ille ser
best piyasadan alınmasını zorlamanın, haklı veya kabul edilebilir bir gerekçesinin olmadığını dü
şünüyoruz. 

BAŞKAN- Komisyon, önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)-Katılmıyo-
ruz efendim. 

BAŞKAN- Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)- Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...Kabul etmeyenler...Önerge kabul edilme
miştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler... 

HAYDAR OYMAK (Amasya)- Sayın Başkan, soru soracağım efendim. 

BAŞKAN- Efendim, önerge safhasında soru olmaz ki... Sayın Oymak, zamanında isteyin 
efendim; rica ediyorum. 

Madde kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Oymak. 

HAYDAR OYMAK (Amasya)- Sayın Başkan, maddeyle ilgili bir tereddütüm var; o tereddü-
tü izale amacıyla da değişiklik önergesi verdik; bu değişiklik önergesi reddedildi. Dolayısıyla, mil
letvekili olarak bizlerin tereddütlerinin izale edilmesi gerekir; bunun yolu da soru sormaktır. 

BAŞKAN- Efendim, soruyu, zamanında soracaksınız. 

HAYDAR OYMAK (Amasya)- Efendim, bu tarafa bakmıyorsunuz ki. 

BAŞKAN- Ben Genel Kımıl salonuna düz olarak bakıyorum; her tarafa da dönüp ayrı ayrı ba-
kamam ki. 

Teşekkür ederim Sayın Oymak; bir daha, size doğru bakacağım. 

Diğer maddeyi okutuyorum. 

İl Özel İdarelerine Aktarılacak Yatırım ve İşçilik Ödenekleri 

MADDE 22. - Genel ve katma bütçeli kuruluşlarca yürütülen hizmetlerin il özel idarelerince 
yerine getirilmesi halinde, bu işlerle ilgili kuruluş bütçelerinde yer alan yatırım ve işçilik ödenek
lerinin, İl özel idarelerine ödenmek üzere bu kuruluş bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak 
mahallî idarelere yapılacak ödemeler tertibine aktarmaya kuruluşlann teklifi üzerine Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen ?.. Yok. 

Önerge?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler... 22 nci madde kabul edil
miştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum: 

- 6 9 1 -



' TJ&MJtö. ; <B:£0 -22 .12 .19 f4 0 : 2 
Görev ve Yetkileri Yeniden Düzenlenecek Kamu Kurumu ve Kuruluşları ile Millî Savunma 

Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığnın Bütçelerine İlişkin Ak
tarma İşlemleri 

MADDE 23. - Maliye Bakam; 
a) Kamu kurumu ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması sonucu, bütçe kanunlarının uygu

lanması ve kesinhesaplann hazırlanması ile ilgili olarak gerelcli görülen her türlü bütçe işlemlerini 
ve düzenlemeleri yapmaya, 

b) Mevcut üniversitelerden yeni açılacak üniversitelere intikal eden enstitü, fakülte ve yükse
kokulların bütçelerinde yer alan ödenekleri, bu enstitü, fakülte ve yüksekokulların bağlandığı üni
versite bütçelerine aktarmaya, 

c) Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 
arasında cari malî yıl içinde yapılan hizmetlerin bedellerini karşılamak amacı ile varılacak mutaba
kat üzerine, ilgili bütçelerin program, altprogram, faaliyet ve projeleri arasında karşılıklı olarak ak
tarma yapmaya, 

d) Yukarıda belirtilen bütçelerde yer alan Silahlı Kuvvetlerin tek merkezden yönetilmesi ge
reken ikmal ve tedarik hizmetleri ile bir programa ait bir hizmetin diğer bir program tarafından yü
rütülmesi halinde ödeneği ilgili program, altprogram, faaliyet veya ppjeler arasında karşılıklı ola
rak aktarmaya, 

Yetkilidir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?..Yok. 

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler...23 üncü madde kabul 

edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum: 
Geçen Yıllar Borçlan 
MADDE 24. - Malî yılın sonuna kadar ödenemediği gibi emanet hesabına da alınmayan ve 

1050 sayılı Muhasebc-i Umumiye Kanununun 93 üncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış 
bulunan geçen yıllar borçlarına ait ödemeler, aşağıdaki ilkelere göre yapılır. 

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

b) (a) fıkrasında yazılı olanlar dışındaki harcama kalemlerinden doğan borçlar, borcun doğ
duğu tertibin ödenek türü dikkate alınarak; 

1. Diğer cari giderlerden doğan borçlar, "Diğer Cari Giderler Geçen Yıllar Borçları", 
2. Yatırım hizmetlerinden doğan borçlar, "Yatırım Giderleri Geçen Yıllar Borçları", 

3. Transfer tertipleri ile ilgili olarak doğan borçlar, "Transfer Giderleri Geçen Yıllar Borçlan", 
4. Toplu İş Sözleşmeleri gereğince işçilere ödenecek 4 üncü veya 5 inci.dilim ücret zamla-

rından doğan borçlar "işçilere ödenecek 4 üncü veya 5 inci dilim ücret zamları borcu", 

Faaliyetlerinden ödenir. 
Bu faaliyetlerdeki ödeneklerin yetmemesi halinde (100 - Personel giderleri dışında kalan) ay

nı veya diğer hizmet tertiplerindeki ödeneklerden bu faaliyetlere aktarma yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 
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BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?..Yok. 
Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler....Kabul etmeyenler...24 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum: 
Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler 

MADDE 25. - 2983 sayılı Kanun gereğince çıkarılan ana para iadeli gelir ortaklığı senetleri 
ve diğer menkul kıymetler kamu kurumlarının yapacakları ihale ve sözleşmelerde ve 6183 sayılı 
Amme Alacaklannm Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 10 uncu maddesinin 3 numaralı bendine 
göre teminat olarak ve Hazinece satılacak millî emlak bedellerinin ödenmesinde nominal değerle
ri üzerinden kabul edilir. 

BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 25 inci maddesinin madde met
ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Haydard Oymak Coşkun Gökalp Mehmet Sevigen 
Amasya Kırşehir İstanbul 

Mustafa Doğan İbrahim Özdiş Hasan Basri Eler 
Gaziantep Adana Edirne 

Fuat Çay Faik al tun Hasan Akyol 
Hatay Antalya Bartın 

Gerekçe: Aynı amacı sağlayacak hükmü içeren metin, tasarının Plan ve Bütçe Komisyonunca 
kabul edilen 35 inci maddede yer almakta olup, kanun tekniği açısından uygun olan yeri de orası
dır. 

BAŞKAN- Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Katılmıyo

ruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)-Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
25 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 25 inci madde ka

bul edilmiştir. 
26 ncı maddeyi okutuyorum: 
Savunma Sanayii Destekleme Fonu 
MADDE 26. - a) Türk Silahlı Kuvvetlerine stratejik hedef plânı uyarınca temini gerekli mo

dern silah, araç ve gereçler ile gerçekleştirilecek savunma ve NATO altyapı yatırımları için malî 
yıl içinde yapılacak harcamalar, 7.11.1985 tarih ve 3238 sayılı Kanunla kurulan Savunma Sanayii 
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Destekleme Fonunun kaynakları, bu amaçla bütçeye konulan ödenekler ve diğer aynî ve nakdî im
kânlar birlikte değerlendirilmek suretiyle Savunma Sanayii İca Komitesince tespit edilecek esaslar 
dairesinde karşılanır. 

b) Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinde mevcut ödeneklerinden yukarıdaki 
fıkra gereğince tespit edilecek miktarlarını Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ödemeye Millî 
Savunma Bakanı yetkilidir. 

c) Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Hazineye yatırılacak paraları bir yandan bütçeye 
gelir, diğer yandan Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve 
geçen yıllar ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Sayın Erdal, grup adına mı, kişisel mi söz istiyor
sunuz efendim? 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Kişisel efendim. 

BAŞKAN- Buyurun efendim. 
Sayın Erdal, süreniz 5 dakika efendim. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 

Bütçe Kanunu Tasarısının 26 ncı maddesi üzerinde, şahsım adına söz almış bulunuyorum; bu ve
sileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, burada, Savunma Sanayii Destekleme Fonuyla ilgili bir konuyu açıklamak 
için huzurlarınıza çıktım. Biliyorsunuz, "F-16 uçakları Türkiye'de imal ediliyor" diye yıllardan be
ri söyleniyor, "bu uçağı Mısır'a da satıyoruz" diyoruz; ancak, biz her ne kadar sorduysak da, bu uça
ğın yüzde kaçının yerli malzemeden yapıldığını, hakikaten yerli malzemeden yapılıp yapılmadığı
nı bir türlü açıklığa kavuşturamadık. 

Geçtiğimiz günlerde gazetelerde okudunuz; bu uçağın motorunda bir arıza oldu ve düştü, bun
dan dolayı, Mısır da bizden F-16 uçağını almayacağını söyledi alımları durdurduğu yazıldı. 

Biz, Türkiye olarak, bu uçağa verilen paraları neden araştırmıyoruz? Aynen Mısır gibi, biz de, 
kendi paramızın kıymetini bilerek, Amerika'dan getirilip Türkiye'de montajı yapılan F-16 uçağına 
lüzumsuz para vermeyelim. Türkiye'de yerli uçak yapılmıyor, montaj yapılıyor. Bunlar, bir Ame
rikan Yahudi firmasından alınıyor, milyonlarca veya milyarlarca dolar ödüyoruz. Tabiî, kaç tane F-
16 uçağı düştü onu da kesin bilmiyoruz; Sayın Millî Savunma Bakanı, bunu da açıklarsa iyi olur. 
Devamlı F-16 uçağı düşüyor; hiçbirimiz "bu uçak niye düşüyor, bu uçakta mı var arıza, bizde mi 
var; niye biz buna para veriyoruz" diye bu konuyu düşünmüyoruz. 

Ben sizi uyarıyorum, gelin, şu F-16 uçağını bir araştıralım; buraya verilen paralar boşa gidi
yor. Biz de, en azından, Mısır Hükümeti kadar, bu "uçan tabut" denen F 16 uçağına para vermeye
lim ve bunun araştırmasını yapalım. 

Bu madde üzerinde, bunu açıklamak için söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla se
lamlarım. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
Madde üzerinde başka söz isteycn?..Yok, 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi okutuyorum: 
Transferi Mümkün Olmayan Konsolosluk Gelirleri 
MADDE 27. - Konvertibl olmayan konsolosluk gelirlerinden transferi mümkün olmayan ve 

1994 yılı sonu itibariyle kullanılmayan miktarların, Dışişleri Bakanlığı bütçesinde açılacak özel bir 
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tertibe, bu Bakanlığın gerekli gördüğü mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere, yılı bütçesine 
ödenek ve gerektiğinde gelir kaydetmeye ve yılı içinde kullanılmayan miktarları gelecek yıla dev
ren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Yapılacak harcamaların esas ve usulleri Dışişleri Bakanı ile Maliye Bakanınca müştereken tes
pit edilir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 27 nci madde kabul edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum: 

Yabancı Ülkelere Yapılacak Hizmet Karşılıkları 
MADDE28.-Maliye Bakanı; 
a) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığın

ca yabancı ülkelere ye uluslararası kuruluşlara kiraya verilen veya bir hizemtin yerine getirilmesin
de kullanılan kara, deniz ve hava taşıtlarından alınan kira veya ücret tutarlarını, 

b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin öğrenim ve eğitim müesseselerinde okutulan ve eğitim gören 
yabancı uyruklu subay, astsubay veya erlere yapılan masraflar karşılığında ilgili devletlerce öde
nen miktarları, 

c) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğince yedek havaalanlarının bakım ve onarım
ları için verilecek paraları, 

Aynı amaçla kullanılmak üzere bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan yukarıda yazılı kuruluş 
bütçelerinin sonunda açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydolan 
miktarlardan yılı içinde harcanmayan kısımları ertesi yıla devretmeye yetkilidir. 

BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum: 
Bağış, Hibe ve Yardımlar 
MADDE 29. - a) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan hibe olarak malî yıl içinde elde edilecek 

imkânların Türk Lirası karşılıklarını gereğine göre bütçeye gelir veya gelir - ödenek - gider kaydet
meye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir. 

b) Dış kaynaklardan veya uluslararası antlaşmalarla bağış ve kredi yolu ile gelecek her çeşit 
malzemenin navlun ve dışalımla ilgili vergi ve resimlerinin ödenmesi amacı ile bunların karşılığı
nı ilgili bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye ve 
gereken işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

c) 1995 Malî yılı içerisinde Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları için yabancı devletlerden askerî yardım yolu ile veya diğer yol
lardan fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini, bağlı (B) cetvelinde bu adlarda açılacak ter
tiplere gelir ve karşılıklarını da bu bütçelerde açılacak özel tertiplere ödenek ve gider kaydetmeme-
ye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
30 uncu maddeyi okutuyorum: 
Eğitim ve Öğretim Ödenekleri 

MADDE 30. - Genel bütçe dışındaki kamu kuruluşlarının bütçelerine, genel bütçeye dahil da- ; 

irelerce yönetilen her derecedeki yatılı okullarda veya yurt dışında kendi hesaplarına okutturacak
ları öğrenciler için konulmuş olan ödeneklerden gerekli miktarlarını, bu Kanunun (B) işaretli cet
veline gelir ve bu öğrencilerin her çeşit giderlerini karşılamak üzere, (A) işaretli cetvelinde ilgili 
kurumun bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere aktarma yapmaya veya ödenek kay
detmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
31 inci maddeyi okutuyorum: 
Özel Ödenek ve Gelirlerin İptali 
MADDE 31. - Bağışlara ilişkin özel ödenek ve özel gelirlere diğer özel ödenek ve özel gelir

lerden; 
a) Tahsis amacı gerçekleştirilmiş ödenek artıkları ile tahsis amacının gerçekleştirilmesi bakı

mından yetersiz olanları, | 
b) (a) fıkrasında yazılı olanlar dışında kalıp da (İ00 000 000) lirayı aşmayan ve iki yıl devret

tiği halde harcanmayanları, 
İptal etmeye Maliye Bakanı yetkilidir 
BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteycn?..Yok. 

v Önerge yok. . 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler...Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 
Döner Sermaye Gelirleri , 
MADDE 32. - Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli 

işletmelerin (iş yurtları ve benzeri kuruluşlar dahil) aylık gayrisafi hâsılatının % 10'u genel bütçe
ye irat kaydedilir. Bütçeye gelir kaydedilecek oranı döner sermayeler veya işletmeleri itibariyle % 
35'ine kadar yükseltmeye, geçmiş ve carî yıl kârlarını Hazineye yatırtmaya Maliye Bakanı yetkili
dir. 

Döner sermayeli işletmelerin aylık gayri safi hâsılatı üzerinden genel bütçeye aktarılacak mik
tarların ve yıl sonu kârlarının toplanmasına, kaydına, raporlanmasına, bildirim ve ödeme süreleri
nin tespitine ilişkin hususlar Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

Yıl sonu kârları ve aylık gayri safi hâsılatları üzerinden genel bütçeye aktarılacak miktarlar za
manında yatırılmadığı takdirde, 6183 sayılı Kanundaki usullere göre yıllık % 12 zamlı olarak tah
sil edilir. Ancak hesaplanan zam, döner sermayelerin ita amiri ve saymanlarından yarı yarıya alı
nır. Maliye Bakanlığınca verilmiş ek süreler için zam uygulanmaz. 

Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerden ge
rekli görülenlerin kapatılmasına ve bunların mevcutları, hakları, alacakları ve borçlarının tasfiyesi 
ile ilgili usul ve esasları belirlemeye ve bu konuda doğacak tereddütleri gidermeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. • 
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Genel ve Katma Bütçeli daire ve idarelere bağlı hastanelerin döner sermaye işletmelerinin 

gayri safı hâsılatından genel bütçeye aktarılacak miktarın tespitinde % 9 oranı esas alınır. Bu şekil
de hesaplanan tutarın % 30'u gayri safı hâsılatın tahakkukunda, % 70'i ise tahsilinde ödenir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde 2 önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 32. maddesinin Anayasanın 88, 
89, 153, 161 ve 162 nci maddelerine aykırı olması sebebiyle, tasarı metninden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Eyüp Aşık Mahmut Oltan Sungurlu Hasan Korkmazcan 

Trabzon Gümüşhane Denizli 

Emin Kul M. Rauf Ertekin Halit Dumankaya 

İstanbul Kütahya İstanbul 

Gerekçe: 
Bütçe Kanun Tasarısının bu maddesi ile, genel ve katma bütçeli idarelere bağlı döner serma

ye işletmelerinin, aylık gayri safî hâsılatlarından yüzde 10 unun genel bütçeye irat kaydedileceği 
öngörülmekte ve gerektiğinde bu oranın yüzde 35'e kadar yükseltilmesine, Maliye Bakanına yetki 
verilmektedir. 

Bütçe Kanunu Tasarısının bu maddesi içinde, daha önceki maddelerinde belirtilen Anayasanın 
muhtelif maddelerine aykınlık yanında, 1991 Malî Yılı Bütçe Kanununda aynı mealde bulunan bir 
hükmün, Anayasaya aykırı bulunarak iptal edildiği de göz önünde bulundurulduğunda, idarenin 
uymakla yükümlü bulunduğu Anayasanın 153 üncü maddesinde ihlal edilen, bir düzenleme ile ted
vin ettiği bu maddenin metinden çıkarılması, Anayasaya uygunluk sağlanması amacıyla teklif edil
miştir. 

BAŞKAN- Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasansının 32 nci maddesinin birinci fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Haydar Oymak Hasan Basri Eler Mehmet Sevigcn 
Amasya Edirne İstanbul 

FaikAltun İbrahim Özdiş Algan Hacaloğlu 
Antalya Adana İstanbul 

Hasan Akyol Ali Dinçer Coşkun Gökalp 

Bartın Ankara Kırşehir 
Genel Bütçeye dahil daireler ile, katma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerin (iş 

yurtlan ve benzeri kuruluşlar dahil, üniversiteler hariç) aylık gayri safî hasılatının yüzde 10'unu ge
nel bütçeye irat kaydedilir. Bütçeye gelir kaydedilecek oranı, döner sermaye veya işletmeleri itiba
riyle yüzde 35'ine kadar yükseltmeye, geçmiş ve cari yıl kârlarını Hazineye yatırtmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

Gerekçe : Yeni üniversitelerin kuruluşu ve üniversite sayısının 57'ye yükselmiş olması sonu
cunda, uzun yıllardan beri üniversitelere ayrılagelmekte olan, zaten çok yetersiz malî kaynakların 
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daha çok sayıda üniversiteye paylaştırılması nedeniyle üniversitelere sağlanan kaynaklar daha da 
azalmıştır. Üniversiteler hem çok gerekli olan yatırımları yapmada, hem çok zaruri olan cari har
camalarda fevkalade büyük zorluklar yaşamaktadırlar. Bir sonraki yıl daha fazla kaynak sağlana
bileceği beklentisi içinde olan üniversiteler, her yıl hayal kırıklığı içinde bir önceki yılı özler hal: 

de, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çırpınmakta ve çaresizlik içinde yeni malî kaynaklar yarat
manın çabası içine girmiş bulunmaktadırlar. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci mad
desi ve diğer ilgili mevzuat çerçevesi içinde döner sermaye işletmeleri kurup, tamamen kendi gay
ret ve çalışmaları ile gelir sağlayarak eğitim, araştırma, sağlık ve diğer hizmetler için katma büt
çeden sağlanan malî kaynaklara ek malî kaynaklar sağlama, bu çabalar içinde çok önemli bir yer 
tutmaktadır. 

Genel ve katma bütçeye, .Araştırma Fonuna, öğretim elemanlarına, idarî ve teknik personele 
parasal katkıların artırılmasını ve bunu yaparken de zaten yetersiz olan genel ve katma bütçeye yük 
olmadan araç, gereç, kitap, dokümantasyon, tüketim malzemesi gibi ihtiyaçların karşılanması için 
yeni malî kaynaklar yaratarak daha iyi hizmet verebilmeleri için döner sermaye işletmelerinin teş
vik edilmesi, desteklenmesi ve onlara daha serbest ve daha esnek çalışma imkânlarının sağlanma
sı gerekirken, 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarasının 32 nci maddesi ile yine bunun tam tersi 
yönde bir uygulama getirilmek istenmektedir. 

Genel bütçeden kendilerine ayrılan kaynakların böylesine yetersizliği karşısında, üniversitele
rin 32 nci maddede yer alan uygulamanın dışında tutulmalarının sağlanması çok büyük bir önem 
taşımaktadır. Bu husus 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 32 nci maddesinde "iş yurtları ve 
benzeri kuruluşlar dahil" cümlesinde "iş yurtları ve benzeri kuruluşlar dahil, üniversiteler hariç" 
şeklinde bir değişiklik ile sağlanabilecek ve böylece 1994 yılında aylık gayri safî hâsılatının yüzde 
10'nu genel bütçeye aktararak büyük zorluk ve sıkıntılar içine düşmüş olan üniversitelere kısmi bir 
rahatlama sağlanacak ve kendi gayretleri ile yeni yeni kaynaklar yaratma yolunda üniversiteler bir 
ölçüde teşvik edilmiş olacaklardır. 

Değişiklik teklifi bunu sağlamak amacıyla verilmiştir. 
BAŞKAN- Şimdi, önergeleri aykırılık derecesine göre okutup, oylarınıza sunacağım: 
Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve Arkadaşlarının Önergesi: 
Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 32 nci maddesinin, Anayasanın 

88,89,153,161 ve 162 nci maddelerine aykırı olması sebebiyle, tasan metninden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

BAŞKAN-Komisyon, önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN-Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)-Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN-Komisyon ve Hükümet, önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul, edilme

miştir. 

Öteki önergeyi okutuyorum: 
Amasya Milletvekili Haydar Oymak ve Arkadaşlannın Önergesi: 
Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerin (iş 

yurtlar ve benzeri kuruluşlar dahil, üniversiteler hariç) aylık gayri safî hâsılatının yüzde 10'u genel 
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bütçeye irat kaydedilir. Bütçeye gelir kaydedilecek oranı, döner sermayeler veya işletmeleri itiba
riyle, yüzde 35'ine kadar yükseltmeye, geçmiş ve carî yıl kârlarını Hazineye yatırtmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt YILMAZ OVALI (Bursa)- Katılmıyo

ruz efendim. 
BAŞKAN-Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)- Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet, önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde, kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 
Fonların Ödenek ve Gelirleri 
MADDE 3 3 . - 1 . Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararı, yönetmelik 

ve diğer mevzuatla kurulmuş fonların her türlü gelirleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nez-
dinde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı adına açılan müşterek fon hesabına yatırılır. Müşterek fon 
hesabına yatırılan fon gelirlerinden fonların mevzuatında öngörülen fonlararası pay ve kesintiler 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılır. 

Yapılan kesintilerden sonra kalan tutarlardan bütçe kapsamına alınan fonlara ilişkin olanları 
Genel Bütçenin (B) işaretli cetveline gelir yazılır. Ancak, bu fonların gelirleri arasında yer alan kre
di anapara geri dönüşleri, kredi faizleri, borçlanma ve satış hâsılatı bütçenin (B) işaretli cetveline 
gelir kaydedilmeden doğrudan müşterek fon hesabından ilgili fonun gider hesabına aktarılır. 

Başbakanlık onayı çerçevesinde fonların gider hesaplarından yapılacak aktarmalar kendisine 
aktarma yapılan fonun gelir hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki müşterek 
fon hesabına buradan da tamamı gider hesabına aktarılır. 

2. Özelleştirme fonu hariç olmak üzere bütçe kapsamı dışındaki fonların Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası nezdindeki hesapta toplanan gelirlerinin ne kadarlık bölümünün bütçeye gelir ya
zılacağını tespit etmeye ve mevcut oranları değiştirmeye Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığının teklifi üzerine Başbakan yetkilidir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, 
bütçeye gelir yazılacak kısım hesaplandıktan sonra kalan ilgili fonun gider hesabına aktarılır. 

3. Bütçe kapsamına alınan fonlar tarafından yürütülmesi gereken hizmeüere ilişkin giderler, 
bağlı oldukları kuruluşun bütçesindeki "77 Fonlara Ait Hizmetler" alt programında yer alan "900-
Transferler" harcama kalemindeki ödenekten fonların gider hesaplarına intikal ettirilecek kaynak
lardan karşılanır. 

4. a) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi ve Başbakanın ona
yı üzerine, kuruluş bütçelerindeki fon ödeneklerini diğer kuruluş bütçelerinin fonlara ilişkin tertip
lerine, 

b) İlgili Bakanın teklifi üzerine fonlar eliyle yürütülmek amacıyla kuruluş bütçesinin diğer 
tertiplerinde yer alan ödenekleri "77 Fonlara Ait Hizmetler" alt programına, 

c) İlgili Bakanın teklifi üzerine, aynı kuruluş bütçesindeki fon ödeneklerini diğer fon tertiple
rine, 

Aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 
5. a) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın onayı üzerine, tahmin faz

lasını aşan fon gelirlerini "77 - Fonlara Ait Hizmetler" alt programındaki mevcut harcama kalemi
ne ödenek kaydetmeye, 

— 699 — 



T.B.M.M., B:6© 22.12.193W 0 : 2 
b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi ve Başbakanın onayı 

üzerine, fonların gelirlerindeki gelişmeler de göz önünde bulundurularak "77 - Fonlara Ait Hiz
metler" alt programındaki ödenekleri % 25 oranına kadar artırmaya, 

c) Fonların borçlanma yoluyla elde ettikleri kaynakları gerektiğinde bir yandan bütçenin (B) 
işaretli cetveline gelir, karşılığında (A) işaretli cetveline ödenek kaydetmeye, 

d) Fonlar tarafından hizmetin başka bir kuruluşa gördürülmesi halinde hizmetin karşılığı olan 
miktarları doğrudan bu kuruluş bütçesine gelir ve ödenek kaydetmeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
6. Fonlar, bütçelerinde öngörülen harcamalarını kendi usul ve mevzuatları çerçevesinde ya

parlar. , 

Bununla birlikte, ödeneklerin kullanılması ile fon gelirlerinin tahsiline ve fonların özellikleri 
de dikkate alınarak gereldi görülecek olaniann harcamalanna ilişkin olarak kendi mevzuatında yer 
alan hükümler yerine uygulanmak üzere gerektiğinde yeni esas ve usuller tespit etmeye Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanı yetkilidir. 

7. Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olan fonlar hariç Bakanlar Kurulu 
Karan, yönetmelik ve diğer mevzuatla kurulmuş olan fonlardan aynı hizmeti görenleri birleştirmek 
veya hizmet amacına yetecek kaynak yaratamayanlar ile kaynak yaratmakla birlikte hizmet alanı 
daralmış olanlan tasfiye etmek üzere ilgili Bakanın görüşü alınarak gerekli işlemleri yapmaya Ma
liye Bakam ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

Böylece ortaya çıkacak hak ve yükümlülükler fönlann birleştirilmesi halinde yeni fona, fon 
tasfiye edilmişse Hazineye geçmiş sayılır. 

8. Bu maddede belirtilen hükümler çerçevesinde uygulama esaslarını belirlemeye, uygulama
da ortaya çıkan sorunları çözmeye, süreleri tespit etmeye, fon sorumluları tayin etmeye ve gerekli 
denetimleri yaptırmaya Maliye Bakanı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Ba
kan yetkilidir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok 
îki önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasansınm 33 üncü maddesinin son fıkrası
nın madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Haydar Oymak Coşkun Gökalp Hasan Basri Eler 

Amasya Kırşehir Edirne 
Mustafa Doğan Faik Altun İbrahim Özdiş 

Gaziantep Antalya Adana 
Mehmet Sevigen Hasan Akyol Fuat Çay 

İstanbul Bartın Hatay 

Gerekçe: 
Bu metnin yeri "Döner Sermaye Gelirleri" başlıklı bir önceki madde olmalıdır ve orada da bu 

metin vardır. Bu nedenle, fıkra, madde metninden çıkarılmalıdır. 
BAŞKAN-Anayasaya aykırılık önergesini okutup, oylayacağım: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 33 üncü maddesinin, Anayasa
nın 88, 89,153,161 ve 162 nci maddelerine aykırı olması sebebiyle metinden cıkanlmasım arz ve 
teklif ederiz. 

Eyüp Aşık Feridun Pehlivan Hasan Korkmazcan 
Trabzon Bursa Denizli 

Emin Kul M. Rauf Ertekin Halit Dumankaya 
İstanbul Kütahya İstanbul 

Gerekçe: 

Bütçe Kanun Tasansının 33 üncü maddesinde, kanun veya kanun hükmünde kararnamelerle 
kurulmuş bulunan ve değişik konu ve alanları kapsayan fonlann her türlü gelirlerinin Merkez Ban
kasında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı adına açılacak bir hesapta toplanması öngörülmektedir. 
Ancak, halen Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı diye bir kuruluş bulunmamaktadır. 

Her fon, ayrı bir kanun veya kanun hükmünde kararnameyle kurluşmuş olup, bu mevzuatında 
gelirleri, sarf yerleri ve hangi banka veya bankalarda hesap açacakları düzenlenmiştir. Bütçe Ka
nunu ile getirilmek istenen bu hükümle, muhtelif kanun ve kanun hükmünde kararnameyle kuru
lan fonların kuruluş statüleri değiştirilmektedir. Geçmiş yıllarda da, bu yıl da bütçe kurumuyla ya
pılan düzenlemeler Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir; dolayısıyla, Anayasanın 
88,89,153,161 ve 162 nci maddelerine aykırı olan bu hükmün tasandan çıkanlmasi gerekli görül
mektedir. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Efendim, 

bu hükmün, daha önce Anayasa Mahkemesince iptal edildiği belirtilerek tasarıdan çıkanlmasi is
tenmektedir. 

Önceki yıllar, bütçe kanunlarında fon gelirlerinden kesinti yapılması yönünde düzenlemeler 
yapılmaktaydı. İptal edilen madde, bu yönde yapılan bir düzenlemedir. Tasanda yer alan hüküm 
ise farklıdır. Fonların gelirleri ve giderleri tümüyle bütçe kapsamına alınmakta, fonlann mevzuatın
da bir değişiklik yapılmamaktadır. O nedenle, önergeye katılamıyoruz. 

BAŞKAN- Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)- Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN- Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Amasya Milletvekili Haydar Oymak ve Arkadaşlannın Önergesi: 
Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 33 üncü maddesinin son fıkrası

nın madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Katılmıyo

ruz efendim. 
BAŞKAN-Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)-Katılmıyoruz efendim. 
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BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
33 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ KISIM 
Hazine ve Kamu Kuruluşlarına İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Devlet Borçlan 

Devlet Borçlarının Yönetimi 

MADDE 34. - a) Devlet borçlarının yönetimi 16.4.1986 tarih ve 3274 sayılı Kanunun 9 un
cu maddesi uyarınca Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca yürütülür. 

b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, malî yıl içerisinde ödenecek iç 
ve dış borç anaparaları ile iç ve dış borçlanma tutarlarını bütçe dışında özel hesaplarda izletmeye, 
malî yıl zarfında iç ve dış borç anapara geri ödemelerini bütçe ile ilgilendirmeksizin yapmaya yet
kilidir. 

Bu hüküm Dış Krediler Kur Farkı Fonu uygulamasından doğan ve fon tarafından karşılanama
yan tutarlar ile, garantili borçlardan doğan geri ödemelerin tamamı için de uygulanır. 

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

d) Katma bütçeli idarelerin dış borçları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca bu madde esas
larına göre ödenir. 

e) Devlet borçlarının uygulama sonuçlan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulun
duğu Bakanlıkça hazırlanarak ilgili yıl kesinhesap cetveli ile birlikte Hazine Genel Hesabına dahil 
edilmek üzere Maliye Bakanlığına gönderilir. 

T) Devlet borçlannın yönetimi ve muhasebesi ile ilgili esas ve usuller Maliye Bakanlığı ile 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafindan birlikte düzenlenir. 

BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
35 inci maddeyi okutuyorum: 
İç Borçlanma 
MADDE 35. - a) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan malî yıl içinde 

bu Kanunun "denge" başlıklı maddesinde belirtilen tutarın bir katına kadar bir yıl ve daha uzun va
deli iç borçlanma aktine yetkilidir. 

b) Verilen yetki sınırlan içinde çıkarılacak Devlet tahvillerinin çeşitleri ile bunların faiz ora
nı, ihraç fiyatı, ödeme süresi, basım ve satış yöntemleri ile ödemelerine ilişkin her türlü esaslar ve 
bunlara müteâllik diğer şartları belirlemeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Ba
kan yetkilidir. Bu tahvillerin basım giderleri ve satışa katılacak bankalara ödenecek 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 basımın- . 
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da uygulanacak şekil ve esaslar Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Mer
kez Bankası arasında 1050 sayılı Muhascbe-i Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanu
nu hükümleri uygulanmaksızın aktedilecek malî servis anlaşması ile tespit edilir. 

Cari yıl içinde çıkarılacak veya daha önceki yıllarda çıkarılmış tahviller, işlemiş faizleri öden
mek suretiyle erken itfaya tabi tutulabilir. 

Çıkarılacak tahvillerin faiz ve anapara ödemeleri ile yukarıda sözü geçen malî servis anlaşma
sında yer alacak ödemeler ve bunlann dışında kalan diğer konsolide devlet borçlan ile ilgili gider 
ve işlemler her türlü vergi (Gelir ve Kurumlar Vergisi hariç), resim ve harçtan müstenadır. 

Bu fıkralardaki hükümler Hazine bonoları ile daha önceki yıllarda ihraç olunan devlet tahvili, 
hazine bonolan ve diğer konsolide devlet borçlan ile ilgili işlemlerde de geçerlidir. 

1995 yılında çıkarılacak tahvil ve bonolann vergi istisnalarını kaldırmaya veya uygulanacak 
oranları, yürürlükteki oranlar içinde kalmak üzere, tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

c) Devlet iç borçlanma senetlerinin dövize endeksli olarak ihracı halinde, anaparadaki kur ar-
tışlan her faiz ödeme tarihi itibariyle yeniden hesaplanıp, anapara değerine ilave edilerek iç borç 
kaydı yapılır. 

d) Devlet iç borçlanma tahvilleri ile hazine bonolan kamu kurumlarının yapacaklan ihale ve 
sözleşmelerde teminat olarak ve hazinece satılacak millî emlak bedellerinin ödenmesinde nominal 
değerleri üzerinden kabul edilir. Tahvil ve bonolar nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş 
ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)- Sayarak oylayın efendim... Saymadınız. 
BAŞKAN- Efendim, sayıyorum... 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)- Nasıl sayıyorsunuz!.. Bu tarafa bakmadınız bile. . 
BAŞKAN- Sayın Altınkaya, sayıyorum... Siz, görmüyorsunuz ki benim saydığımı... 
CENGİZ BULUT (İzmir)- Bakmıyorsunuz... Benim el kaldırdığımı görmediniz. 
BAŞKAN- Nasıl görmüyorum... Benim, sizi görmediğimi, siz nereden gördünüz. (Gülüşme

ler) 
36 ncı maddeyi okutuyonım: 
2974, 3836 ve 1211 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması 
MADDE 36. - a) 2974 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlan Borçlarının Tahkimi Hakkın

da Kanun ile 3836 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine olan Borçlarının Tahkimi 
Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanması sonucu Hazinece üstlenilerek tahkim olunan borçlar 
için 1995 yılında yapılacak faiz ve anapara ödemelerinin gerektirdiği tutarda alacaklı kuruluşlara 
özel tertip devlet iç borçlanma tahvili vermeye, 

b) Yukarıda sözü edilen faiz ödemelerini "Bütçeden Mahsup Edilecek Ödemeler Hesabı" 
ndan yaptırmaya, hesabın yılı içinde mahsup edilemeyen artıklarını ertesi yıla devretmeye veya 
bütçe ile ilgilendirmeksizin özel hesaplarda izlemeye, 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, 
c) 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 61 inci maddesi gereğince 

yeniden değerleme farklarından doğan ve doğacak borçlann 1995 yılında yapılacak ödemeleri için 
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özel tertip Devlet îç Borçlanma Senedi ihraç etmeye ve bu tahvillerin vade, faiz ve sair şartlannı 
belirlemeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi ile Başbakan, 

Yetkilidir. 

BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteyen?..Yok. 
Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Etmeyenler... 36 ncı madde kabul edilmiştir. 

CENGİZ BULUT(İzmir)- Saydınız mı ? 

BAŞKAN-Saydım. 
Saym milletvekilleri, saat 19.00 oldu; televizyon yayını kesilmiştir... (Gülüşmeler) 
SÜHA TANIK (İzmir)-Bize niye söylüyorsunuz? 
CENGİZ ALTINKAYA(Aydın)- Gidelim mi?.. 
BAŞKAN- Bilginiz olsun diye söylüyorum. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 
Dış Borçlanma 
MADDE 37. - a ) Yabancı ülke, banka ve kurumlarla veya uluslararası kuruluşlarla yapılmış 

ve yapılacak anlaşmalara göre proje kredisi olarak malî yıl içinde elde edilen imkânların; 
1. Türk Lirası karşılıkları, dış borç kayıtları yapılarak Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ta

rafından, 
2. Malzeme ve hizmet bedelleri, taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları ile birlikte ilgili kuru

luşlar tarafından, 
Maliye Bakanlığına bildirilir. 
Söz konusu miktarları gerektiğinde ilgili kuruluşlara ait bütçelerde açılacak özel tertiplere; 
1. Ödenek kaydederek, 

2. Mevcut ödeneklerden aktarma yaparak, 
Bütçeleştirmeye, bunlardan yılı içinde harcanmayan miktarları ertesi yıl bütçesine devren öde

nek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 
Daha önceki yıllarda benzer şekilde sağlanan imkânların Türk Lirası karşılıkları ile malzeme 

ve hizmet bedelleri için de yukarıdaki.esaslara göre işlem yapılır. 
b) Dış borçlanma imkânları ile satın alınacak malzeme ve hizmetlere ait taahhüt evrakı veya 

sözleşme tasarıları, Maliye Bakanlığınca vize edilmeden satın alma işlemi gerçekleştirilemez ve il
gili miktarların dış borç kayıtları yapılamaz. Maliye Bakanlığı gerektiğinde dış borçlanma ile ilgi
li bütçeleştirme işlemleri yapılmadan önce (ilgili miktarların ödenek, gider ve dış borç kayıtları da
ha sonra yapılmak üzere) taahhüt evrakını ve sözleşme tasarısını vize etmeye yetkilidir. 

c) Dış devlet borçlarıyla ilgili kredi anlaşmalarının yürürlüğe girmesini sağlayacak kanunî dü
zenlemelerin tamamlanmasına kadar kredi anlaşmaları gereği peşin ödenmesi gereken komisyon, 
ücret, garanti ücreti ve benzeri giderler ile gerektiğinde faiz ödemelerini de "Bütçeden Mahsup Edi
lecek Ödemeler Hesabı "ndan yaptırmaya, hesabın yılı içinde mahsup edilemeyen artıklarını ertesi 
malî yıla devretmeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

d) Konsolide dış devlet borçlarıyla ilgili kredi anlaşmalarında öngörülen bütün ödeme ve iş
lemler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 

' • • " . • ı 
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e) Finansmanı yabancı devlet veya uluslararası kuruluşlarla yapılan antlaşmalara göre sağla

narak gerçekleştirilecek olan işler, antlaşma hükümlerinde özel ihale ve satınalma usullerinin ön
görülmesi halinde, özel kanun, kararname veya antlaşma hükümlerine göre yürütülür. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 37 nci madde kabul edil
miştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum: 

Dış Borçların İkraz, Devir ve Garanti Edilmesi 
MADDE 38. - a) Yabancı ülkeler, uluslararası kuruluşlar, yabancı bankalar ve yabancı ülke

lerde yerleşik diğer fınans kurumlarından her türlü amaçla ve uluslararası sermaye piyasasında kul
lanılan finansman araçları ile yapılacak borçlanmalarla ilgili temas ve müzakereleri yürütmeye ve 
bu borçlanmalarla ilgili işlemleri sonuçlandırmaya, 

b) Yukarıdaki (A) fıkrasına göre sağlanan finansman imkânlarını, ekonominin çeşitli sektör
lerinde gelişmeyi sağlamak amacıyla ve anlaşmalar hükümleri uyarınca kamu ve özel sektör ku
rumlarına ikraz, devir veya kullandırmaya ve bu kredilerden yapılması gereken geri ödemeleri ay
nı kuruluşlar için hesaben ikraz veya krediye dönüştürmeye, 

c) Yukarıda belirtilen imkânların doğrudan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya Türki
ye'de yerleşik kurumlar ile Türk Bankaları tarafından sağlanması halinde, bu kredileri kısmen ve
ya tamamen devralmaya, devralman bu kredileri kısmen veya tamamen kamu kurumlarına ikraz, 
devir veya kullandırmaya ve bu kredilerden yapılması gereken geri ödemeleri aynı kuruluşlar için 
hesaben ikraz veya krediye dönüştürmeye, Türkiye'de yerleşik Bankaların döviz varlıkları üzerin
den borçlanmaya, 

d) Yabancı ülkelerin kredi kuruluşları, uluslararası kurumlar veya yabancı ülkelerde yerleşik 
banka ve kurumlar ile bu finansman işlemlerine katılan Türk Bankaları tarafından kamu kurumla
rına (Özel hukuk hükümlerine tabi olmakla beraber sermayelerinin % 50'sinden fazlası kamuya ait 
olanlar dahil) ve yatırım bankalarına verilecek kredileri, anlaşmalanndaki şartlarıyla garanti etme
ye, 

e) Ulusal banka ve kamu kuruluşlarınca yabancı ülkelere açılacak kredilerin geri ödenmesini 
garanti etmeye, yabancı ülkelerde doğrudan teminat mektubu vermeye, yetkili ulusal bankalar le
hine garanti vermeye, 

f) Yap - İşlet - Devret modeli ve benzeri özel finansman modellerine dayalı olarak gerçekleş
tirilecek projeler çerçevesinde; bu projeleri gerçekleştirecek özel hukuk hükümlerine tabi şirket sta
tüsüne sahip yerli ve/veya yabancı ortaklardan oluşan Türk Şirketlerinden kamu kurum ve kuruluş
ları ile bağlı ortaklıklarının ve mahallî idarelerin satın alacakları ve satacakları mal ve hizmet be
delleri için ödeme garantisi vermeye, bu çerçevede malî yükümlülük altına giren fonlar lehine ga
ranti vermeye, gerektiğinde, proje ile ilgili anlaşmalardaki koşullar çerçevesinde köprü krediler 
(Subordinated Loan) sağlanmasına veya sağlanacak bu krediler için geri ödeme garantisi vermeye 
ve Yap - İşlet - Devret modeline dayanan tesisin söz konusu projelere ilişkin anlaşmalardaki koşul
lara uygun olarak satın alınması halinde de dış kredi borçlarını yüklenecek kamu kurum ve kuru
luşları ile ilgili oratklıklarının ve mahallî idarelerin lehine, finansör kuruluşlara garanti vermeye, 

g) Türkiye Cumhuriyeti adına Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yabancı ülkeler 
resmî kuruluşları veya uluslararası kuruluşlardan sağlanan kredilerin teknik yardım ve eğitim 
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amaçlan kapsamındaki bölümlerini anlaşma hükümlerine istinaden gerektiğinde özel ve özerk büt
çeli kamu kuruluşları ile kamu kuruluşu sayılan kurumlara karşılıksız olarak kullandırmaya, 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

h) Daha önceki yıllarda yapılan işlemler için de bu esaslar geçerlidir. 
BAŞKAN-Madde üzerinde, şahsı adına, buyurun Sayın Bulut. 
Süreniz 5 dakikadır. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarımız; Türkiye'nin bu

güne kadar yapmış olduğu dış borçlanmadaki yanlış tutumu yüzünden maalesef, dünyada, borç
lanma konusundaki itibarımız hemen hemen sıfırlanmış vaziyettedir. 

Bundan bir süre önce kapatılan 3 tane banka var; TYT Bank, İmpexbank ve Marmarabank. Sa
yın Bakanımız Aykon Doğan, "bu bankalar batmayacak" şeklinde garanti vermiştir. Türkiye Cum
huriyetinin Bakanına güvenen bu bankaların mudileri de bankalardan paralarını çekmemiştir. Tür
kiye Cumhuriyetinin bakanına inanan bu insanlar rahat bir şekilde beklerken; bir hafta sonra bu 
bankalar batmıştır. Türkiye'de, yalnız iç piyasa değil, bu bankalarla ilişkisi olan, dışarıda 32'nin üs
tünde yabancı banka da bundan dolayı sıkıntıya girmiştir. Dolayısıyla, bu yabancı bankalar, bu 
borçlardan dolayı, Türkiye'nin dış piyasadaki itibariyle oynamaya başlamıştır. 

Dünya Bankası ile IMPnin, Madrid'te yapmış olduğu toplantıda, tahmin ediyprum bizim Dev
let Bakanı Sayın Aykon Doğan'ın en çok sıkıntıya girdiği konulardan bir tanesi bu olmuştur. Tür
kiye Cumhuriyeti bankaları, dış bankaları karşısında kredisini kaybetmiş sözünden, koskocaman 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti sıkıntıya girmiştir. 

Biraz evvel, konut kredisi çekmiş birkaç kredizede beni ziyaret etti/Bankacılıktaki borçlan
ma yanlışlığı nedeniyle, Emlakbankm döviz üzerinden vermiş olduğu konut kredileri yüzünden bu
güne kadar üç kişi intihar etmiştir. Sayıları 25-30 bin civarında olan bu kredizedelerin, bankaların 
yanlış borçlandırma politikası nedeniyle, yani borçlarının, döviz üzerinden ve geriye doğru işleme
si yüzünden, tahmin ediyorum bundan sonra Türkiye'de toplu intiharlar başlayacaktır. 

Bakınız, bir vatandaş, dolar üzerinden, Mart 1993 tarihinde Emlakbanktan 220 milyon lira ko
nut kredisi almış. Nisan ayında, markın ve doların korkunç şekilde değer kazanması yüzünden, bu 
vatandaş -tabiî, onun gibi daha birçok var- borcunu Ödeyememiş ve borcu korkunç şekilde yüksel
miş. Bu vatandaş, 220 milyon lira borca karşılık, 14 ay içinde 200 milyon lira ödemiş. Daha son
ra, bu vatandaş borcunu ödeyemediği için, banka, bunun 600 milyon liralık evini, borçluya bildir
meden, birinci gün 600 milyon liradan satışa çıkarmış; fakat, alıma katılan olmadığı için, ikinci 
gün, yüzde 40 tenzilatla; 365 milyon liraya kendisi almış. 

Baba dediğimiz devlet, kendi vatandaşını soyuyor; baba dediğimiz devlet, kendi vatandaşının 
zaafından istifade ediyor. İş bununla da bitmiyor, aldığı 220 milyon lira borca karşılık 200 milyon 
liraya yakın para ödeyen bu vatandaşın evi satılıyor; 365 milyon lira da onun karşılığında para alı
nıyor ve toplam 565 milyon lira para tahsil edilmesine karşılık, Emlak Bankası doymuyor ve ö va
tandaşa 1 milyar 850 bin liraya yakın bir borç daha geliyor... 

Düşünün Türkiye'deki kredi sistemini, düşünün Türkiye'deki bankaların döviz üzerinde oyna
dıkları oyunları... 

Y/ine, Emlak Bankasından 400 milyon lira konut kredisi alan bir vatandaş, borcunu ödeyeme
diği için, borcu 800 milyon liraya çıkarılmıştır. Neticede, o vatandaşa, taksitler halinde, birinci yıl, 
her ay 16 milyon, bir sene sonra 25 milyon, bir sene sonra 39 milyon şeklinde artarak uzayıp giden 
ödeme planı çıkarılmış ve bu vatandaş 10 milyar lira borçlandırılmıştır; yanlış söylemiyorum, 10 
milyar lira... Bu vatandaşlar biraz önce yanımdaydılar.' 
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Değerli arkadaşlar, biraz ilgilenelim, biraz bu işin üzerine gidelim. Emlak Bankasının, dolar 

üzerinden, mark üzerinden vermiş olduğu borçlar yüzünden bir öğretmen intihar etti, iki vatandaş 
intihar etti ve şu anda 20 bin insan mağdur olacak... 

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) - Biraz yavaş... 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Heyecanlanıyorum; kusura bakmayın. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kesildi) 

BAŞKAN - Sayın Bulut, son cümlenizi söyler misiniz... 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Sayın Bakanımj buradan söylüyorum; inanın, yakında yüzler

ce insan intihar edecek. 

AHMET SAYIN (Burdur) - İmpexbankı söyle... 
CENGİZ BULUT (Devamla) - İmpexbankın, Marmarabankın, TYT Bankın getirdiği sıkıntı

ların dışında, Emlakbankm işlediği, cinayet... İnanın, cinayet... 200 milyona karşı 2 milyar, 400 
milyona karşı 10 milyar lira geri alması, bence bir bir cinayet; lütfen ilgilenin. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bulut. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 38 inci madde kabul 

edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 
244 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Borçlanma 
MADDE 39. - a) Yıllık programlarla belirlenen dış finansman ihtiyaçlarının karşılanması 

amacıyla 31.5.1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan kuruluşlarla kredi anlaşma
ları yapmaya ve projelerin yapılabilirlik çalışmalarının dış finansman ihtiyaçlarını karşılamak üze
re Dünya Bankası ile üzerinde anlaşılacak şartlarla (10 000 000) ABD Dolarına kadar olan borç
lanmaların yapılmasına Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

b) Bu gibi anlaşmalar ve savunma borçlanmalarına ilişkin kredi anlaşmaları bütçe kanunları 
hükümlerine dayanılarak yapılmış olup, Bakanlar Kurulunca uygun görülen diğer kredi anlaşmala
rı gibi Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girer. Bu kararnameler 31.5.1963 tarih ve 244 sayılı 
Kanun ve 23.5.1928 tarih ve 1322 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir. 

c) Türkiye Cumhuriyetinin, bu madde ile "Dış Borçların İkraz, Devir ve Garanti Edilmesi" 
başlığını taşıyan maddeleri ve bu madde hükümlerine dayanarak, sırasıyla borçlu veya garantör sı
fatı ile taraf olduğu kredi anlaşmalarından doğan borçlarının dünya sermaye piyasalarında mevcut 
muhtelif finansman araçları vasıtasıyla yönetimi amacıyla anlaşma yapmaya Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. Söz konusu anlaşmalar imzalandıkları tarihte yü
rürlüğe girer. 

d) Daha önceki bütçe yıllarında aktedilmiş benzeri anlaşmalar hakkında da bu hüküm uygu
lanır. 

BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteyen?..Yok. 

Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler... 39 uncu madde kabul 
edilmiştir. 
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Müteakip maddeyi okutuyorum: 

Borç Verme ve Hibe Anlaşmaları 

MADDE 40. - a) Yabancı ülkeler, uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülke kredi kuruluşların
dan sağlanacak hibelerle ilgili temas, müzakere ve anlaşmaları yapmaya ve bu yolla sağlanan fi
nansman imkânlarını kamu ve özel sektör kuruluşlarına kullandırmaya Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. Söz konusu anlaşmalar imzalandıkları tarihte yürürlüğe 
girer. 

b) Yabancı ülke ve kuruluşlara borç ve hibe şeklinde finansman sağlamak amacıyla anlaşma
lar yapmaya ve anlaşmaların esas ve şartlarını belirlemeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
bağlı olduğu Bakan yetkilidir. Yabancı ülke ve kuruluşlara verilecek olan borç ve hibeler Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesine bu amaçla konulacak Ödenekten karşılanır. Söz konusu an
laşmalar Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girer. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?..Yok. 

Bir önerge var; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 40 ncı maddesinin, Anayasanın 
6,7,88,89,153,161 ve 162 nci maddelerine ayları olması sebebiyle, tasan metninden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Eyüp Aşık Feridun Pehlivan , Hasan Korkmazcan 
Trabzon Bursa Denizli 

Emin Kul Halit Dumankaya M. Rauf Ertekin 
istanbul İstanbul Kütahya 

Gerekçe: 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 40 ncı maddesiyle, yabancı ülkeler ve 
uluslararası kuruluşlarla anlaşma yapma yetkisi Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına verilmekte
dir. Her şeyden önce, bugün, Hazine ve Dış Müsteşarlığı kuruluş ve görevleri hakkında bir düzen
leme yoktur. Geçmişte yapılan, kanun hükmünde kararnameyle yapılan düzenlemeler, Anayasa 
Mahkemesince iptal edilmiştir. 

Diğer taraftan, uluslararası anlaşmaların nasıl yapılacağı, Anayasanın 90 inci maddesiyle ve 
bu kanunları düzenleyen 244 sayılı Kanunun konusudur. Bütçe kanunuyla yapılan bu düzenleme
de, önceki maddelerde beyan ettiğimiz üzere, 244 sayılı Kanunun tadili niteliğini taşımaktadır. 

Ayrı bir kanunun konusu teşkil eden ve bütçe uygulamalarıyla hiçbir ilgisi bulunmayan bu dü
zenleme, Anayasanın 90 inci maddesinin yanında 6,7,88,89, 153,161 ve 162 nci maddeleriyle de 
bağdaşmamaktadır. Düzenlemeyle Bakanlar Kuruluna ait olan bir yetki, bir kuruluşa, dolayısıyla 
bir bakana tevdi edilmektedir. Bu konuda, bütçe kanunuyla yetki devri yapılamaz. 

BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılmıyoruz Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN-Hükümet katılıyor mu efendim? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler... 40 inci madde kabul edil

miştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 

Hazine İşlemleri 

Hazine Bonoları ve Avans İşlemleri 
MADDE 41. - Genel bütçe ödemelerini zamanında yapabilmek ve bu ödemelerin tahsilatın 

göstereceği mevsimlik dalgalanmalardan olumsuz yönde etkilenmesini önlemek, uygulanmakta 
olan para politikasını yönlendirmek amaçları ile malî yıl içinde gerçek ve tüzelkişilere, genel büt
çeden Hazine yardımı yapılan kamu kurum ve kuruluşlanna, kanunla kurulmuş fonlara en çok bir 
yıl vadeli Hazine bonoları satmaya, gerektiğinde bu bonoları satın almaya, satılacak Hazine bono-, 
larının çeşitlerini, miktarını, satış usul ve esasları ile şartlarını tespite, 14.1.1970 tarih ve 1211 sa
yılı Kanunun 50 nci maddesi esaslarına göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından kısa vade
li avans almaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

Hazine bonolarının faizleri ve genel giderleri bu amaçla bütçeye konulacak ödeneklerle karşı
lanır. 

Hazine bonolarının faiz Ve bedelleri ile bunlarla ilgili ödemeler ve borçlanmaya ilişkin bütün 
işlemler her türlü vergi (Gelir ve Kurumlar Vergisi hariç) ve resimden müstesnadır. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Melcisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 41 inci maddesinin son fıkrası
nın, Anayasanın 10,73,88,89, 153,161 ve 162 nci maddelerine aykırı olması sebebiyle tasan met
ninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

Hasan Korkmazcan Feridun Pehlivan Eyüp Aşık 
Denizli , Bursa Trabzon 

Halit Dumankaya M. Rauf Ertekin Emin Kul 
İstanbul Kütahya İstanbul 

Gerekçe : 
1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasansının 41 inci maddesinin son fıkrasıyla, yapılmak istenen 

düzenlemeyle, hazine bonolarının faiz ve bedelleri ile bunlarla ilgili ödemelerin, Gelir ve Kurum
lar Vergisi hariç olmak üzere her türlü vergi ve resimden muaf olacağı öngörülmektedir. 

Bu konunun, her şeyden önce vergi mevzuatımızı ilgilendiren bir konu olup, bütçe uygulama
larıyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Vergi kanunlarının tadili niteliğinde olan bu hüküm, önceki 
maddelere beyan ettiğimiz gerekçelerle, Anayasanın 88 ve 89 uncu maddelerine aykırı olduğu ka
dar, 10 uncu madedesindeki eşitlik ilkesine ve 73 üncü maddesindeki, herkesin gücü ve geliri ora
nında vergi ödeme mükellcfliğiylc bağdaşmaması sebebiyle, bu maddelere de aykırılık teşkil et
mektedir. 

Diğer taraftan, 1991 Malî Yılı Bütçe Kanununda aynı mahiyetteki hüküm Anayasa Mahkeme
since, Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiş olmakla, bu düzenleme, Anayasanın 161 ve 162 
nci maddeleriyle birlikte, 153 üncü maddesine dç aykırı olduğundan, tasarı metninden çıkarılması 
teklif edilmiştir. ' 

- 7 0 9 -



T.B.M.M. B : 6 0 22 .12 .1994 0 : 2 
BAŞKAN-Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN-Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 41 inci madde kabul edilmiş

tir... 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 
Çeşitli Saymanlıklardaki Değerlerin Hazineye Geçişi 

MADDE 42. - Maliye Bakanı, bütün saymanlıkların çeşitli nedenlerle hazine hesapları dışın
da kalan mal varlıkları ve emanetler de dahil olmak üzere her çeşit paralarını Hazine hesaplarına 
kaydettirmeye, bu hesaplara tasarruf etmeye ve bu amaçla gerekli önlemleri almaya yetkilidir. 

1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun tanımladığı bir saymanın yönetim ve sorumlu
luğunda olmayan kamu fonları hakkında da bu hüküm uygulanır. 

BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 42 nci madde kabul edi

liştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 
Geri Verilecek Paralar 
MADDE 43. - 27.6.1963 tarih ve 261 sayılı Kanun uyarınca, geri verilecek paraların kesin 

olarak veya avans suretiyle ödenmesinin şekil ve usulleri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
bağlı olduğu Bakanlıkla Maliye Bakanlığı tarafından müştereken tespit olunur. 

Yapılacak inceleme sonunda fazla ödendiği tespit olunan veya zamanında mahsup olunmayan 
tutarlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre geri alı
nır. 

BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteyen?. Yok. -

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 43 üncü madde kabul 

edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: -

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Kârları 
MADDE 44; - 1. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kuruluşların, 1994 yılı kâr

larından Hazineye isabet eden tutarları; 
a) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen kısıtlamalara tabi olmaksızın, Hazine 

ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine bütçeye gelir kaydetmeye, 
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b) Kuruluşların ödenmemiş sermayelerine veya tahakkuk etmiş görev zararları alacaklarına 

mahsup edilmek üzere Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine 
bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye, 

2. Birinci fıkra kapsamına giren kuruluşların 1993 ve önceki yıllara ait kâr paylarından Hazi
neye isabet eden tutarları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın talebi üzeri
ne bütçenin gelir ve giderleri ile ilgilendirmeksizin kuruluşların görev zararları alacakları veya 
ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye ilişkin işlemleri yapmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 44 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum: , 
Kamu Ortaklıkları ve iştiraklerinde Sermaye Değişikliği 

MADDE 45. - 1. Kamu ortaklıkları ve iştiraklerinin yeniden düzenlenmesi tedbirlerini uygu
lamak, sermaye artırımlarına katılmak, kamu iktisadî teşebbüslerinin yatırım ve finansman prog
ramlarının gereklerini yerine getirmek ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini uy
gulamak amacıyla; 

a) Hazinece her türlü sermaye artırımlarına katılınması ve her türlü sermaye paylarının satın 
alınmasına, 

b) Hazinenin ve kamu iktisadî teşebbüslerinin sermaye paylarını diğer kamu iktisadî teşeb
büslerine, kamu ortaklığı idaresine veya katma bütçeli idarelere devretmeye veya onlar tarafından 
devraldırmaya, 

c) Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının Hazineye veya çeşitli fonlara olan borç
larını yıllık yatırım ve finansman programlarına uygun olarak Hazineden olan alacaklarına veya 
ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye veya teşebbüslerin borçlarının ödenme zamanı ve şart
larını belirlemeye, 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, 
d) Bu işlemlerin gerektirdiği tutarları, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi üzerine, 

mahiyetine göre, bütçede açılacak özel tertiplere gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı, 

Yetkilidir. 
2. a) Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 1994 yılı sonu itibariyle; 

aa) Hazineye, fonlara, Sosyal Sigortalar Kurumuna olan vadesi geçmiş borçlarını, hazineden 
ve fonlardan olan alacaklarına veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye, 

•" bb) Türkiye ihracat Kredi Bankasına (eski Devlet Yatırım Bankası) olan borçlarını ödeme za
manı ve şartlarını tespite, gerektiğinde ödenmemiş sermayelerine mahsuben bu borçlarla Bankanın 
Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçlarının Hazine tarafından devralınarak mahsup ve tasfiyesi
ni sağlamaya, 

cc) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya diğer bankalara olan Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası kaynaklı vadesi geçmiş reeskont kredisi anapara ve faiz borçlarının ödeme zaman 
ve şartlarını tespite, gerektiğinde bu borçların Hazinece devralınarak Hazineden olan alacaklarına 
veya sermayeden mahsup etmeye, 
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b) Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına olan des

tekleme kredisi borçlarının ödeme zamanı ve şartlarını belirlemeye, gerektiğinde söz konusu bir
liklerin görev zaran alacaklanna karşılık olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına olan 
bu borçlannın Hazinece devralınmasını sağlamaya, 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, 

c) Bu işlemleri, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi üzerine, gelir ve gider hesapla-
n ile ilgilendirmcksizin mahiyetlerine göre ilgili devlet hesaplarına kaydettirmeye Maliye Bakanı, 

Yetkilidir. 

3. a) Kamu iktisadî Teşebbüslerine Sosyal Güvenlik Kuruluşlanna ve Fon İdarelerine ikrar 
zen verilmek ve (20 000 000 000 000) lirayı aşmamak, 

b) İkinci fıkra uygulaması çerçevesinde işleme tabi tutulan kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağ
lı ortaklıklannın Hazine devirli dış kredilerinin Türk Lirası karşılıkları ve bu fıkraya göre devralı-
nabilecek borçlann miktan ile sınırlı kalmak, 

Kaydıyla Hazine tarafından özel tertip devlet tahvilleri ihraç edilebilir. Bu tahviller iç borçlan
ma ile ilgili maddedeki limitin dışında olup, vade, faiz ve sair şartlar Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Başbakan tarafından belirlenir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyonım: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 45 inci madde kabul 
edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum: 
Hazine Kefaletleri 
MADDE 46. - a) Kamu iktisadî teşebbüslerinin destekleme alımlan ve diğer faaliyetleri ile 

ilgili finansman ihtiyaçlan için yapacakları borçlanmalara Hazine kefaleti vermeye, 
b) Türkiye ihracat Kredi Bankası A.Ş.'nin kredi, sigorta ve garanti faaliyetleri nedeni ile yük

lendiği işlemlerden doğabilecek politik riskleri garanti etmeye ve bu risklerden doğabilecek zarar
ları ödemeye, 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 46 ncı madde kabul edil

miştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Kamu Personeline İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Özlük Hakları 

Katsayılar, Yurt Dışı Aylıklar, Ücret, Sözleşme Ücreti, Ek Tazminat ile Döner Sermaye Payı 
Tavanları 

MADDE 47. - a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyannea, aylık 
gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde 
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uygulanacak aylık katsayısı 1.1.1995 - 31.3.1995 döneminde (1140), 1.4.1995 tarihinden itibaren 
(1225); memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylığı katsayısı 1.1.1995 -
31.3.1995 döneminde (4135), 1.4.1995 tarihinden itibaren ise (4490) olarak uygulanır. 

b) Kurumlarının yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında görev alan Devlet memurlarının 
yurt dışı aylıkları, yeni kurlar ve yeni emsaller tespit edilinceye kadar, 12.3.1987 tarih ve 87/11595 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve değişikliklerinde yer alan hükümlere göre ödenir. 

c) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca çalıştı
rılan sözleşmeli personelin sözleşme ücret tavanı 1.1.1995 - 31.3.1995 döneminde (33 000 000) li
ra, 1.4.1995 tarihinden itibaren (35 500 000) lira olarak uygulanır. 

d) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2.12.1993 tarih ve 3920 sayılı Kanunla deği
şik 28 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca ödenecek ek tazminatın tavanı (9 000 000) lira olarak 
uygulanır. 

Aynı maddenin (A) fıkrası uyarınca ödenecek ek tazminatın aylık tutarı da 1995 yılı için 
(10 000 000) lirayı geçemez. 

e) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesi kapsamında bulunan döner serma
ye işletmelerinin, öğretim elemanlarının katkısıyla toplanan gayri safı hâsılatlarının en az yüzde alt
mışı o kuruluş veya birimin araç, gereç ve diğer ihtiyaçlarına ayrılır. Kalan kısmı ise üniversite yö
netim kurulunun belirleyeceği oranlar çerçevesinde bağlı bulunduğu üniversitenin araştırma fonu 
(yüzde beşten az olmamak üzere) ile döner sermayenin bağlı bulunduğu birimde görevli Öğretim 
elemanları ile aynı birimde görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel arasında 
paylaştınlır. Öğretim üyeleri ile üniversitelerarası Kurulca önerilecek Yükseköğretim Kurulunca 
kabul edilen teknik ve sanatla ilgili birimlerde görevli öğretim elemanlanna döner sermayeden bir 
yılda ayrılacak payın toplamı bunların bir yılda alacakları aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme, 
ödenek ve her türlü tazminat toplamının bir buçuk katını, diğer öğretim elemanlan için bir katını, 
657 sayılı Devlet Memurlan Kanununa tabi personel için ise % 50'sini geçemez. Şu kadar ki öğre
tim üyelerinin mesai saati dışında döner sermayeye katkılanndan dolayı alacakları pay birbuçuk kat 
kıyaslamasında nazara alınmaz. i 

f) İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek asgarî ve azamî sınırlar dahilinde belediye başkanları
nın aylık ödemeleri, Belediye Meclislerince kararlaştınlır. 

g) 21.6.1987 tarih ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 37 nci maddesi ile oluşturulan Döner 
Sermaye İşletmelerinin yıllık gayri safı hâsılatının yüzde1 kırkı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğünün merkez ve taşra birimlerinin faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü gider ve harcamalarda kul
lanılabilir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında çalışan personele, 
Döner Sermaye İşletmeleri gelirlerinden 500-1500 rakamlannın memur aylıklarına uygulanan kat
sayı ile çarpımından elde edilecek tutardan, yaptıklarrhizmetin özelliği ve güçlüğüne göre ilgili Ba
kanın onayı ile belirlenecek miktarlarda aylık ek ücret verilebilir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grabu adına, Sayın Eyüp Aşık; buyurun. 
Sayın Aşık, süreniz 10 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA EYÜP AŞIK (Trabzon)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 47 nci 
madde üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum. 

Bana göre, 47 nci madde, bütçe kanunu tasansmın en kritik, en ilginç ve en çok beklenen mad
desidir; çünkü, 47 nci madde, kamu çallşanlanmn, yani devlet memurlarının ve emeklilerin özlük 
haklarıyla ilgilidir. 
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Sayın milletvekilleri, bu bütçeyle, 1995 yılı için -Hükümetin açıklamasına göre bu rakamlar 

tam karşılıyor mu; bilmiyorum; ama, burada verilen rakamlar tam doğru olsa bile- birinci 6 ayda 
artı 15, artı 7 şeklinde, toplam yüzde 22'lik bir artış öngörülmektedir. Tabiî ki, bu yüzde 22'nin ta
mamı 6 ayı kapsamadığına göre, bunun matematiksel ortalaması, yani, çalışanın eline geçen top
lam artış, yüzde 21 civarında kalacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 1994 yılı bütçesini görüşürken, değerli Hükümetimizin, kamu çalışanla
rına buradan verdiği bir söz vardı; o da, kamu çalışanlarını, yani, memuru, emekliyi, enflasyonun 
altında ezdirmeme sözüydü. 1994 yılı bütçesinde öngörülen enflasyon yüzde 48'di ve kamu çalı
şanlarına bu yüzde 48'e göre zam yapılmıştı. Verilen toplam zam da yüzde 43'tür. Sayın Karayal-
çın'ın, kendini kurtarmak için, temmuz ayında yaptığı bir açıklamaya ve çok zorlama hesaplara gö
re de yüzde 54 olmuştur; sadece bazı meslek gruplarında 

yüzde 54 olmuştur; oysa, bugün enflasyon yüzde 37'dirp aralık ayı sonu itibariyle muhteme
len yüzde 50'dir. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Yüzde 150. 
EYÜP AŞIK (Devamla)-Yüzde 150'dir tabiî. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Yüzde 37. 
EYÜP AŞIK (Devamla)- Sayın Bakan, keşke yüzde 37 olsa, nerede o günler!.. 
DEVLEr BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)'- Olacak, olacak. 
EYÜP AŞIK (Devamla)- Sabahleyin, bir arkadaşımız, çok veciz ve çok gerçekçi bir şekilde, 

Sayın Başbakanın kendi ifadesiyle bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre, Sayın Başbakan, geçen 
sene, "bakın, şu şu şu tedbirleri almazsak, şu vergi kanunlannı çıkarmazsak, Türkiye çukura düşer 
ve enflasyon yüzde 120'lere çıkar" demiş. Şu anda Türkiye, çukurun içindedir ve maalesef, bu yü
kün tamamı, memura ve işçiye yüklenmiştir. Geçen sene, yüzde 140 enflasyona karşılık, sadece 
yüzde 43 zam verdiniz; bu sene ise, ilk 6 ay için yüzde 22 zam veriyorsunuz. 

Sayın milletvekilleri, bu bütçe tasarısı, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldükten sonra, 
petrole, önce yüzde 9,5 sonra da yüzde 15 zam yapıldı; bunun toplamı -katlamalı olarak hesaplar
sanız- yüzde 26 demektir; yani, bu tasarı, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüp karara bağlan
dıktan sonra, siz, verdiğiniz bu yüzde 22'yi geri aldınız. 

Sayın Başkan ikaz etti, şu sıralarda televizyon yayını yapılmıyor. Ben, şimdi, kamuoyuna, tri
bünlere seslenmiyorum, vicdanlara sesleniyorum; verdiğiniz parayı geri aldınız! (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bakınız, bu maddeyle ilgili bir önerge verdik. Önerge, abartılı değil; 
önerge, memura, seçmene selam değil. Verdiğimiz bu önergeyle getirdiğimiz artış oranı, birinci 6 
ay için sadece yüzde 40. Ben de biliyorum, hepimiz biliyoruz; yüzde 40, memurun geçen seneki 
kaybını telafi etmiyor. Yüzde 40'lık artış, sadece, bu tasarıyı Plan ve Bütçe Komisyonundan geçir
dikten sonra petrole yaptığınız yüzde 26'lık zammın enflasyona tesirini karşılayabilecek. Eğer, ver
diğimiz bu önerge kabul edilirse, memur, 1994'ün sefalet sınırının altındaki rakamı yakalayacak; 
yoksa, refah sınırına gelmiş veyahut da refah payı almış olmayacak. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, kamu çalışanları, bize, şu elimde gördüğünüz grafiği getirdi. Bu 
grafik, memurların son 17 yıllık reci ücretini gösteriyor. Bakınız, bu grafik 1978'ten itibaren başlı
yor-12 Eylül dönemi de dahil- ve bu grafiğe göre, memurun en düşük maaş seviyesi 1983'tedir; 
ANAP döneminde, memurlar, reel ücret olarak, tekrar, 1977 dönemi seviyesine çıkmıştır; 1994 yı
lında ise memur, yeniden, askerî yönetim döneminde aldığı ücretin de altına inmiştir; yani, memur, 
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askerî yönetimde bile bu kadar ezilmemişür. Görülen odur ki, 1995 yılında vereceğiniz bu artışİa, 
memur, o 1994 yılının sefalet sınırını dahi arayacaktır ve memura hâlâ vaatler yapılmaktadır. 

Dün, Sayın Başbakan emeklilerle görüşürken, yine o sulu gözlerle, ağlamaklı ifadelerle 
"emeklileri koruyacağım, enflasyona karşı memuru, işçiyi, emeldiyi koruyacağım; tünelin ucunda
ki ışık görünüyor" demiş. 

ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana)-Görünüyor. 

EYÜP AŞIK (Devamla)- Görünüyor, tahmin ediyorum; ama, korkuyorum ki, o tünelin ucun
daki ışık, üzerinize doğru gelen trenin farlarıdır; dikkat ediniz, o, ışık değildir! Böyle bir ortamda 
ne ışık görebildiniz, anlamak mümkün değildir!.. 

Bakınız, ANAP döneminde, sekiz yılın hiçbirinde memur, enflasyonun altında ücret almamış
tır. Şimdi rakamları okuyorum: 1984'te enflasyon yüzde 50, memura yapılan zam yüzde 94; 1985'te 
enflasyon yüzde 40, memura yapılan zam yüzde 89,5; 1987'de enflasyon yüzde 40, memura yapı
lan zam yüzde 75; 1991'de enflasyon yüzde 70, memura yapılan zam yüzde 80; 1989'da enflasyon 
yüzde 68, memura yapılan zam yüzde 106,5. Hiçbir dönemde -sadece, 1990 yılındaki yüzde 10'luk 
düşüş hariç; ki, o da bir yıl evvelki çok yüksek artıştan ötürüdür- memura enflasyonun altında zam 
yapılmamıştır; ama, geçen sene -içinde bulunduğumuz 1994 yılı içerisinde- enflasyon yüzde 140, 
memura yapılan zam yüzde 43'tür. 

Değerli arkadaşlar, bu memur, bu yükü taşıyamaz. Bakınız, memurun ortalama maaşı 4 mil
yon lira. Memurun yüzde 80'i, 5 milyon liranın altında ücret alıyor ve ortalama maaş 4 milyon li
ra; 3 milyon 700 bin lira, 3 milyon 500 bin lira alan memur var. Şimdi, vicdanlara sesleniyorum... 

ALİ ESER (Samsun)- Sizin memurunuz işini biliyordu, değil mü.. 
EYÜP AŞIK (Devamla)- Efendim, memur niçin bu duruma düştü söyleyeyim. Üç yıl içerisin

de, emekli olan 195 bin memurun yerini doldurdunuz; yetmedi, 300 bin ilave yaptınız. Türkiye'nin 
bu kadar memura ihtiyacı yoktu. 

ALİ ESER (Samsun)-1991'de çok iyiydi! 
EYÜP AŞIK (Devamla)- Tabiî ki, ben de 1991 yılını arıyorum. 
ALİ ESER (Samsun)- Onun için seçimi kaybettiniz zaten. 
BAŞKAN- Lütfen müdahale etmeyelim Sayın Eser. 

EYÜP AŞIK (Devamla)- Bakınız, siz, bu gidişle, bırakınız seçime girip tekrar buraya gelme
yi, meydanlara bile çıkamayacaksınız! Biz, 1991 yılında seçime gittik... 

FARUK SAYDAM (Manisa)- Onlar seçimden kaçtılar. 
EYÜP AŞIK (Devamla)- ... ve vatandaşımız bizi buraya getirdi. Siz, göreceksiniz -yeminle 

söylüyorum- buraya da gelemeyeceksiniz! (ANAP sıralarından alkışlar) Bu ücretlerle, buraya da 
gelemeyeceksiniz; auta çıkacaksınız, auta!.. Benim korkum, treni raydan çıkarmanızdır. 

ALİ ESER (Samsun)- 4 Aralık...4 Aralık... 

EYÜP AŞIK (Devamla)- Bakınız, hiçbir dönemde, bir ıslık çalındığı zaman Kızılay'a 100 bin 
kişi toplanmadı. 

ALİ ESER (Samsun)- 18 gün oldu daha. 
EYÜP AŞIK (Devamla)-Bu memurun öfkesi... 
HALİL DEMİR (Aksaray)- Katsayıdan mı söz ediyorsun? 
EYÜP AŞIK (Devamla)- Söyleyeceğim müsaade edin. 
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Hiçbir dönemde Türk insanı, Türk Milleti, Türk memuru, Türk işçisi bu kadar bezgin olmadı, 

bu kadar yılgın olmadı, bu kadar tepkili olmadı. Bir kişi "yürüyüş yapacağım" diyor, Kızılay Mey
danına yüzbinler toplanıyor. Ben, bu tehlikeden korkuyorum; yoksa, sizin, değil oraya, ilk seçim
de buraya bile gelemeyeceğinizi iyi biliyorum; ondan hiç endişem yok! (ANAP sıralarından "Bra
vo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, bakınız; yetmedi 27 Marttan bu yana bu kayıplar... 27 Marttan bu yana, 
memur, durumunun yansı kaybetti; sadece, yüzde 140'lık enflasyona karşılık yüzde 43'lük artış de
ğil; Anayasaya aykırı bir şekilde bu bütçe kanunuyla, tutmuşsunuz, bir de memurun lojman kirası
nı artırmışsınız, servis araçlarına zam koymuşsunuz... 

CENGİZ BULUT (İzmir)-İlaçlara zam yapülar. 
EYÜP AŞIK (Devamla)- Emekli ve mevcut memurların sağlık hizmetlerindeki katılma payı

nı artırmışsınız, bu sene vergi iadesini kesmişsiniz; yani, yaptığınız zulüm... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapaüldı) 
BAŞKAN-Sayın Aşık, lütfen, son cümlenizi söyler misiniz. 
EYÜP AŞIK (Devamla)-Peki efendim. 
... yaptığınız eksiklik, sadece, bu bütçe kanunuyla, yüzde 140'a karşılık verdiğiniz yüzde 22 

değildir. 
CENGİZ BULUT (İzmir)-Memuru perişan ettiler, emekliyi perişan ettiler. 
EYÜP AŞIK (Devamla)-Başka eksiklikler de olmuştur. 
Geliniz, bu önergemize evet deyiniz, bu önergemize evet dediğiniz zaman, memur, sadece bir 

nefes alacak, sadece bir nefes; fazla değildir. Bunun karşılığını da koymuşuz; bu, bir aktarmadır, 
diğer bazı ödeneklerden yüzde 5 keserek... Zaten bütçe delik deşik, zaten 200 trilyon açık -belki 
400 trilyona çıkacak- geliniz, memurdan 40 trilyonu esirgemeyiniz; bu toplumsal barışı iyice bo
zacak, huzursuzluk getirecek bu ortama koşar adım gitmeyiniz; hiç değilse bunu biraz erteleyiniz, 
bu önergemize evet deyiniz. 

Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
REFİK ARSLAN (Kastamonu)-Mahvettiler memuru, perişan ettiler! 
CENGİZ BULUT (İzmir)-Memur perişan, işçi perişan! 
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum, Sayın Aşık. 
RP Grubu adına, Saym Cevat Ayhan; buyurun. 
Süreniz 10 dakika efendim. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya)- Muhterem Başkan, muhterem üyeler; gö

rüşülmekte olan 47 nci madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. 
Muhterem arkadaşlar, bu madde memur maaş katsayılarını, yurt dışında görev yapanların ay

lıklarını, ücret, sözleşme ücreti, ek tazminat ve döner sermaye payı tavanlarını düzenlemektedir. 
Tabiî, bu bütçe kanunu tasarısının en mühim maddesi bu maddedir; zira, 1 milyon 700 bin memu
run, 1995'te alacağı ücretleri, maaşları düzenlemektedir. Hükümet "1995'te yüzde 22 enflasyon ola
cak, yüzde 22 zam yapıyorum" dedi. Peki, 1994 yılını ne yapalım?.. 

Sayın Aşık uzun uzun izah etti, 1994'te yaptığınız zam, yüzde 40-43 iken, enflasyonunuz da 
yüzde 140; yani, yüzde 140 alıyorsunuz, yüzde 40 veriyorsunuz, 100 nereye gidiyor; 100 de, tabiî, 
faize gidiyor, holdinglere gidiyor, dış borçlara ve iç borçlara gidiyor. Sizin bu bütçeniz, zaten, if
las bütçesi; bu Hükümetin, derhal, istifa edip gitmesi lazım. 

HALİL DEMİR (Aksaray)-Sen gel, sen!.. 
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CEVAT AYHAN (Devamla)- Bu Hükümet istifa etmezse, millet istifa ettirecek zaten. Göre

ceksiniz, 1995'te bu Hükümet yerinde duramayacak, mümkün değil, veda edeceksiniz; arz-ı mevud 
değil, İktidara arz-ı veda edeceksiniz. Maalesef, bu Sayın Çiller, otuz yıllık Anavatan-DYP çizgi
sindeki bir siyasî görüşü de, böylece iflasa götürmüş oluyor. 

NEVŞ AT ÖZER (Muğla)-Bizi ne karıştırıyorsunuz? 
CEVAT AYHAN (Devamla)- "Anavatan" demedim, sürçülisan oldu, Adalet Partisi-DYP de

mek istiyorum, tabiî sizinle ilgisi yok. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 
Siz, sekiz yıllık bir dönemin izlerini hafızalardan sildirmeye çalışıyorsunuz... 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Biz hesabı-verdik. 
CEVAT AYHAN (Devamla)- Bakın, bir şey söyleyeyim : Siz, bu DYP ile SHP'ye çok dua 

edin; çünkü, millet, sizin, zamlardan, şeylerden bıktı, silkeledi attı; ama, şimdi büsbütün felaketle 
karşılaştı. (RP sıralarından alkışlar) 

Biliyorsunuz, Şeyh Sadi'de bir hikâye var; neyse, anlatmayayım şimdi, uzun olacak, girmeye
yim; yani, semerci ustasına beddua etmiş birileri "bu usta ölsün de kurtulalım" diye; yerine geçen 
kalfanın semerleri de hayvanların sırtlarını yara yapmaya başlayınca "alı, eski semerci neredesin" 
diye aramışlar; ama, o da, tabiî, terki dünya olduğu için... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Aynen Hocam, aynen... 
CEVAT AYHAN (Devamla)- Şimdi, tabiî, denenecek olan, Refah Partisi; bu geliyor yani... 

Onun için, siz biraz daha istirahat edeceksiniz; bunlar, temelli silinecekler. Değerli arkadaşlar, he
le şunları bir uzaklaştıralım, ondan sonra biz anlaşırız. 

Şimdi, söylemek istediğim şudur: Siz, 1994'te, memurun, işçinin cebinden yüzde 100 çaldınız; 
enflasyonla çaldınız. Enflasyon, zaten, en mahirane, en büyük hırsızlık. 

HALİL DEMİR (Aksaray)- Bosna'nın parası?.. 
CEVAT AYHAN (Devamla)- Ama, bu enflasyon onsekiz seneden beri niye düşmüyor; bu 

enflasyon, borçluların işine yanyor, Hükümetin işine yarıyor. Hükümetin 700 trilyon borcu var; 
şimdi, seneye, enflasyonu yüzde 240 yapacak ki, bu borçları biraz daha ucuz parayla ödesin, kolay 
ödesin. Zaten,'borçlu olan holdingler de bunu pompalıyor. Yani, enflasyonu aşağıya çekmek, Hü
kümetin işine gelmiyor, büyük sermayenin işine gelmiyor. Yoksa, onsekiz senede, bir memlekette 
enflasyon düşmez mi?! 1978'dc başlayan enflasyon, Anavatan Partisiyle biraz düşer gibi oldu; 
1987'den sonra, tekrar pikeye geçti; siz de, maşallah, roketin üçüncü kademesini ateşlediniz; tuta-
bilirseniz, şimdi tutun!.. 

NEVŞ AT ÖZER (Muğla)-Onlar yanlış yapmazlar (!) 
CEVAT AYHAN (Devamla)- Siz beraat ettiniz; merak etmeyin. 
Değerli arkadaşlar, siz, bu memur maaşlarını artırmaya mecbursunuz. 
Sayın Başbakan, emeklinin, işçinin önünde gözyaşları dökerek, çok güzel artistlik yapıyorlar; 

ama, kimse de buna inanmıyor, bilesiniz. 
Onun için, gelin, ne yapacaksanız burada yapın; bu işin zamanı geçiyor değerli arkadaşlar. Ba

kın, en ciddî kuruluşların bile, 1995 için verdikleri rakamlar, uluslararası kuruluşların da, yurt için
de ciddî etüt yapan kuruluşların da, 1995 enflasyon tahmini, en iyimseriyle, yüzde 75'tir; ama, onu 
dahi tutturmanız mümkün değil. Sizin bu israfçı, dağınık, beceriksiz yönetimlerinizin, bunların hiç
birini yapması mümkün değil. Onun için, gelin, memurun hakkını baştan verin. 

Söyleyeceğim ikinci husus şu: Burada, üniversitelerin döner sermayesiyle ilgili bir hüküm var. . 
Daha önce, 32 nci maddede, üniversitelerin döner sermayesinde, Maliye'ye yüzde 10 kesinti yapı
lırken, bu kesintiyi yüzde 35'e kadar çıkarma yetkisini Maliye Bakanlığına veriyorsunuz. 
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Bakın, bir süre önce Orta Doğu Teknik Üniversitesine gittim, oranın rektör ve yöneticileriyle 

görüştüm bazı meseleleri; o meyanda, döner sermaye meselesini de görüştük, Nedir durum; bir üni
versitenin döner sermayesi 100 liralık iş almışsa, 10 lira Maliye'ye kesiliyor; 45 lira, üniversitele
rin "overhead" dedikleri genel giderlerine ayrılıyor; 22,5 lira, tekrar vergiye gidiyor; 22,5 lira da 
araştırma masraflarına ve araştırıcıya pay olarak kalıyor. 

Siz, şimdi, bu ilk ağızdaki kesintiyi yüzde 35'e çıkarınca... Zaten Maliye Bakanımız böyle ba
kıyor, nereden ne kapsam diye; çünkü, bütçe açığı var; 700-800 trilyon lira iç borç var, delik deşik 
bir bütçe var. O da haklı olarak kaynak arıyor; ama, gelin, ilmi boğmayalım. Niye; çünkü, eğer siz, 
üniversitelerin döner sermayesinden, hocalara, asistanlara, doçentlere, araştırıcılara bir gelir imkâ
nı vermezseniz, üniversitelerde araştırmayı boğarsınız. 

Belki bu madde, tıp fakültelerine dönük bir anlayışla hazırlanmış olabilir; ama, hepsi bu sepe
tin içine giriyor. Tıp fakülteleri için ayıracağınız bir şey varsa ayırın, ayrı tarif edin; ama, biz, üni
versitelerimizde araştırma olsun, teknolojik gelişme olsun istiyorsak, mutlaka araştırmayı destek
leyecek, araştırmaya malî destek verecek bir anlayışa, bir kanuna da ihtiyacımız var. Bumdan ala
cağınız mühim bir şey değil; ama, burada imha edeceğiniz, zayi edeceğiniz araştırma hamlesinin, 
gücünün, Türkiye'ye büyük kaybı olur. Bu insanların, gidip özel sektörde araştırma yapma imkân
ları yok; üniversite hocasıdır, üniversite kadrosudur, bunlara burada da bunu yapma imkânı ver
mezseniz, araştırma masraflarını nereden finanse edecekler? Zaten, üniversitelerin bütçeleri dar, 
imkân veremiyoruz; hiç olmazsa, bırakın, piyasadan iş bulsunlar, proje getirsinler, uygulama yap
sınlar ve oradan aldıkları parayla, hem araştırmayı finanse etsinler hem araştırma teçhizatına kul
lansınlar hem de bir miktar onların geliri olsun. Üniversitede çalışanların maaşlarının ne kadar dü- v 

şük olduğunu hep beraber görüyoruz. Ben otuz yıldır biliyorum, üniversite öğretim üyelerinin, cid- "" 
dî ve ihtiyaca kâfi bir maaş aldıkları zamanın çok az olduğunu biliyorum. Genellikle, arada bir zam 
yapılır, zaten, enflasyonun içinde, o, hemen, kısa zamanda erir; tekrar, boyacının maaşına muhtaç 
hale gelirler; karikatürlere de yansıdığı gibi!.. 

Zaten, Türkiye'de araştırma yok, muhtelif vesilelerle konuştuk, geçenlerde, üniversite sanayi 
işbirliği için çok büyük bir toplantı yapıldı, Sayın Cumhurbaşkanı da katıldılar, bunu geliştirelim 
istiyoruz; ama, araştırma yok, araştırmaya zemin yok ki, vasat yok ki, destekleyen hava yok ki, an
layış yok ki... Bir senede Türkiye'de patent müracaatı 1 200 tanedir; bu, Japonya'da 380 bin tane, 
Almanya'da 80 bin tane, Fransa'da -yuvarlak rakam söylüyorum- 50 bin tanedir. Senede 1 200 ta
ne patent müracaatı olan bir ülkede hangi teknolojik hamleyi, hangi gelişmeyi yapacaksınız? Yani, 
bir memleketin kalkınmasında motor güç, dinamik güç, en mühim unsur, ilimdir, teknolojidir. Bu
nun da yeri, merkezi, Kızılay Meydanı değil, üniversitelerdir. Üniversiteleri genel bütçeden destek-
leyemiyorsak, bırakınız, döner sermayeden, hiç olmazsa, bir inkişaf imkânı ve penceresi bulsunlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Lütfen son cümlenizi söyler misiniz. 
CEVAT AYHAN (Devamla)-Bitiriyorum, son cümlem. 
Bunun düzeltilmesi için önergemiz var. Desteğinizi umut ederim. 
Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Başka söz isteyen?.. Sayın Erdal, siz de kişisel söz mü istiyorsunuz? 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Evet efendim. 

. BAŞKAN-Peki, buyurun. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya)- Sayın Başkan, Grup adına Sayın Halil Demir konuşacak. 
BAŞKAN- Peki, Grup adına... 
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Şimdi, Doğru Yol Partisi Grubu adına da söz istendi. Sayın milletvekilleri, o zaman, şöyle ya

palım: Çalışma süremizin bitmesine 5 dakika var; o zaman, normal ara verelim. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

Bir dakika Sayın Erdal... Size sonra... Grup adına söz istendi. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Olmaz efendim, 5 dakika uzatın. 
BAŞKAN- Olur mu efendim; daha 10 dakika grup adına konuşma olacak, 5 dakika, şahsı adı

na arkadaş konuşacak. (ANAP sıralarından "olmaz, olmaz" sesleri) 
Bir dakika efendim... Ne konuşuyoruz?! 
Aşağı yukarı, uzun uzun 7-8 tane önerge var. Arkadaşlar, rica ediyorum... 
SÜHA TANIK (izmir)- Süreyi uzatın. 
BAŞKAN- Niye kapatalım ki, yani... Diğer maddeler var, diğer maddelerin önergeleri var. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Sayın Başkan, bir saniye... Ben söyleyeyim: Bu Meclisin bir gelene

ği var; bir maddeye başlandığı zaman, vakit daralınca, o madde bitinceye kadar süre uzatılır; gele
nek budur. 

BAŞKAN- Sayın Aşık, bakın...Bir dakika... Bir dakika... 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Şimdi, burada çoğunluk yok diye bunu yaparsamz, ondan sonra, biz 

de aynı sizin gibi kötü niyetle davranırız. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya)-Çoğunluk var. 
BAŞKAN- Şimdi, Sayın Aşık, kötü niyetle kimse hareket etmiyor. Ben, sizden rica ediyo

rum... (ANAP sıralarından gürültüler) 
BURHAN KARA (Giresun)- Sayın Başkan, burada grup adına konuşulmuyor; önce şahsı adı

na söz verdiniz, kürsüye davet ettiniz. 
BAŞKAN- Bakın, ben, size söyleyeyim: Bir grup adına konuşulacak... Arkadaşlar, bir dakika... 
BURHAN KARA (Giresun)- Şahsa söz verdiniz önce, kürsüye davet ettiniz. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Vakit varsa, bitirelim maddeyi o zaman. 
BAŞKAN- Efendim, grup adına söz istendi, olur mu canım?! 
EYÜP AŞIK (Trabzon)-5 dakika tutar. 
BAŞKAN-Şimdi, Sayın Aşık... 
NEVZAT ERCAN (Sakarya)- Sayın Başkan, Sayın Demir Grup adına konuşmaktan vazgeçiyor. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Bakın vazgeçiyor. Önergeler 5 dakika tutar. 
BAŞKAN- Vazgeçiyorsa tamam; ama, önergeler var 7 - 8 tane önerge var. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- 5 dakika tutar; şimdiye kadar bitirmiştiniz. 
BAŞKAN- Rica ediyorum Sayın Aşık... 
Şimdi, bakın, çalışma süremizin bitmesine 5 dakika var. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Sayın Başkan, hiçbir kanunda müzakerelerinin madde yarısında ara 

verilmiş değil. 
BAŞKAN- Canım sizden mi emir alacağım! Burada kabul ettiğimiz çalışma saatlerimiz var. 

Ne diye karşı çıkıyorsunuz?! 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Böyle bir usul yok; madde müzakereleri yarım bırakılmış değil. 
BAŞKAN- Burada olan milletvekilleri bir saat sonra gelsin efendim. 
Saat 21.OO'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.56 

•*- m : — 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 21.00 

BAŞKAN: BaşkanvcMH Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER : İlhan KAYA (İzmir), Kadir BOZKURT (Sinop) 

— - — • © - — • — — 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 60 inci Birleşiminin üçüncü Oturumunu açıyo
rum. 

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

1. - 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/771; 1/754. 3/1580; 1/772; 1/755, 3/1581) (S. Sayıları: 747, 750, 748, 749) (Devam) 

B) GELİR BÜTÇESİ (Devam) 
2. - 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/771) (S. 

Sayısı; 747) (Devam) 
BAŞKAN- 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Ta

sarıları ile, 1993 Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerindeler. 
Sayın milletvekilleri, 47 nci madde üzerindeki müzakerelere gelmiştik. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Halil Demir; buyurun efendim. 
Konuşma süreniz 10 dakika. 
DYP GRUBU ADINA HALİL DEMÎR (Aksaray)-Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan Maliye Bakanlığı bütçesinin 47 inci 

maddesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere, huzurlarınıza gelmiş 
bulunuyorum; sözlerime başlarken, hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. 

Bizden önce grupları adına konuşan sayın konuşmacıların sözlerini, dikkatle dinledim. Geç
miş dönemin iktidarının sözcüsünün söylediklerine baktığım zaman, sanki bu ülkenin ve memurla
rının durumunun bu hale gelmesinde, kendilerinin hiç suçu yok. 

M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya)-Bravo vallahi! (ANAP sıralarından alkışlar!) 
HALİL DEMİR (Devamla)- Ülkenin borcunun, özellikle dış borcunun bu kadar yükselmesi, 

onların değil de başkasının... 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu)- Tavandan başınıza bir şey düşse, bizden bileceksiniz. 
HALİL DEMİR (Devamla)-...yaptığı vebal gibi konuştular... 
M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya)-Konuşmayın.... 

BAŞKAN-Müdahale etmeyin, rica ediyorum. 
HALİL DEMİR (Devamla)-... Fakat, benden önce konuşma yapan, değerli sözcülerin konuş

malarından şunu çıkardım... 
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MAHMUT ORHON (Yozgat)-Günaydın! 

HALİL DEMİR (Devamla)- Memur maaşları konusunda söylediklerinden şunu çıkardım: 
Kendileri memuriyeti ve memurun durumunu gerçekten ya bilmiyorlar yahut da, sadece bu konu
yu polemik konusu yapmak için söylüyorlar. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Çok iyi memurların durumu!.. 
HALİL DEMİR (Devamla)- Memurların durumunun sadece katsayı artışlarıyla veyahut da ge

çici pansumanlarla düzelmesi mümkün değildir. Ben, bunu defalarca burada izah ettim; bugün, yi
ne izah edeceğim. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu)-Zorlama, Allahaşkına! 

M. RAUF ERTEKİN (Kütalıya)-Memurun durumunu çok iyi!.. 

HALİL DEMİR (Devamla)-Sayın milletvekilleri.. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- Memur ne maaş alıyor; sen memur maaşı almıyorsun ki... 
HALİL DEMİR (Devamla)-Ben, daktilograflıktan başlayarak, 17 sene memuriyet yapan bir 

kişiyim. ' 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- O zaman öyle konuşmuyordun ama. 
HALİL DEMİR (Devamla)- Ben, size konuyu izah edeceğim. Eğer, gerçekten memurun du

rumunun düzelmesini istiyorsanız, gelin, hep birlikte halledelim.(ANAP sıralarından gürültüler) 
SÜHA TANIK (izmir)-Gelin, önergeye oy verin!.. 
HALİL DEMİR (Devamla)- Televizyonlara, kürsülere çıkıp taraftar olduğunu söyleyip de bu

raya getirilen kanun tasan ve tekliflerine kırmızı oy verenleri televizyonda hep birlikte gördük, hep 
gördük... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla)- Yaptığınıza bakın!.. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Üç yıldır neredesiniz? 
HALİL DEMİR (Devamla)- Sayın, milletvekilleri, bu durumun düzelmesi için, hâkimlere zam 

yapıp doktorlan bekletmek, doktorlara zam yapıp mühendisleri bekletmek, mühendislere zam ya
pıp idarî personeli bekletmek ve bunlan birbirine haset ettirmek, hiçbir şeyin çözümü değildir. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Bakın, memurun durumunu düzeltmek için, ne yaptınız Sayın ANAP Grubu: 
MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul)- ANAP Grubuna hitap etmeyin, Genel Kumla hitap 

edin. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Memuru perişan ettiniz. 

HALİL DEMİR (Devamla)- Tuttunuz, 657 sayılı Devlet Memurları Yasasında değişiklik yap
tınız, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle sözleşmeli personel ihdas ettiniz. 

MAHMUT ORHON (Yozgat)-İktidar olduğunuzun farkına varın!.. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- "Benim memurum" diyen bunlar; hep laf!.. 

BAŞKAN- Arkadaşlar, müdahale etmeyelim, rica ederim... 
HALİL DEMİR (Devamla)- Bakın, sözleşmeli personelin, 657 sayılı kanuna tabi memurlann 

durumunun düzelmesi sırf katsayıya bağlı değil. Katsayıyla zam vermeme taraftarı değiliz 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Verin o zaman. 
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EYÜP AŞIK (Trabzon)-Seyyanen verin!.. 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu)-Ağlayacaksın... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Milletin yüzüne bakamazsınız böyle. 

HALİL DEMİR (Devamla)- Ama, katsayıyla zam vermek konuyu bitirmez. Bu şöyle düzelir: 
Bakın, bir kurumda alman maaşı söylüyorum size: 

BALKAN-Arkadaşlar, rica ediyorum, arkadaşımız sözlerini bitirsin. 
HALİL DEMİR (Devamla)- Genel müdürün aldığı maaş 28 milyon 520 bin 479 lira. 
MAHMUT ORHON (Yozgat)-Hangi genel müdür bu? 
HALİL DEMİR (Devamla)- Herhangi bir genel müdürün. Bir işçinin aldığı maaşı söylüyo

rum: 54 milyon 661 bin lira. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- O zaman ne iyi! 

HALİL DEMİR (Devamla)- Ben, size iyi olduğunu söylemiyorum. Söyleyeceklerimi bir bek
le, ondan sonra konuş lütfen. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN- Arkadaşlar, kürsüdeki arkadaşa çok müdahale ediyorsunuz, rica ediyorum... 
HALİL DEMİR (Devamla)- Bakın, yine sözleşmeli personelin aldığı maaşı söylüyorum: En 

yüksek sözleşmeli personelin aldığı maaş 59 milyon 996 bin 680 lira, en düşük sözleşmeli perso
nelin aldığı maaş 20 milyon 877 bin 489 lira. 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Memur ne alıyor?.. 
HALİL DEMİR (Devamla)- Burada, en düşük dereceli memurun aldığı maaşı da söylüyorum: 

4 milyon 630 bin lira... 
SÜHA TANIK (İzmir)- Arkada memurlar oturuyor, ne alıyorlar, onlara sor. 
HALİL DEMİR (Devamla)- İşte bunun düzeltilmesi gerekir. 
SÜHA TANIK (İzmir)- Arkada memurlar oturuyor, sorun ne alıyorlarmış. 
BAŞKAN- SayınTanık... , 
HALİL DEMİR (Devamla)- Bunun düzelmesi için personel rejimini bir an önce şu Meclise 

getirelim ve bunu çıkaralım. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Niye getirmiyorsunuz?.. 
HALİL DEMİR (Devamla)- Personel rejimi geliyor, gelecektir....(ANAP ve RP sıralarından 

gürültüler) 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu)- Yazıklar olsun... 
BAŞKAN-Sayın arkadaşlar, rica ediyorum...Sayın milletvekilleri... 
HALİL DEMİR (Devamla)- Memurun birbirine hasetle bakmasının, aynı odada çalışan me

murların ayrı maaş almasının düzeltilmesinin tek çözüm yolu, personel rejiminin düzeltilmesidir. 
Burada katsayıyı artırmak ancak pansumandır. Bu konu başka türlü düzelmez. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla)-Yaptığınız bu, yaptığınız bu... 
MAHMUT ORHON (Yozgat)- Siz, Karayalçın'ı kurtaracak tasarıyı getirinceye kadar, getirin 

o tasarıyı, çözelim bu sorunu. 
HALİL DEMİR (Devamla)- Eğer siz, bu konuyu tam bilseniz, beni sükûnetle dinler ve sonu

cunda kararı verirsiniz. Siz, konuyu bilmediğiniz için, bu konuyu sadece politik malzeme yapmak 
için elinizden geldiğince uğraşıyorsunuz... 
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ABBAS INCEAYAN (Bolu)- Arkada memurlar var, onlara sorun. 

HALİL DEMİR (Devamla)- Konunun politika malzemesi olması zamanı geçmiştir artık. Bu 
konunun biran önce çözüme kavuşturulması gerekir. 

Sayın milletvekilleri, İktidar Grubu bu personel rejimi tasarısını getirdiği zaman, biz, sizlerin 
kırmızı oy vermeyeceğini bilmiyoruz ki. Onun için memurun durumunun düzelmesi gerçekten el
zemdir. Bunların durumlarının düzelmesi de personel rejimiyle olur. Başka hiçbir yolla bu düzel
mez, mümkün değil; çünkü, hâkimin, arkasından doktorun arkasından öğretim görevlisinin maaşı
na zam yapacaksınız; bu konu böyle hallolmaz... 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu)-Getirin o zaman tasarıyı. 
HALİL DEMİR (Devamla)- Bunun hallolması için elbirliğiyle çalışacağız. Milletvekilliği gö

revimizi hep birlikte yapacaksak, bu personel rejimini buradan bir an önce geçireceğiz. Bu konu
nun politik malzeme olmasını bir kenara atmamız lazım; bunun çıkması lazım. 

SÜHA TANIK (İzmir)-Memur bunları bekliyor. 
HALİL DEMİR (Devamla)- Öneriniz, belki bugün için memura bir nefes aldırır. Ne yapar, 

Türkiye Cumhuriyeti Devletine 40 trilyonluk yük getirir; getirilen bu yükü ne yapacağız, Nasıl kal
dıracağız.. 

İşte, sizin bu düşünceyi geçmiş 8 yılda uygulamanız sonucu da memur bu hale gelmiştir, bu
nu unutmayın ve bunun düzelmesi için tekrar söylüyorum... 

RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Bu zamlar nereden geldi? 
HALİL DEMİR (Devamla)- Gelin, milletvekilleri olarak, bir an önce, vatan ve millet için, eli

mizi vicdammıza koyarak memurun dummunu düzeltecek, kökten halledecek personel rejimini 
hep birlikte çıkaralım. (ANAP sıralarından "hemen gelin, çıkaralım" sesleri) 

MAHMUT ORHON (Yozgat)- Grubunuzdan hiçbir adam çıkıp konuşmuyor, sizi niye çıkarı
yorlar? 

HALİL DEMİR (Devamla)- Daha önce konuşan sözcünüz "halk sizi buradan dışarı atacak" di
yordu. Halk bizi atmaz. 

SÜHA TANIK (İstanbul)-Atar, atar... 
HALİL DEMİR (Devamla)- Atsaydı, bu hallere gelmezdik. Halk, bizim karşımızda ciddî bir 

muhalefet bekler; eğer, değiştirirse iktidarı halk değil, muhalefeti değiştirir. Neden; bu konuda ik
tidarın yapacağı işi beraberce, sükûnetle ve akıllıca yürütelim derdi. Halk bunun bilincindedir ve 
inşallah gelecekte de bu olacaktır. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Önergeyi kabul edin o zaman! 

HALİL DEMİR (Devamla)- Onun için, bu konunun, böyle politik şov yapmakla düzeleceği
ne inanmıyoruz. Bu konu kökten halledilecektir... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Siz gidersiniz kökten halledilir. 

HALİL DEMİR (Devamla)- Gelin, bu konuyu hep birlikte kökten halledelim, bütün memur
lar düzelsinler. 

Hepinize teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Demir. 

Şahsı adına, Sayın Salih Kapusuz; buyurun efendim. 
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Süreniz 5 dakika Sayın Kapusuz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütçe ilgili görüşmekte 
olduğumuz yasa tasarası üzerinde, şahsî görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Biraz önce... 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu)- Talihsiz bir konuşma dinledik. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla)- ...DYP Grubu adına görüşlerini arz eden arkadaşlarımız, nak
len yayın yapılıyor olsaydı; acaba, böyle bir konuşma yaparlar mıydı diye kendi kendime düşün
düm ve sordum. 

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir)-Yapar... yapar... 
REFİK ARSLAN (Kastamonu)-Kürsüye bile çıkamazlardı. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Önceki gün, bu kış şartlarına rağmen, memurlarımız, herhal
de zevkten dört köşe oldukları için meydanlara dökülmemiştir. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanının görmesi lazım. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Bugün, elinizi vicdanınıza koyun, biraz önceki arz edilen ra

kamlar ve Türkiye'de yaşanılan iktisadî sıkıntıların, geçim şartlarının, insanları getirmiş olduğu yer 
konusunda bir vicdanî muhasebe yapın. Günlük ihtiyaçlarım karşılamaktan acze düşmüş olan dev
let memuru -ki, ismi çok önemlidir- olarak görev yapan, bu millete hizmet için görev üstlenmiş 
olan bu insanlar "açız" diye bağırabiliyorlarsa... 

AHMET SAYIN (Burdur)- Memurun durumunu düzelteceğiz, merak etmeyin. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Evet! 
...Maalesef, siz de buraya çıkıp, "efendim sadece göstergeleri değiştirmekle bu işi çözemeyiz" 

deyip geçiştirmeye kalkarsanız; size, kardeşim, üç yıldan beri bu memlekette İktidardasınız, derler. 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu)- Aferin. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Geçmişte hata yapılmıştır, kalıcı bir çözüm bulunamamıştır, o 

ayrı bir konu; fakat, siz, Uç yıldan beri niye bu konuyla ilgili bir çözüm getirmediniz? Şayet, siz, 
personel rejimini getirdiniz de; bu dengesizlikleri, bu haksızlıkları, bu zulmü ortadan kaldırmak is
tediniz de Meclis mi karşı çıktı? 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)-Yok. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Değil. İstediğiniz zaman, hoşunuza gittiği takdirde, gerek gör
düğünüz takdirde ne yapabiliyorsunuz? 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)-5 tane bakanlık daha ilave ediyorlar. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Bütçe görüşmelerini tamamlandıktan sonra sabah saat 
03.00'lerden sonra 5 tane ilave bakanlık kurabiliyorsunuz! Ama, binlerce insanın geçinebilmek 
için... (DYP sıralarından "Kanun tasarısı hazırlıyoruz" sesleri) 

Biz hazırız, bugün sabaha kadar buradayız. Eğer, siz, bu konuda samimiyseniz, bu insanların 
dertlerine derman olabilecek en ufacık bir reçete getirin, muhalefet de etmeden, üzerinde söz de al
madan, baş tacı kabul edeceğiz. 

İBRAHİM GÜRSOY(lstanbul)-Televizyon yayın yapmıyor! 
SALİH KAPUSUZ(Devamla)-İşte, sizinle bizim farkımız burada. Siz kürsüye, televizyon gö-
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rüşmeleri naklen verirse çıkarsınız; biz, televizyon görüşmeleri naklen verse de vermese de çıka
rız. Biz, bu kürsüde neyi konuşuyorsak, halkın arasında da onu konuşuyoruz; işte fark burada. 
(DYP sıralarından gürültüler) 

NECMİ HOŞVER(Bolu)-Eğer, 657'yi bilseniz... 
BAŞKAN-Müdahale etmeyelim arkadaşlar. 

SALİH KAPUSUZ(Devamla)- Bu konuşmayı, oturduğunuz yerden değil de, buradan yapsa
nız veyahut da buyurun sendikaların huzuruna, bu milletin memurlanmn huzuruna beraber gidelim 
orada konuşalım. Olmaz!.. Olmaz!.. 

Değerli arkadaşlar, çifte standartı mutlaka bırakacaksınız. Bugün bakkalın önünden geçerken 
çekinen, kasabın yanına uğramayan, çocuklarının ihtiyacını karşılayamayan memur için bu şekilde 
konuşmanız vicdana elbette sığmaz. Biz böyle düşünüyoruz; şayet bunu layık görüyorsanız, bizim, 
size söyleyeceğimiz başka bir şey yok. 

NECMİ HOŞVER(Bolu)-Ne konuştuğunu anlamadık!.. 

SALÎH KAPUSÜZ(Devamla)-Değerli arkadaşlar, şu andaki önerge bile sizce belki kalıcı ol
masa -biz de kabul ediyoruz- pansuman bir tedbir bile olsa, mutlaka bu önergeyi destekleyin; ge
çici de olsa bu memurlarımıza birazcık yardımcı olalım. Şayet, bu konuda bu şekilde değil de, ka
lıcı bir başka şekilde düşünceleriniz varsa... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Lütfen son cümlenizi söyler misiniz; zaten zamanımız da kısıtlı, çok işimiz var; ri

ca ediyorum. 

SALÎH KAPUSUZ(Devamla)- Evet, doğrudur efendim; ancak, başka maddelerden daha çok, 
memurlarla ilgili madde üzerinde ehemmiyetle durmak mecburiyetindeyiz. 

Bizim sizlerden istediğimiz; sizlerin adına, bu memleketin hizmetini gören devlet memurları
na, bu tekliflerle de olsun, katkınızı temin etmektir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.(RP veANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Hüseyin Erdal, konuşacak mısınız? 
HÜSEYİN ERDAL(Yozgat)-Hayır efendim, konuşmayacağım. 

. BAŞKAN- Buyurun Sayın Bulut. 
Süreniz 5 dakikadır; süreye riayet etmenizi rica ediyorum. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; nasıl bir Türkiye devraldınız. 
Enflasyonu düşürülmüş bir Türkiye devraldınız, işsizliği azaltılmış bir Türkiye devraldınız. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Maddeyle ilgili konuşursanız memnun olurum. 
CENGİZ BULUT (Devamla)- Oraya geleceğim, memura geleceğim. 
Büyümesi hızlandırılmış bir Türkiye devraldınız... Yalan mı, yalan mı?.. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)- Yalan! 
CENGİZ BULUT (Devamla)- Demirci diyor bunu: "50 nci Hükümete böyle bir Türkiye bı

raktım." Buyurun!.. Demirel diyor. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) Sayın Süleyman 
Demirel "başarı üçgenini gerçekleştirdik... Enflasyonu düşürdük"diyor, işsizliği azalttık, büyüme-

- 7 2 5 -



T.B.M.M. B : 60 22 .12 .1994 O : 3 

yi hızlandırdık... 500 günün sonunda verilen rapordur bu, 50 nci Hükümete teslim edilen Türkiye-
dir bu. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) 

SÜHA TANIK (İzmir)-Cengiz söylüyor... Yalan mı!.. Yalan mı!.. 

CENGİZ BULUT (Devamla)- Yalan mı, yalan mı?.. Memur perişan, işçi perişan; kan ağlı
yor, Allah yardımcısı olsun.(DYP sıralarından gürültüler) 

4 milyon 200 bin liraya milletvekili maaşıyla gülmek kolay. Arkadaşım, "memuriyete dakti-
lograflıktan başladım ben" diyor. Ben de, bir zamanlar çanta taşıdım; su parası topluyordum bele
diyede; ama, şimdi milletvekiliyim; ne anlarım memurdan ben, ne anlarım acısından, kömür kaç 
para?.. 

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir)- Anlamıyorsan, o zaman niye konuşuyorsun? 
CENGİZ BULUT (Devamla)- Odun kaç para? Ev kirası kaç para? Ekmek kaç para? Elektrik 

kaç para? Kaç para ulaşım? Dolmuş kaç para?.. Memur ağlıyor... 

Biz, burada birbirimize bağıralım, birbirimize politika yapalım; ama, memur inanın perişan, 
çok kötü durumda. Ben, hayatımda, memurun bu kadar kötü bir durumda olduğu dönemi hatırla
mıyorum. Allah yardımcınız olsun; ateşten bir gömlek içindesiniz, kıvranıyorsunuz. Burası güzel, 
çıkmayın, dışarıya; soğuk olduğu, kar olduğu için değil; memur bekliyor sizi, memur... Acı bir 
olay. 

HALİT DAĞLI (Adana)-Seni de yakalayabilirler. 

CENGİZ BULUT (Devamla)-Değerli arkadaşlarım, DYP'li bir milletvekili, bakınız ne diyor 
: "Ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden kalkınması, devletin kuruluşlarında da görevlerin 
yerine getirilmesinde kolaylık arz edecektir. Altı yedi seneden bu yana enflasyon, her yıl yüzde 
50'lilerin üzerinde de seyrettiği hayat pahalılığı çekilmez hale geldi.." diyor. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)-Kim?.. Kim?.. 
CENGİZ BULUT (Devamla)- Yüzde 50 enflasyonla hayat pahalılığı çekilmezmiş. Bunu kim 

söylüyor: Doğru Yol Partisine mensup bir milletvekili... Ne zaman: Muhalefetteyken... Muhalefet
teyken enflasyonun yüzde 50 olmasına bar bar bağıran, memur perişan, sıkıntılar içinde deyip, me
seleyi yerden yere vuran insanlar, bugün enflasyon oranı kaç?.. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu)-Yüzde 150!.. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)-Yüzde 140. 
CENGİZ BULUT (Devamla)- Yüzde 138.. Arkadaşlar, yanlış söylemeyin, yüzde 140 değil, 

yüzde 138; 2 puanı yiyorsunuz. 
1989'da, enflasyon yüzde 50 diye Türkiye'yi ayağa kaldıran çok değerli, çok sevdiğim bir 

ağabeyim- politika yapıyoruz işte, birbirimize tekme atacağız, artık o kadarını idare edeceksiniz-
Sayın İsmail Köse, İçişleri Bakanlığı bütçesi hakkında Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşur
ken şunları söylüyor: "Yüzde 50 enflasyonla ahlak çöker, rüşvet artar, memur perişan. Değerli ar
kadaşıma izafeten söylüyorum; bu tamam. 

Şimdi yüzde kaç enflasyon var?..(ANAP sıralarından "yüzde 150 sesleri) 
REFİK ARSLAN (Kastamonu)-Yüzde 140... 

CENGİZ BULUT (Devamla)- Hak yemeyin ANAP'lılar, hep böyle fazla söylüyorsunuz; enf
lasyon yüzde 138. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Enflasyon, kasım ayında yüzde 140 idi, ama şimdi yüzde 150. 
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CENGİZ BULUT (Devamla)- Değerli arkadaşlar, ekonomik terör geliyor. PKK'yı bıraktık, 
içerideki sıkıntıyı bıraktık, dış düşmanı bıraktık; Türkiye'yi, sosyal bir patlama bekliyor. Memur
lar sıkıntı içinde; kan ağlıyor, evine ekmek götüremiyor, kirasını ödeyemiyor, bakkalın, kasabın 
önünden geçemiyor. 

FARUK SAYDAM (Manisa)- Esnaf öyle, işçi öyle... 

CENGİZ BULUT (Devamla)- Memur, artık, işine yaya gidip gelmeye başlıyor; memur, yeni 
ceket alamaz oldu... 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- Domates 50 bin lira! 

CENGİZ BULUT (Devamla)- Arkadaşlar, gelin beraber hesaplayalım... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Bulut, lütfen, son cümlenizi söyleyin. Bakın, daha çok işimiz var. 

CENGİZ BULUT (Devamla)-Tabiî Sayın Başkan. 

Vallahi, Sayın Başkan, bugün, Türkiye'de memuru konuşmayacağız!.. Bütün meselelerde mü
samaha gösteriyorsunuz da, neden memur için konuşunca çok aceleci oluyorsunuz? (ANAP ve RP. 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN- Kime müsamaha... Hiç kimseye müsamaha göstermedim. 

CENGİZ BULUT (Devamla)-Ben anlamadım yani! 

BAŞKAN- Memurla ilgisi yok canım; siz buyurun. 

CENGİZ BULUT (Devamla)- Sayın Başkan, bana, daha evvel, dakikalarca müsamaha ediyor
dunuz; ama, eğer memuru konuşmamı istemiyorsanız; memur hakkında bir şey söylememi istemi
yorsanız, memur için ağzımı kapatacaksanız; memuru yolda dövdüğünüz gibi, içeri attığınız gibi, 
bize de, memur hakkında konuşmayın diyorsanız; iltifat bekliyorsanız; memur çok iyi geçiniyor de
memizi istiyorsanız, memur rehavet içinde dememizi istiyorsanız; bunları söylememizi istiyorsa
nız; biz söyleyemeyiz. Çünkü, bakın memurlar burada -dinleyici localarını işaret ederek- ha bura
da, burada!.. Memnunlar mı, diye soralım. 

AHMET SAYIN (Burdur)- Şov yapma! 

CENGİZ BULUT (Devamla)- Müsamahanıza sığınarak, sözümü bağlıyorum Başkanım. 

Şaka bir tarafa, bu çocuklar bizim çocuklarımız, bu milyonlarca insanlar bizim insanlarımız... 
Sıkıntıları büyük. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı 

BAŞKAN-Size ek süre de verdim, lütfen kürsüden iner misiniz. 

CENGİZ BULUT (Devamla)-Tamam. 

BAŞKAN- Kürsüden iner misiniz lütfen... İner misiniz... Tamam, size ek süre de verdim. 

CENGİZ BULUT (Devamla)- Gelin, bu insanlar için, Anavatan Partisinin verdiği önergeyi 
desteklemenizi istiyoruz, memuru sevmenizi istiyoruz. 

Sağ olun. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Maddeyle ilgili konuşmalar bitmiştir. 

Önergeler vardır; geliş sırasına göre okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 47 nci maddesinin (a) bendinde, 

1 140, 1 225,4 135 ve 4 490 olarak yer alan, aylık ve taban aylığı katsayılarının; sırasıyla, 1 350, 
1 550,4490 ve 5 160 olarak değiştirilmesiyle birlikte, maddeye, aşağıdaki (h) fıkrasının eklenme
sini arz ve teklif ederiz. 

Hasan Korkmazcan Emin Kul Feridun Pehlivan 
Denizli İstanbul Bursa 

M. Rauf Ertekin Eyüp Aşık İlhan Kaya 
Kütahya Trabzon İzmir 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

h) 1995 Malî Yılı Bütçe Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan harcama ka
lemleri dışında kalan harcama kalemlerine tahsis edilmiş bulunan ödeneklerin, yüzde 5,5 kesilerek, 
memur aylık ve taban aylığı katsayılarının artışını karşılamak Üzere, Maliye Bakanlığı bütçesinde 
yer alan 930.08.3.351.900 personel giderleri ödeneğine eklenmiştir. Bu kesinti ve ekleme işlemle
riyle ilgili bütçe işlemlerini gerçekleştirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Gerekçe: 
1995 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısının 41 inci maddesiyle yapılan düzenleme ile memurla

rın aylık ve taban aylığı katsayılarında birinci 3 aylık dönemde yüzde 15'lik ve ikinci 3 aylık dö
nem içinde yüzde 7'lik bir artışla 1995 yılında, birinci 6 ay için toplam yüzde 23'lük bir maaş artı
şı öngörülmüştür. Oysa memur maaşları, 1994 yılında yaşanan hiperenflasyon karşısında yok ol
muştur. 1994 yılı enflasyon oranı, yüzde 130'larda seyrederken, memurlarımıza yüzde 40 dolayla
rında bir ücret artışı getirilerek, memurlar, 1993 yılına nazaran, yüzde 90'larda bir ücret kaybına 
uğramıştır. . 

Diğer taraftan, 1995 yılı ilk 6 aylık dönem için getirilen yüzde 23'lük maaş artışı, daha 1995 
malî yılı gelmeden, sadece benzine yapılan zamlarla yok olmuştur. Bu enflasyon ve zamlar karşı
sında şimdiden erimiş bulunan maaş ve ücretlerde, kısmende olsa bir iyileştirme yapmak maksa-

' dıyla bütçeye bağlı (A) işaretli cetvellerde yer alan ödeneklerden yüzde 5,5'lik bir kesinti yapılarak 
bulunacak karşılıkla bu teklif yapılmıştır. 

Bu düzenleme ile birinci 3 ayda yüzde 25'lik, ikinci 3 ayda da yüzde 15'ler mertebesinde bir 
artışla, birinci 6 ay için yüzde 40'lık bir artış öngörülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 47 nci maddesinin (e) bendi, 

Anayasanın 161 inci maddesine aykırıdır. Tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
İhsan Saraçlar Turhan Tayan Mehmet Adnan Ekmen 

Samsun Bursa Batman 
Yıldırım Avcı Nevzat Ercan 

İzmir Sakarya 

Gerekçe: 
Bu bend ile, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi değişikliğe uğratılmaktadır. Bir kanun mad

desinin bütçe kanunuyla değişikliğe uğratılması, Anayasanın 161 inci maddesine aykırıdır. 
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TUrkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 47 nci maddesinin (e) ve (g) fık
ralarının, Anayasanın 10,55,88,89,128,153,161 ve 162 nci maddelerine aykın olması sebebiy
le, tasan metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hasan Korkmazcan Feridun Pehlivan Eyüp Aşık 
Denizli Bursa Trabzon 

Emin Kul M. Rauf Ertekin Halit Dumankaya 
istanbul Kütahya İstanbul 

İlhan Kaya 
İzmir 

Gerekçe : 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasansının 47 nci maddesinin (e) fıkrasıyla, 2547 sa
yılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesi kapsamında bulunan döner sermaye gelirleriyle, 
(g) fıkrasıyla da 3402 sayılı Kadastro Kanununun 37 nci maddesine göre oluşturulan döner serma
ye gelirlerinin harcama yerleri ve oranları sayılmakta ve bu kuruluşlarda çalışan personele ödene
cek ek ödemeler düzenlenmektedir. 

Bu düzenlemeyle, bütçe kanunuyla gerek 2547 sayılı kanunun ve gerekse 3402 sayılı kanunun 
döner sermaye kuruluşları ve gelirleriyle ilgili hükümleri tadil edilmekte olduğundan Anayasanın 
daha önceki maddeler dolayısıyla beyan edilen gerekçelerle 88 ve 89 uncu maddelerine olduğu ka
dar 160, 161 ve 162 nci maddelerine de aykın bir düzenleme yapılmaktadır. Diğer taraftan, devlet 
memurlannın her türlü hak ve mükellefiyetlerinin kanunla düzeltilmesini öngörün 128 inci madde
lerine de aykırılık teşkil ettiği kadar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan me
murlar açısından da bir gelir eşitsizliği yaratması sabebiyle, Anayasanın 10 uncu maddesine de ay-
kındır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 47 nci maddesinin (e) bendinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunu arz ve teklif ederiz. 

FaikAltun Mehmet Sevigen Haydar Oymak 
Antalya İstanbul Amasya 

Coşkun Gökalp İbrahim Özdiş Algan Hacaloğlu 
Kırşehir Adana İstanbul 

Hasan Akyol Ali Dinçer Hasan Basri Eler 
Bartın Ankara Edirne 

Madde 47.- (e) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesi kapsamında bulunan 
döner sermaye işletmelerinin, öğretim elemanlarının katkısıyla toplanan gayn safî hâsılatlarının en 
az yüzde 30'u, o kuruluş veya birimin araç, gereç, her türlü yapı, tesis ve onarım ve diğer ihtiyaç-
lanna ayrılır. Kalan kısmı ise üniversite yönetim kurulunun belirleyeceği oranlar çerçevesinde bağ
lı bulunduğu üniversitenin araştırma fonu ile döner sermayenin bağlı bulunduğu birimde görevli 
öğretim elemanlarıyla, aynı birimde görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel 
arasında paylaştırılır. 

Öğretim üyeleriyle, Üniversitelerarası Kurulca önerilecek Yüksek Öğretim Kurulunca kabul 
edilen teknik ve sanatla ilgili birimlerde görevli öğretim elemanlarına döner sermayeden bir yılda 
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ayrılacak payın toplamı bunların bir yılda ulaşacakları aylık (ek gösterge dahil) yan ödeme, ödenek 
ve her türlü tazminat toplamının iki katını, diğer öğretim elemanları için bir katını, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa tabi personel içinse yüzde 50'sini geçemez. Şu kadar ki, öğretim üyeleri
nin mesai saati dışında döner sermayeye katkılarından dolayı alacakları pay iki kat kıyaslamasında 
nazara alınmaz. 

Gerekçe: Tasarı mevcut haliyle kanunlaşırsa, döner sermaye gelirlerinin elde edilmesi için ya
pılması gereken giderler de göz önüne alındığında, akademik, idarî ve teknik personele dağıtılmak 
üzere ayrılabilecek pay miktarları yüzde 25'den çok daha az olabilecektir. Öğretim elemanlarının 
ve personelin kendilerine yapılmış olan ödemelerden ayrıca gelir vergisi de ödeyecekleri göz önü
ne alındığında, özellikle mühendislik ve teknik alanlarda çalışan döner sermaye işletmelerindeki 
projelerde çalışmak için hiçbir öğretim elamanında istek ve arzu kalmayacak ve bu işletmeler ya
vaş yavaş yok olmaya başlayacaktır. 

Bu durum, üniversite dışı projelerde çalışmak isteyen personelin, döner sermaye işletmesi dı
şında özel ilişkilere doğru kayması tehlikesini doğurabilecektir. 

Tasarının 47 nci maddesiyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinde ya
pılmak istenen değişiklikle, öğretim elemanlarına döner sermayeden bir yılda ödenebilecek mikta
rın, bunların bir yılda ulaşabilecekleri toplam miktarın 2 katından 1,5 katına indirilmek istenmesi 
de yine döner sermaye çalışmalarını teşvik etmekten uzak, tam tersine, ait olduğu birime mümkün 
olduğu kadar çok gelir getirmek için çalışan kişilerin, bunu yaparken dolaylı olarak elde ettikleri 
ek gelire göz dikerek onların şevk ve çalışma azmini kıracak bir nitelik taşımaktadır. Değişiklik 
önergesi, bu sakıncaları ortadan kaldırmak amacına dönüktür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bütçe Tasarısı 47 nci maddesi (e) fıkrasında yer alan "en az yüzde 60V ibaresinin "en az yüz

de 3()'u "şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı Cevat Ayhan İsmail Coşar 
Konya Sakarya Çankırı 

Fethullah Erbaş Abdullah Gül Hüseyin Erdal 
Van Kayseri Yozgat 

Mukadder Başeğmez Zeki Ergezen 
İstanbul Bitlis 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 47 nci maddesinin (e) fıkrasın

da yer alan "1,5 katının, 1 katının ve yüzde 50'sini" ifadelerinin "2 katını, 1,5 katını, yüzde 70'ini" 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. , -
Mustafa Ünaldı Kemalettin Göktaş Zeki Ergezen 

Konya Trabzon Bitlis 

Fethullah Erbaş İsmail Coşar Abdullah Gül 
Van Çankırı Kayseri 

, Cevat Ayhan 
Sakarya 
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Gerekçe: Teklif istikametinde artış daha doğrusu azalmanın kaldırılışı döner sermayede üret
kenliği artıracaktır. 

BAŞKAN- Sayın Milletvekilleri, ayrıca, Sayın Algan Hacaloğlu ve arkadaşlarının da, katsa
yının artırılmasıyla ilgili, münhasıran, önergesi var. Biliyorsunuz, Bütçe Kanunu... 

HAYDAR OYMAK (Amasya)- İsimleri okuyun Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Sayın Haydar Oymak, sizler de varsınız da... 

Efendim isimleri olanlar: Sayın Haydar Oymak, Sayın Algan Hacaloğlu, Sayın Hasan Basri 
Eler, Sayın Coşkun Gökalp, Sayın Ali Dinçcr. Siz, münhasıran, katsayının artırılmasını istemişsi
niz. Malumunuz, Anayasanın 162 nci maddesine göre... -

HAYDAR OYMAK (Amasya)- Sayın Başkan, biz, bu önergeyi bir bütünlük içerisinde ver
miştik. 

BAŞKAN-Bir dakika, arkadaşlar... 
...milletvekilleri, bütçenin Genel Kurulda müzakeresi sırasında, kaynak göstermeden, gider ar

tırıcı öneride bulunamazlar. Bunun için, bu önergenizi işleme koymuyorum; ama, öteki önergeniz 
reddedildiğine göre, bunun karşılığı da olmuyor o zaman. 

HAYDAR OYMAK (Amasya)- Kaynak da sağlanıyordu.. Siz, o zaman, Genel Kurula yanlış 
bilgi veriyorsunuz. 

BAŞKAN- Neyse efendim... Artık o geçti; önergeniz reddedildi,, 
Yine, Sayın Fethullah Erbaş, Sayın Mustafa Ünaldı, Sayın Hüseyin Erdal, Sayın Zeki Erge-

zen, Sayın İbrahim Halil Çelik ve Sayın İsmail Goşar'ın verdiği bir önerge var; bu önerge de, kat
sayının, 1 140'ın 1 400'e, 1 225'in 1 600'e, 4 135'in 4 500'e ve 4 490'ın da 5 000'e çıkarılması 
konusundadır karşılığı konusunda da, "bütçe transfer harcamalarından aktarılması" gibi, altına, bir 
ibare ilave etmişler. Bunun bir karşılığı olup olmadığını Komisyona sormak istiyorum. 

Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Hayır efen

dim, yoktur; kaynağı yoktur. 
BAŞKAN- Buna da bir karşılık gösterilmediği ve bu da, münferiden, gider artırıcı bir önerge 

olduğu için, Anayasanın 162 nci maddesine göre, işleme koymuyorum. 

Şimdi, öteki önergeleri, aykırılık derecesine göre işleme koyacağım. 

Önce, Anayasaya aykırılık önergelerini işleme koyacağım. 

HASAN KORKMAZCAN(Denizli)- Sayın Başkan, eğer, önergeleri okuturken aykırılık dere
cesine göre okuttuysanız, Anayasaya aykırılık konusunda öncelikle işleme konulması gereken 
önerge bizim önergemizdir. 

BAŞKAN- Onu işleme koyuyoruz zaten. 
HASAN KORKMAZCAN(Denizli)- Çünkü, biz 47 nci maddenin (e) ve (g) bentlerinin Ana

yasaya aykırı olduğunu ileri sürdük. Halbuki, siz, okuturken, Doğru Yol Partisi Grubu Başkanve-
kili arkadaşlarımızın verdiği (e) fıkrasıyla ilgili önergeyi okuttunuz. 

BAŞKAN- Efendim, o, Anayasaya aykırılık önergelerini... 
HASAN KORKMAZCAN(Denizli)-Efendim, en aykırısından başlanır. İçtüzüğe göre, bizim 

önergemizi işleme koymak durumundasınız. 
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BAŞKAN- Sayın Korkmazcan, önergelerin ikisi de (e) fıkrasıyla ilgili. 

HASAN KORKMAZCAN(Denizli)-Hayır efendim, aynı değil. 
SÜHA TANIK(lzmir)- Aynı değil; biri (e), diğeri (g) fıkrasıyla ilgili. 

HASAN KORKMAZCAN(Denizli)- Yani, ilk önergeyi veren de biziz; en aykırısı da bizim 
önerge. 

BAŞKAN-Bir dakika efendim... Bir anlayalım... 
Efendim, bir Önergede (e) ve (g) fıkralarının Anayasaya aykırı olduğu, birisinde de sadece (e) 

fıkrasının Anayasaya aykırı olduğu öne sürülüyor. Her birini ayrı ayn işleme koyacağım. 
Yalnız, şöyle bir durum ortaya çıkıyor; eğer (e) ve (g) fıkralarıyla ilgili önergeyi beraber iş

leme koyarız da reddedilirse, öteki işleme konamaz; onun için, ayn ayrı işleme koyacağım. 
HASAN KORKMAZCAN(Denizli)-Efendim, önce maddenin tümüyle ilgili aykınlık önerge

sini işleme koymanız gerekir. 
BAŞKAN-Hayır. Bakın, şöyle yapacağım, arkadaşlar... (Gürültüler) 
Bir dakikanızı rica ediyorum... 
Anayasaya aykırılık önergeleri öncelik alıyor. 
Anayasaya aykınlıkla ilgili her fıkrayı ayrı ayn işleme koyacağım; (e) fıkrasıyla ilgili olan 

önergeleri ayrı, (g) fıkrasıyla ilgili olan önergeyi ayn işleme koyacağım; çünkü, önergelerde tam 
eşitlik yok. 

Önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasansının 47 nci maddesinin (e) ve (g) fık-
ralannın Anayasanın 10, 55, 88, 89, 128, 153, 161 ve 162 nci maddelerine aykırı olması sebebiy
le, tasan metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

ve arkadaşları 
BAŞKAN- Bu, yalnız (e) bendinin çıkanlmasını istiyor. Önergelerdeki (e) fıkralannı birleşti

rerek işleme koyalım, ondan sonra (g) fıkrasını işleme koyalım. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Tükiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 47 nci maddesinin (e) bendi, 
Anayasamızın 161 nci maddesine aykırıdır. Tasarı metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

' . . ' • • • - . ' • İhsan Saraçlar 
Samsun 

ve arkadaşları 
! BAŞKAN- Efendim, bu Önergeyle diğer önergedeki (e) bentlerini birleştirerek işleme koyu
yorum. A 

Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ YILMAZ OVALI (Bursa)-Efendim, 

gerekçesi hariç, prensip olarak önergeyi benimsiyoruz; ancak, çoğunluğumuz olmadığı için katıla
mıyoruz. 
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BAŞKAN - Ama, siz zaten katılamazsınız; çünkü, Anayasaya aykırılık olsa... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Anayasaya 
aykırılık gerekçesi hariç, diyorum. 

BAŞKAN- Peki... Sayın Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)- Efendim, konuyu Yüce Meclisin takdirine bı
rakıyorum. ' 

BAŞKAN- Sayın İhsan Saraçlar ve arkadaşlarının ve Sayın Hasan Korkmazcan ve arkadaşla
rının, (e) fıkrasının Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla verdikleri önergeye, Komisyon katılmıyor, 
Hükümet takdire bırakıyor. 

Önergeyi, birlikte, oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi (g) fıkrasıyla ilgili bölümünü işleme koyuyorum. 
Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- (g) fıkrasıy

la ilgili önergeye katılmıyoruz efendim. Zaten, Komisyonda gerekli düzenlemeleri yaptık, onlar için. 
BAŞKAN-Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA '(Afyon)- Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
(g) fıkrasının Anayasa aykırı olduğu iddiasıyla verilen önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler...Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
(ANAP sıralarından "Saydınız mı" sesleri) -
Efendim, saydık... Gözümüz görüyor yani... 
(ANAP sıralarından "Sayın"sesleri) 
Peki, sayalım; kabul etmeyenleri sayalım. 
Kabul etmeyenler....Önerge kabul edilmemiştir. 
Efendim, Sayın Mutafa Ünaldı ve arkadaşları ile Sayın Faik Altun ve arkadaşları, 47 nci mad

dedeki (e) bendinin değiştirilmesini istemektedirler; ancak, (e) bendini çıkardığımız için önerge
lerini işleme koymuyoruz. 

Öteki önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1995 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 47 nci maddesinin (a) bendinde, 
1 140, 1 225,4 135 ve 4 490 olarak yer alan aylık ve taban aylığı katsayılarının sırasıyla; l 350, 1 
550, 4 490 ve 5 160 olarak değiştirilmesiyle birlikte maddeye aşağıdaki (h) fıkrasının eklenmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Hasan Kormazcan 
Denizli 

ve arkadaşları 
(h) Bendi: 1995 Malî Yılı Bütçe Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan har

cama kalemleri dışında kalan harcama kalemlerine tahsis edilmiş bulunan ödeneklerin yüzde 5,5 
kesilerek memur aylık ve taban aylığı katsayılarının artışını karşılamak üzere, Maliye Bakanlığı 
bütçesinde yer alan 930.08.3.351.900 personel giderleri ödeneğine eklenmiştir. Bu kesinti ve ekle
me işlemleriyle ilgili bütçe işlemlerini gerçekleştirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 
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BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Sayın Baş
kanım, bu teklifin ek ödenek ihtiyacı 59 trilyon liradır; yüzde 5,5 kesintiyle sağlanan ödenek ise 
12,9 trilyon liradır. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Bu, hesap bilmiyor Sayın Başkanım. 

BAŞKAN-Bir dakika... İzah etsin efendim... 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Yanlış hesap yapıyorsun. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursaj- Sayın Aşık, 

Komisyonu siz mi temsil ediyorsunuz! 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Genel Kurulu yanıltıyorsunuz... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Komisyon 
adına ben konuşuyorum efendim, siz değil. 

BAŞKAN- Sayın Aşık, rica ediyorum... Komisyon açıklasın efendim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Ama, yanlış rakamlar söylüyor. 

BAŞKAN-Bir dakika... Rica ediyorum... 

Buyurun efendim, siz açıklayın. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Buna göre, 

teklif 46,1 trilyon lira gider artırıcıdır ve kaynağı yoktur; Bu nedenle, Anayasanın 162 nci madde
sine aykırıdır; katılmıyoruz. 

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)- Aynı gerekçelerle katılmıyoruz efendim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Sayın Başkan... 
BAŞKAN-Efendim, bu önergeler görüşmesiz oylanıyor. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Sayın Başkan, oylamadan evvel, bir açıklama yapmam lazım. 
BAŞKAN-Sayın Aşık, bakın, görüşmesiz oyluyoruz. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)-Oradan değil, buradan... -
BAŞKAN- Peki, bir cümleyle söyleyin. (Gürültüler) 
Arkadaşlar, anlaşalım... Kusura bakmayın... 
Buyurun efendim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Efendim, Komisyon Başkanı adına vekaleten açıklama yapan Sayın 

Ovalı'nın verdiği rakamlar yanlıştır. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Hangisi?.. 
BAŞKAN- Neyse efendim... Bir dakika... 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Anayasaya aykırılık iddiası doğru değildir. Önergemizde kaynak gös

terilmiştir ve "bu kaynak buraya aktarılacaktır" denilmiştir. . 

BAŞKAN- Peki, anlaşıldı... Rica ediyorum... 
EYÜP AŞIK (Trabzon)-Orada, Genel Kurulu yanıltmak maksadıyla.. 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Sayın Baş
kanım, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN-Peki efendim, Komisyon olarak... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Efendim, 

arkadaşlarımız yanlış bir kanaatteler, zannediyorlar ki, 1 katrilyon 331 trilyonluk bütçenin yüzde 
5,5'i kesiliyor, karşılıyor. Halbuki öyle değil, kendi önergelerinde var. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Hayır, hayır... Biz o hesabı yaptık. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- 5 inci mad
denin üçüncü fıkrasında sayılan harcama kalemleri dışında kalan kalemlerden kesilecek, bunların 
yekûnu da 12,9 trilyondur. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-İyi; 12,9'u aktarırsınız... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Yetmiyor 
işte, o sizin önergenizde... 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Niye yetmesin; yetiyor... 

SÜHA TANIK (İzmir)- Haydi bakalım, memura sahip çıkalım! (ANAP sıralarından "memu
ra sahip çıkalım" sesleri) 

BAŞKAN- Neyse... Durum anlaşılmıştır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Sayın Başkan... 
BAŞKAN- Sayın Aşık, bakın, size izahat için... Rica ediyorum... 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Sayın Başkan, tutanağa geçmesi için bir cümle söyleyeceğim: Me
murlarına, emeklilerine, çalışanlarına bu kadar hasmane bir tutum içerisinde olan Parlamentonun, 
şu saatten sonraki çalışmalarına ortak olmak istemiyoruz; protesto ediyoruz ve terk ediyoruz. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Memur düşmanları! 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Haydi hayırlı olsun size... 
ALİ ER (İçel)-Memur düşmanı!.. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Sayın Kamer Genç, memur düşmanı ilan ediyorum seni. 
BAŞKAN-47 nci madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
47 nci maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusundaki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 47 nci madde, kabul edilen önerge doğrultusundaki değişik 
şekliyle kabul edilmiştir. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Memur düşmanları! Sayın Başkan, seni memur düşmanı ilan edi
yorum. 

ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana)- Kaçmayın! 
BAŞKAN- Aslında, memur düşmanı sensin ve işi istismar ediyorsun. Buradan kasıtlı olarak 

çıkıp gidiyorsunuz. Önergenize sahip çıksaydınız... Hani, kaç tane milletvekili varsınız.. (DYP ve 
SHP sıralarından "kaçmayın, kaçmayın" sesleri) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Sayın Başkan, asıl memur dostu Refah Partisi burada. 
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BAŞKAN- 48 inci maddeyi okutuyorum: 

İkramiye ve Diğer Ödemeler 

MADDE 48. - a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile ek ve değişiklik
lerine göre verilen ve aynı Kanunla belirtilen oran ve tutarlar uygulanmak suretiyle bulunacak ik
ramiyenin ödenmesine devam olunur. Anılan Kanunun 26.7.1983 tarih ve 2867 sayılı Kanunla de
ğişik 60 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında bütçe kanunu ile belirleneceği ifade edilen ikramiye kat
sayısı olarak 1995 yılında devlet memurlan aylıkları için tespit olunan katsayı uygulanır. 

b) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 165 inci maddesinde gerekli değişiklik yapılıncaya kadar, 
aynı Kanunun 164 üncü maddesine göre, olağan çalışma saatleri dışında yapılacak gümrük işlem
leri ve yük alıp vermeleri için aynı madde uyarınca alınan ücretlerin en az yansı, 164 üncü madde
de sayılan hak sahiplerine, bu işlerde fiilen görevlendirilen diğer bakanlıklar personeli ile sayman
lık memurlarına ve diğer memurlara Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanca belirlenecek 
usul ve esaslara göre ödenir. 

Bu ücretlerden kalan paranın, söz konusu Müsteşarlık personeline ödenmesine veya anılan Ka
nunun 161 inci maddesinin 4 üncü bendinde belirtilen amaçlarla kullanımına yahut kısmen ya da 
tamamen hazineye irat kaydına ilişkin esasları belirlemeye Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakan yetkilidir. 

Maliye Bakanlığı personeline 484 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 4 üncü mad
desine göre 1995 yılında yapılacak ödemeleri, Gümrük Müsteşarlığı personeline yapılan ödemele
rin miktar ve oranlannı da dikkate almak suretiyle belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Maliye Bakanlığı bağlı kuruluşlan personeline yapılacak bu tür ödemeler, söz konusu kuruluş-
lann kendi bütçelerinden karşılanır. 

İkinci, üçüncü ve dördüncü fıkra uyarınca yapılan Ödemelerden damga vergisi hariç herhangi 
bir vergi ve kesinti yapılamaz. • ., ' . 

c) Yataklı tedavi kurumlarında (en az 25 yataklı) normal mesai saatleri dışında, genel tatil gün
lerinde veya hafta sonu tatillerinde, normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında 
kurumunca izin kullanmasına imkân verilmeyen sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı perso
neline, bu konuda 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununda gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar 
almakta oldukları özel hizmet tazminatı tutarının binde yedisi her bir izin suretiyle karşılanamayan 
nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 8 saatten az olmamak üzere) ayrıca ödenir. Ancak ayda 80 
saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye 
tabi tutulmaz. 

Bu fıkra hükmü üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 2547 sayılı Yükseköğ
retim Kânununun 50 nci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır. 

d) Hazine Dışticaret Müsteşarlığının Merkez teşkilatında çalışan personele, Başbakanlık mer
kez teşkilatı personelinin yararlandığı fazla çalışma ücreti, aynı usul ve esaslara göre ödenmeye de
vam olunur. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyle ilgili önergeler vardır; okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısının 48 inci maddesinin (b) bendinin 
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dördüncü paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunu arz ve teklif ederiz. 

Haydar Oymak Hasan Basri Eler Coşkun Gökalp 

Amasya Edime Kırşehir 

Hasan Akyol Faik Altun 

Bartın Antalya 
Madde.- "Maliye Bakanlığı bağlı ve ilgili kuruluşları personeline yapılacak bu tür ödemeler, 

söz konusu kuruluşların kendi bütçelerinden karşılanır." 

Gerekçe: Maliye Bakanlığına, bağlı kuruluş olarak Milli Piyango, Emekli Sandığı, Arsa Ofisi 
bağlıdır. 

İlgili kuruluş olarak da sadece Devlet Malzeme Ofisi vardır. Taşandaki düzenlemeyle, bağlı 
kuruluşlarda görev yapan personele "ikramiye ve diğer ödemeler" adı altında fazla mesai karşılığı 
olarak, fondan para verilirken, DMO ile ilgili kuruluşlar sıfatıyla fazla mesai alamayacaklardır. 
Kadroları ve unvanları aynı olan 657 sayılı Kanuna tabi personelin tamamı için bu paranın veril
mesi gerekir. Bu durumda bağlı kuruluşlarda çalışan personele verilen fazla mesai karşılığının, il
gili kuruluş olan DMO'dan esirgenmesi yanlıştır. Ödemeler kendi bütçelerinden de karşılanacağı 
için, teklif, gider artırıcı niteliğinde de mütalaa edilemez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 48 inci maddesinin (b) fıkrası ile 

(d) fıkrasının, Anayasanın 10, 55,73, 88, 89, 128, 153, 161 ve 162 nci maddelerine aykırı olması 
sebebiyle, tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hasan Korkmazcan Feridun Pehlivan Eyüp Aşık 
Denizli Bursa Trabzon 

Emin Kul Rauf Ertekin Halit Dumankaya 
İstanbul Kütahya İstanbul 

Gerekçe: 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 48 inci maddesinin (b) fıkrası ile 1615 sa
yılı Gümrük Kanununun 161,164 ve 165 inci maddelerini değiştirilmekle birlikte, hiç ilgisi bulun
madığı halde, bu kanun gereğince elde edilen gelirlerden, sadece Gümrük Müsteşarlığı memurları
na ödeme yapılması gerekirken, kapsam genişletilerek Maliye Bakanlığı personeline de ödeme ya
pılması ve bu ödemelerden Damga Vergisi hariç, herhangi bir vergi, resim ve harcın kesilmeyece
ği öngörülmektedir, (d) fıkrasıyla da Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı personeline Başbakanlık 
Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Kanunda yer alan esaslar dahilinde fazla ücret ödenmesi düzenlen
mektedir. Bu düzenlemeler, Anayasanın 88 ve 89 uncu maddelerine aykırı olarak bütçe kanunu ile 
yapılamaz. Daha önceki maddelerde de beyan edilen gerekçeler çerçevesinde, bu hükümlerin ilgi
li mevzuatında yapılması gereklidir. 

Bu hükümleri, yine Anayasanın 161 inci maddesinde yer alan bütçe prensipleri ile bağdaştır
mak mümkün değildir. Kaldı ki bu düzenlemeler Anayasanın 10 uncu maddesine aykırı olduğu ka
dar, vergi adaletini düzenleyen 73 üncü maddesiyle de bağdaşmaz. Devlet, istihdam ettiği memur
lar arasında ayırım yapamaz. Ücret adaletini sağlamakla görevli olan devletin, bu düzenlemeleri, 
Anayasanın yukarıda sayılan hükümleriyle bağdaştıranlayız. Bütçe kanunlarına konulan bu yolda
ki hükümler, Anayasa Mahkemesince devamlı iptal edilmekte, bu fıkralar, keza 153 üncü madde
ye de aykırılık teşkil etmektedir. 

BAŞKAN - Komisyon bu önergeye katılıyor mu efendim? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet, bu Anayasaya aykırılık önergesine katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 48 inci maddesinin (b) bendinin 
dördüncü paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunu, arz ve teklif ederiz. 

Coşkun Gökalp 
Kırşehir 

ve arkadaşları 
Madde: "Maliye Bakanlığı bağlı ve ilgili kuruluşları personeline yapılacak bu tür ödemeler söz 

konusu kuruluşların kendi bütçelerinden karşılanır." 

BAŞKAN- Komisyon, önergeye katılıyor mu?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz, 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)- Katılmıyoruz, Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum:,Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

48 inci maddeyi, okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
48 inci madde kabul edilmiştir. 

49 uncu maddeyi okutuyorum: 

Tayın Bedeli 

MADDE 49. - a) Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında 22.6.1978 tarih 
ve 2155 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenecek aylık tayın bedeli, 
günlük er istihkakının bir aylık tutarı esas alınarak hesaplanır. Ancak, bu şekilde ödenecek tayın 
bedelinin aylık tutarı (700) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulu
nacak miktarı geçemez. 

b) Ordu hastabakıcı, hemşire ve ebelerinin erler gibi iaşe edilmelerine devam olunur. Bunlar
dan, kazandan iaşelerinin mümkün olmadığı, bağlı bulundukları komutanlık veya kurum amirliğin
ce yazılı belge ile tevsik edilenler bedelen iaşe edilirler. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Madde üzerinde bir önerge vardır; okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 49 uncu maddesini (b) fıkrası

nın Anayasanın 88,89,153,161 ve 162 inci maddelerine aykırı olması sebebiyle, tasarı metninden 
çıkarılmasını, arz ve teklif ederiz 

Hasan Korkmazcan Feridun Pehlivan Eyüp Aşık 

Denizli Bursa Trabzon 

Halit Dumankaya Rauf Ertekin Emin Kul 
İstanbul Kütahya İstanbul 

Gerekçe: 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 49 uncu maddesinin (b) fıkrası, ordu has
tabakıcı ve ebelerin erler gibi kazandan iaşe edilmelisine devam edilmesini, mümkün olmaz ise ya
zılı müracaatları üzerine bedelin iaşelerini öngörmektedir. 

Bu düzenleme, konuya ilişkin 2528 sayılı Kanunu tadil eder nitelikte olmakla, Anayasanın 88, 
89,161 ve 162 nci maddelerine aykırı olduğu kadar, daha önce de, 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunun
da da yer alması dolayısıyla, Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olmakla, Anayasanı 153 üncü 
maddesine aykırıdır. 

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz, 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)- Katılmıyoruz, Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
49 uncu maddeyi, okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... 49 uncu madde kabul edilmiştir. 
50 nci maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 

İstihdam Esasları 
Kadroların Kullanımı 
MADDE 50. - a) Genel Bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere, bunlara bağlı döner 

sermayeli kuruluşlara, kanunlarla kurulan fonlara, kefalet sandıklarına, sosyal güvenlik kuruluşla
rına, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlara tahsis edilmiş bulu
nan serbest memur kadroları ile sürekli işçi kadrolarından 31.12.1994 tarihi itibariyle boş olanlar 
ile bu tarihten sonra herhangi bir nedenle boşalacak olanların açıktan atama amacıyla kullanılması 
ve bu kurumların boş memur kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 nci madde
sine göre açıktan vekil atanması Maliye Bakanlığının iznine tabidir. Ancak, hâkimlik ve savcılık 
mesleklerinde bulunanlar ile bu meslekten sayılan görevlerde olanlar, Yükseköğretim Kurumu öğ
retim elemanları, 24.5.1983 tarih ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ka
nununun Ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 59 uncu maddesi uyarınca istisnaî memuriyetlere atanacak olanlar için izin aranmaz. 
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izne tabi olsun veya olmasın, yukarıdaki fıkraya göre her ay içinde yapılan atamaların unvan, 
hizmet sınıfı ve dereceler itibariyle sayılan ilgili kurum tarafından Maliye Bakanlığına bildirilir. 

b) Yukarıda sayılan kurumların sürekli işçi kadrolarından 31.12.1994 tarihi itibariyle boş olan
lar ile bu tarihten sonra boşalacak olanların iptaline, Başbakanın izniyle Maliye Bakanı yetkilidir. 

c) Kurumlarınca eleman yetiştirmek amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer 
özel kanunlarda yer alan hükümlere göre açılan okul ve kurslar ile burs vermek suretiyle okutulan 
öğrencilerden (Yurt dışında okutulanlar ile subay ve astsubaylar hariç) mecburî hizmet yükümlü
lüğü devam edenler ile 1995 yılında öğrenimlerini bitirecek olanların bu yükümlülükleri, krediye 
dönüştürme veya borçlandırma işlemi yapılmaksızın kalkmış sayılır. Bu fıkramn uygulanmasına 
ilişkin esas ve usulleri belirlemeye, ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye, Maliye Bakanlığı yetki
lidir. 

d) il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik ye müesseselere tahsis edilmiş 
bulunan serbest memur kadroları ile sürekli işçi kadrolarından 31.12.1994 tarihi itibariyle boş olan
lar ile bu tarihten sonra boşalacak olanların açıktan atama amacıyla kullanılması İçişleri Bakanlı
ğının iznine tabidir. 

e) Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla, mahallî idareler ve kamu iktisadî teşebbüsleri, özel ka
nuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağ
lı işyerleri, sakat ve eski hükümlüler için; 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genelve özel şart
ları taşımak kaydıyla anılan Kanuna göre çalıştırdıktan personele ait kadrolardan, 

2. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli 
personele ait sözleşmeli personel pozisyonlanndan, 

3. Maliye Bakanlığınca vize edilmiş işçi kadro ve pozisyonlanndan, 
1475 Sayılı iş Kanununun 25 inci maddesinde belirlenen oranlarda kadro ve pozisyon ayırma

ya ve yükümlü olduklan kadar atama yapmaya mecburdurlar. 

f) 647 sayılı Cezalann infazı Hakkında Kanunun değişik 17 nci maddesine göre hükümlü ça
lıştırmakla yükümlü kuruluşlar, bu amaçla, mevcut işçi kadro ve pozisyonlarının % 3'ünden az ve 
% 5'inden fazla olmamak üzere işçi kadro ve pozisyonu ayırmak zorundadırlar. 

g) Genel ve Katma bütçeli kuruluşların döner sermaye ve fon saymanı kadroları ile katma büt
çeli kuruluşlann sayman kadrolarından Maliye Bakanlığınca uygun görülenler gerektiğinde bu Ba
kanlığın kadro cetvellerine eklenebilir. 

BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteyen?..Yok. 
Maddeyle ilgili verilmiş önergeler var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 50 nci maddesinin c, e, f ve g 
fıkraları Anayasanın 6, 7, 88, 89, 153, 161 ve 162 nci maddelerine aykırı bulunduğundan, tasarı 
metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

Hasan Korkmazcan Feridun Pehlivan Eyüp Aşık 
Denizli Bursa Trabzon 

Emin Kul RaufErtekin Halit Dumankaya 
İstanbul Kütahya İstanbul 
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Gerekçe: 1995 Malî Yılı Bütçe Kanununun 50 nci maddesinin (c) fıkrasıyla 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun öğrenci okutmaya ilişkin diğer kanunlarda yer alan burslu öğrenci ve mec
burî hizmet yükümlülüğü hakkında muhtelif kanunlar değiştirilmekte, (e) fıkrası ve tş Kanununda 
yer alan sakat ve eski hükümlülerin istihdamına ilişkin (f) fıkrasıyla, 647 sayılı Cezaların İnfazı 
Hakkında Kanun Hükümleriyle (g) fıkrasıyla da 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki Ka
nun Hükmünde Kararname değiştirilmektedir. 

Bu düzenlemelerin, bütçe uygulamalarıyla alakası bulunmadığı gibi, yukarıda zikredilen ka
nunlarda değişiklik mahiyetinde olduğundan, Anayasanın yasama yetkisini düzenleyen 6 ncı ve 7 
nci maddeleri yanında kanunların yapılmasına dair olan 88 ve 89 uncu maddeleri ve ayrıca bütçe 
uygulamalarım açıklayıcı nitelikler taşımaması sebebiyle de 153, 161 ve 162 nci maddelerine ay
landır. 

Diğer taraftan, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının geçmiş yıllardan beri gerek burs vermek su
retiyle ve gerekse özel kanunlardaki hükümler uyarınca açtıkları meslekî okullarda yatılı olarak 
okutulan öğrenciler bulunmaktadır. Bu hükümler gereğince, 1994-1995 öğretim yılında da yeni öğ
renciler alınmıştır. Burslu veya kendi Özelc>kullarında okutulan öğrecilerle ilgili kuruluşların belir
li ihtiyaçlarından kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan devlet bu öğrencilere angaje olmuş durumda
dır. Bu konunun, tasarıda yer aldığı şekilde düzenlenmesi, devlet ciddiyetiyle bağdaşünlamaz. Bu 
tutum, hizmet akışını menfî yönden etkileyeceği gibi, toplumsal problemlerin de doğmasına sebe
biyet verecektir. 

Bu sebeplerle, 1994-1995 öğretim yılında ve daha önceki öğretim yıllarında burs verilen ve 
özel konumlarına göre kurulmuş bulunan okullara alman öğrencilerin müktesep haklarının korun
ması gerekir. Bunda kamu yararı vardır. Ayrıca, bu madde, tasarının 65 inci maddesinin ikinci fık
rasıyla çelişki halinde olduğu kadar, 30 uncu maddesiyle de bağdaşmamaktadır. Bu yönüyle de söz 
konusu fıkralar Anayasanın "sosyal devlet" anlayışına ilişkin hükümlerine de aykırı bulunmakta ol
duğu, tasarıdan çıkarılması teklif edilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1995 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 50 nci maddesinin (c) bendinin, madde metninden çıka

rılmasını arz ve teklif ediyoruz. 
Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Bülent Ecevit Ender Karagül Atilla Mutman 
Zonguldak Uşak İzmir 

İ. Nami Çağan Hasan Hüsamettin Özkan Veli Aksoy 
İstanbul İstanbul İzmir 

H. Uluç Gürkan 
Ankara 

Gerekçe: 
Tasarının madde metninden çıkarılması öngörülen 50 nci maddesinin (c) bendi, burs vermek 

suretiyle üstlenilen mecburî hizmet yükümlülüğünü kaldırmaktadır. Bu ilk bakışta olumlu ve mec
burî hizmet yükümlülüğünü üstlenenlerin yararına gibi görünen bir değişikliktir. Ancak, ülkemiz
de mecburî hizmet yükümlülüğü, çoğu olayda işe girme güvencesi varsayımıyla gönüllü olarak üst-
lenilmektedir. Bu durumda olanların, Türkiye koşullarında müktesep hakları sayılması gereken işe 
girme güvencesi korunmalıdır. Yanı sıra bu düzenlemelerle mecburî hizmet yükümlülükleri kaldı-
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ran Malîye Adalet, tapu kadastro, meteoroloji, sağlık ve demiryolu meslek liselerinde okutulan 
dersler, ait oldukları kurumların işleviyle ilgili meslekî ağırlıklı derslerdir. Bu okullarda, normal li
selerde uygulanan müfredat programlan uygulanmadığından, bu okullarda okuyan öğrencilerin 
yüksek öğrenimde istedikleri bölümlere girebilme şanslan da düşüktür. Dolayısıyla, başlangıçta 
gönüllü olarak yaptıkları meslek okulu bitiminde işe girme seçimleri korunmalıdır. 

Nihayet, mecburî hizmet yükümlülüğünün kaldırılmasıyla ilgili madde, yasada yer alması ge
reken bir düzenlemedir. Bu düzenlemenin, bütçe yasasıyla yapılması, Anayasanın 161 inci madde
sinin üçüncü fıkrasının "Bütçe kanununa, bütçeyle ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konula
maz" hükmüne aykırıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1995 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 50 nci maddesi (c) fıkrasının, tasan 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Haydar Oymak Hasan Basri Şler Algan Hacaloğlu 
Amasya Edirne İstanbul 

Coşkun Gökalp Ali Dinçer 
Kırşehir Ankara 

Gerekçe: Teklifle, devletin olanaklarıyla okuyan öğrencilerin mecburi hizmet yükümlülüğünü 
ortadan kaldıran (c) fıkrasının tasan metninden çıkarılması önerilmektedir. Tasarıdaki düzenle
meyle, devletin ihtiyaç duyduğu personeli yetiştirmek amacıyla meslek liselerinde parasız yatılı 
olarak okuyan ve 1995 yılı, içinde okulunu bitirip de kendisini okutan kuruma mecburi hizmet yü
kümlülüğü nedeniyle işe başlayacak olanların, mecburi hizmetleri kaldırılarak işe alınmaları, dev
let. memurluğuna giriş esaslarına bağlanmaktadır. 

Bu düzenleme, bu öğrencilerin okula alınmasındaki giriş sınavı ilkelerine ters düşen bir uygu
lama, dolayısıyla verilen hakkın gaspı olmanın yanı sıra, meslek okulunda okuyarak, adına okudu
ğu kurum için kalifiye eleman olan, bunların yetiştiği uzmanlık dalı dışında bir iş verilmesi de, eği
tim amaçlarına ters düşmekte ve kaynak israfına neden olacak bir uygulama olarak görülmektedir. 
Bunun da ötesinde kurumlar, meslek liseleri dışındaki okullardan mezun olan çalışanları için, ku
rum mevzuatı yönünden yetiştirmek amacıyla kurslar düzenlenmekte, seminerler verdirilmektedir. 
Kalifiye yetişmiş eleman almayarak mevcut çalışanları için hizmet içi eğitime daha çok kaynak 
ayırmak durumunda kalacaklardır. Fıkranın teklifimizle, bütçeye ilave yük gelmediği için, bütçe
nin genel dengelerini de aynen korunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 50 nci maddesinin (c) fıkrasının 

üçüncü ve dördüncü satırlarında yer alan, "burs vermek suretiyle okutulan öğrencilerden" ibaresin
den sonra gelmek üzere, "halen mevcut öğrencilerin hakları saklı kalmak kaydıyla" ibaresinin ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

İhsan Saraçlar M. Haluk Müftüler Cafer Sadık Keseroğlu 
Samsun / Denizli Sinop 

Mustafa Ateş Amiklioğlu Mehmet Adnan Ekmen Mehmet Seyfi Oktay 
Çorum Batman Ankara 

Tunca Toskay Kamer Genç Şerif Ercan 
İstanbul Tunceli Edirne 
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İ. Şerif Ercan Ali Günaydın Orhan Kilercioğlu 
Edirne Konya Ankara 

Kadri Güçlü Latif Sakıcı Bahaattin Yücel 
Bursa Muğla İstanbul 

Şinasi Altıner Ali Uyar irfan Demiralp 
Zonguldak Hatay Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 747 sıra sayılı yasa tasarısının 50 inci maddesinin (a) fıkrasının onuncu sa
tırında "açıktan vekil ataması Maliye Bakanının iznine bağlıdır; ancak" ibaresinden sonra gelmek 
üzere "din hizmetleri sınıfında çalışanlar" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

İsmail Coşar 
Çankırı 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Fethullah Erbaş 
Van 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 50 inci maddesinin (b) bendinin aşağıda yer verilen 

şekilde düzenlenmesini arz ve tekilf ederiz. 

Emin Kul 
İstanbul 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Kadir Ramazan Coşkun 
İstanbul 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

ismail Sancak 
İstanbul 

Mustafa Kılıçaslan 
Sakarya 

MADDE 51.- b) Yukarıda sayılan kurumların sürekli işçi kadrolarından 31.12.1994 tarihi iti
bariyle boş olanlar ile bu tarihten sonra boşalacak olanlar öncelikle geçici işçi pozisyonlarında sü
rekli hizmetlerde çalıştırılan ve/veya hizmet akitleri belirsiz süreli hizmet akitlerine dönüşmüş iş
çiler, atandıktan sonra, boş kalanlar ilgili kurumun veya bakanlığın görüşü alınarak Başbakanın 
onayı ile iptal edilir. 

Gerekçe: Tasarının 51 inci maddesinin (a) bendinde belirtilen kurum ve kuruluşlarda sürekli
lik niteliği olan işlerde sürekli çalıştırılan veya birden fazla hizmet akti düzenlenerek, zincirleme 
akitler sonucu, hizmet akitleri süresiz akit haline dönüşmüş bulunan; fakat, geçici işçi kadroların
da istihdamına devam edilen binlerce çalışan mevcuttur. 

On yılı aşan bir süreden beri emeklilik, ölüm ve işten ayrılma gibi nedenlerle boşalan ve bir 
kısım boş tutulan daimi işçi kadrolarına atama yapılmamış, teşkilat büyüdüğü ve hizmet ihtiyacı 
arttığı halde, daimi hizmetleri için geçici kadro ile istihdam yapılması işlemi sürdürülüp, bu işlem 
değiştirilmemiştir. 

Gerek yürütülmekte ve gerekse yürütülecek olan hizmetin aksamasına sebebiyet verilmemesi, 
mevcut ve doğabilecek ihtiyacın giderilmesine kesin bir engel konulmayarak icranın yüksek kade
melerine esnek takdir hakkının bırakılması ve en önemlisi sürekli hizmetlerde hizmet akti belirsiz 
süreli akit haline dönüşmüş olarak yıllardan beri çalıştırılmakta olan işçilerin bir kadro iptalinden 
önce boş kadrolara atanmalarının sağlanması, hem idareyi engelli durumdan kurtaracak ve hem de 
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uzun süredir ihmal edilen bir hakkın teslimi sağlanacağı gibi, sadece işçilere yönelik bir eylem ve 
işlem olarak bu madde hükmünün düzenlendiği intibaı giderilmiş olacaktır. 

BAŞKAN- Önce Anayasaya aykırılık önergesini işleme koyuyorum. 
Buyurun okuyun: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 50 inci maddesinin (c), (e), (f) 
ve (g) fıkraları Anayasanın 6, 7, 88, 89, 153, 161 ve 162 nci maddelerine aykın bulunduğundan, 
tasan metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

ve arkadaşlan 

BAŞKAN-Komisyon, önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Hükümet?.. 

MALÎYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)- Katılmıyomz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 

Oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın Bülent Ecevit ve Sayın Haydar Oymak'ın, 50 nci maddenin (c) fıkrasının çıkanlmasına 

ilişkin önergeleri, mahiyetleri itibariyle aynı olduğu için birleştirerek işleme koyuyorum. 
Burada, 50 nci maddenin (c) fıkrasının madde metninden çıkarılmasını istiyorlar. 

Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyomz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)-Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet bu önergelere katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergeler kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 50 nci maddesinin (c) fıkrasının 
üç ve dördüncü satırında yer alan "burs vermek suretiyle okutulan öğrencilerden" ibaresinden son
ra gelmek üzere "halen mevcut öğrencilerin hakları saklı kalmak kaydıyla" ibaresinin eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

İhsan Saraçlar 
Samsun 

ve arkadaşları 

BAŞKAN- Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Sayın Başkan, 
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prensip olarak bu öğrenciler, bu okula girerken işe almacaklanm düşünerek girdiklerinden, bunla
ra, bu hakkın verilmesini uygun buluyoruz; fakat, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN- Hükümet?.. 

MALÎYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)- Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN- Önergeye, Sayın Komisyon çoğunluğu olmadığı için katılmıyor; Sayın Hükümet 
katılıyor. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 50 nci maddesinin (b) bendinin, aşağıda yer verilen 
şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Emin Kul 
İstanbul 

ve arkadaşları 

Madde 50- (b) bendi: Yukarıda sayılan kurumların sürekli işçi kadrolarından 31.12.1994 tari
hi itibariyle boş olanlar ile bu tarihten sonra boşalacak olanlara öncelikle geçici işçi pozisyonların
da, sürekli hizmetlerde çalıştırılan ve/veya hizmet-akitleri belirsiz süreli hizmet akdine dönüşmüş 
işçiler atandıktan sonra, boş kalanlar, ilgili kurumun ve Bakanlığın görüşü alınarak Başbakanlığın 
onayıyla iptal edilir. 

BAŞKAN- Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 747 sıra sayılı yasa tasarısının 50 nci maddesinin (a) fıkrasının onuncu sa

tırında "açıktan vekil ataması Maliye Bakanlığının iznine bağlıdır; ancak" ibaresinden sonra gel
mek üzere "din hizmetleri sınıfında çalışanlar" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

İsmail Coşar 
Çankırı 

• ' • ' ' . ve arkadaşları 

BAŞKAN- Komisyon katılıyor mu?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)- Katılmıyoruz Sayın Başkan 
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BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 

İSMAİL COŞAR (Çankırı)- Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Efendim, söz veremiyorum Sayın Goşar. Bu önergeleri görüşmesiz oylamak zo
runda kalıyoruz; özür dilerim. Anayasanın 162 nci maddesine göre, açıklama hakkı yok; okunup, 
oylamyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Maddeyle ilgili başka önerge yoktur. 

HAYDAR OYMAK (Amasya)- Sayın Başkan, önerge oylanmadan önce, bu maddedeki re
daksiyon hatasıyla ilgili olarak Genel Kurulu aydınlatmak istiyorum. 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Oymak; redaksiyon hatasını yerinizden belirtebilirsiniz. 
HAYDAR OYMAK (Amasya)- Sayın Başkan, redaksiyon hatası var gibi görünüyor; ama, işin 

özüne ilişkin olarak, Hükümetin teklifindeki 50 nci maddenin (d) fıkrasını, Komisyon incelerken 
kısaltmıştır. 

BAŞKAN- Biz, Plan ve Bütçe Komisyonunun metnini oyluyoruz biliyorsunuz. 

HAYDAR OYMAK (Amasya)- Maddede "yukarıda sayılan kurumların sürekli işçi kadrola
rından 31.12.1994 tarihi itibariyle boş olanlar ile bu tarihten sonra boş olanların iptaline, Başbaka
nın izniyle, Maliye Bakanı yetkilidir" deniyor. Şimdi, bu, idare hukukuna ve idare yapısına -ast üst 
ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda- uygun bir şey değildir. 

BAŞKAN- Efendim, o, esasa müteallik Sayın Oymak; yani, burada bir maddî hata yok. 

HAYDAR OYMAK (Amasya)- Değil, Sayın Başkan, redaksiyon hatası var. Uygulamada şu 
mu olacak: Başbakan "izin verdim" diyecek, Maliye (Bakanı da "olur" veya "olmaz" mı diyecek. 

BAŞKAN- İptal edecek, tabiî, öyle olacak; Başbakanın talimatıyla iptal edecek. Sayın Oymak, 
onlar, redaksiyona taalluk etmeyen hususlar. 

HAYDAR OYMAK (Amasya)- "Yetkilidir"in anlamı nedir? Uyar veya uymaz. Bunu, usulü
ne uygun, ast üst ilişkisine uygun hale getirmek lazım... 

BAŞKAN- Sayın Oymak, siz, "redaksiyon" dediniz; bunlar, redaksiyon değil. 

50 nci maddeyi, kabul edilen değişiklik önergesi istikametinde oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 50 nci madde kabul kabul edilmiştir. 

51 inci maddeyi okutuyorum: 
Sözleşmeli Personel 
MADDE 51. - Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluş

lar, belediyeler, il özel idareleri, kanunla kurulan fonlar, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve kat
ma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kuruluşlarda sözleşme ile çalıştırılacak personel hak
kında 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve değişikliklerinin uygulan
masına devam olunur. 

Birinci fıkrada sayılan kuruluşlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu dışında diğer kanun 
hükümlerine göre çalıştırdıkları sözleşmeli personelin unvan, sayı ve ücretlerini belirten cetvelleri 
ve tip sözleşme örneklerini, 1995 yılı Ocak ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına vize ettirmek zo
rundadırlar. 
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Özel kanunlar uyarınca kadro karşılık gösterilmek suretiyle çalıştırılan sözleşmeli personelin 
unvan, sayı ve ücretleri vizeye tabi değildir. Ancak kuruluşlar bunlara ait tip sözleşme örneklerini 
1995 yılı Ocak ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına vize ettirmek ve her ay bu şekilde çalıştırdık
ları sözleşmeli personelin isim, unvan, kadro derecesi ve sözleşme ücretlerini gösterir cetvelleri er
tesi ayın sonuna kadar Maliye Bakanlığına bilgi için göndermek zorundadırlar. 

Bütçe yılı içinde ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak sonradan görevlendirilecek yeni söz
leşmeli personel (kadro karşılığı çalıştırılan sözleşmeli personel hariç) için de kuruluşlarca ayrıca 
düzenlenecek ek cetvellerin ve farklı hükümler kapsaması halinde tip sözleşme örneklerinin Mali
ye Bakanlığına vize ettirilmesi gereklidir. Yukarıdaki fıkralara göre vize işlemleri yapılmadan söz
leşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile ek geçici 16 ncı 
maddesi ve özel kanunları uyarınca 1994 Malî Yılında sözleşme ile çalıştırılanlardan 1995 Malî Yı
lında görevlerine devam etmeleri ilgili bakanlık veya kuruluşlarca uygun görülenlerin Ocak-Şubat 
ve Mart aylarına ait sözleşme ücretleri, sözleşme ile çalıştırılmaları konusundaki kanuni işlemleri 
tamamlanıncaya kadar 1994 malî yılında vize edilmiş sözleşmelerine göre, yeni sözleşmeleri esas 
alınarak gerekli düzeltmeler daha sonra yapılmak üzere, Maliye Bakanlığı vizesi aranmaksızın öde
nir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde ile ilgili verilen önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 
İşçilik Ödenekleri ve Geçici İş Pozisyonları 

MADDE 52. - a) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler, sürekli işçileri ile 30 
iş gününden fazla süre ile çalıştıracakları geçici işçileri, bütçelerinin (55) ve (66) alt programların
da yer alan 100 - Personel giderleri harcama kalemindeki ödenekleri aşmayacak sayıda ve süre ile 
istihdam edebilirler. Sürekli ve geçici işçilere bütçede tertiplenen ödeneği aşacak şekilde fazla ça
lışma yaptınlamaz. Belirtilen alt programlara hiç bir şekilde ödenek aktarması yapılamaz ve bütçe
nin başka tertiplerinden işçi ücreti ve fazla çalışma ücreti ödenemez. Ancak, toplu iş/ sözleşmele
rinden doğacak yükümlülükler ile ihbar ve kıdem tazminatları ödemeleri nedeniyle meydana gele
cek ödenek eksiklikleri Maliye Bakanlığı bütçesindeki yedek ödenek tertiplerinden karşılanabilir. 

Kurumlar, bütçelerinin (66) alt programına tertip edilen ödenek ile sınırlı olmak üzere yıl için
de aylar itibariyle çalıştıracakları geçici işçilerin sayılarım, bunların çalıştırılacakları birimlere gö
re dağılımını (merkez teşkilatında birimler, taşra teşkilatında ise bölge ve il müdürlüğü olarak) gös
teren cetvelleri, yapılan hesaplamalarla birlikte Ocak ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına vize et
tirmek zorundadır. Yıl içinde meydana gelen değişiklikler de aynı usul ile vizeye tabidir. Bu vize 
işlemi yapılmaksızın geçici işçi istihdam edilemez ve ödeme yapılamaz. 

Yukarıdaki hükümlere aykırı uygulamalardan ita amirleri ve tahakkuk memurları ile ödenek 
üstü harcama yapan saymanlar sorumludur. 

b) Genel ve katma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar 
ve hizmetlerini genel veya katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten ku
ruluşlar ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kuruluşların 1.1.1995 
tarihinden itibaren 30 iş gününden fazla süre ile çalıştıracakları geçici işçilere ait geçici iş pozis-
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yonlan, ilgili bakanlığın onayı alınmak suretiyle 31.1.1995 tarihine kadar Maliye Bakanlığına vize 
ettirilir. 

Bu kurumların, kanunla, uluslararası antlaşmalarla veya 1995 yılı programı ile kurulması ve
ya genişletilmesi öngörülen birimler için yapılacak yeni vizeler dışında, 1994 malî yılında vize 
edilmiş miktarları aşacak şekilde vize yapılamaz. Vize edilmiş bulunan geçici iş pozisyonları Ma
liye Bakanlığının uygun görüşü ile başka unvanlı geçici iş pozisyonları ile değiştirilebilir veya ip
tal edilebilir. Maliye Bakanlığınca vize edilen cetvellerin bir örneği, ilgisine göre, Sayıştay Başkan
lığına veya Başbakanlık Yüksek Denetleme Kumluna gönderilir. Bu vize işlemi yapılmaksızın 
ödeme yapılamaz. 

c) Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 1.1.1995 tarihinden itibaren 30 iş gü
nünden fazla süre ile çalıştıracakları geçici işçilere ait geçici iş pozisyonları, ilgili Bakanlığın ona
yı alınmak suretiyle 31.1.1995 tarihine kadar Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına vize etti
rilir. Vize edilen geçici iş pozisyonları Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca başka unvanlı 
geçici iş pozisyonları ile değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Vize ettirilen cetvellerin bir örneği 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. Bu vize işlemi yapılmaksızın ödeme yapıla
maz. 

d) İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik ve müesseselerde çalıştırılacak 
geçici işçilere ait geçici iş pozisyonları her yıl İçişleri Bakanlığına vize ettirilir. Vize edilmiş bulu
nan geçici iş pozisyonları İçişleri Bakanlığı tarafından başka unvanlı geçici iş pozisyonları ile de
ğiştirilebilir veya iptal edilebilir. İçişleri Bakanlığı tarafından vize edilen geçici iş pozisyonlanna 
ait vize cetvellerinin bir örneği Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına gönderilir. Bu vize işle
mi yapılmadan geçici işçi çalıştırılamaz ve herhangi bir ödeme yapılamaz. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyle ilgili verilmiş bir önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 52 nci maddesinin (b) fıkrasının 
tasandan çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

Adnan Ekmen Abdulkadir Ateş Salman Kaya . - , ' . ' 
Batman Gaziantep Ankara 

Ural Köklü Mustafa Kul Bahattin Alagöz! 
Uşak Erzincan Gaziantep 

Abdülkerim Zilan Mehmet Kahraman 
Batman Diyarbakır 

Gerekçe: 1995 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısının 52 nci maddesinin (b) fıkrası, tüm genel ve 
katma bütçeli kuruluşların boş olan veya boşalacak olan daimi işçi kadrolarının tümünün iptalini 
öngörmektedir. Oysa ki, bazı kurumlarda on yılın üzerinde bir süreyle çalışan geçici işçiler bulun
maktadır. Bunların zincirleme hizmet akdiyle uzun yıllar çalışmış olmaları bir devamlılık durumu
nu doğurmuştur. Mevcut toplu iş sözleşmeleri gereğince bu işçilerin daimi kadrolara alınmaları zo
runluluğu bulunmaktadır. Aksi halde, sendika ve işçilerin açacakları davalar sonucunda büyük 
problemler doğabilecek ve idare de sıkıntıya düşecektir. Her iki taraf açısından da bu fıkranın ta
sandan çıkarılmasında yarar bulunmaktadır. 
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BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Hükümet? 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyor. Önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

52 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 52 nci madde ka
bul edilmiştir. 

53 üncü maddeyi okutuyorum: 
Geçici Hizmet Karşılığı Yapılacak Ödemeler 
MADDE 53. - Kurumlar; 

a) Arızi nitelikteki işleriyle sınırlı kalmak koşuluyla, yıl içinde bir ayı aşmayan sürelerle hiz
met alımı yoluyla çalıştırılan kişilere yapılacak ödemeleri, 

b) Kısmî zamanlı hizmet satınalınan kişilere yapılacak ödemeleri, 
c) 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun 25 inci maddesi gereğince aday çırak ve 

işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere yapılan ödemeleri, 
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi gereğince sayım, propoganda, anket 

ve benzeri işlerde çalıştırılan geçici personele yapılan ödemeleri, 
Bütçelerin (101-02-1-085) "Geçici Hizmet Karşılığı Yapılacak Ödemeler" faaliyetinde göste

rilen 300 harcama kaleminden yaparlar. JBu faaliyete bütçelerin başka tertiplerinden ödenek aktarı
lamaz; ödenek üstü harcama yapılamaz. 

Yukarıdaki hükümlere aykırı uygulamalardan ita amirleri, tahakkuk memurları ve saymanlar 
ile bu kişileri çalıştıranlar sorumludur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum : 

İşçilik Ödeneklerinin Yatırım Projelerinde Kullandırılması 
MADDE 54. - Genel ve katma bütçeli kuruluşların bütçelerinde yer alan işçilik ödeneklerin

den yıl sonu itibariyle tasarruf yapılması halinde, tasarruf edilen miktarı, kuruluşun devam etmek
te olan projelerinde kullanılmak üzere yatırım tertiplerine aktarmaya ilgili kuruluşun talebi üzerine 
Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Bu takdirde, ödenek aktarılan projeler ilgili kuruluşlarca Devlet Planlama Teşkilatına bildiri
lerek, revize işlemi yaptırılır. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

55 inci maddeyi okutuyorum: 
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3065 Sayılı Kanun Uyarınca Çalıştırılan Sözleşmeli Personel 

MADDE 55. ' - 25.10.1984 tarih ye 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 5 in
ci maddesi uyarınca, sözleşmeli olarak çalıştırılan geçici personelin istihdamına, aynı esas ve usul
lerle 1995 yılı sonuna kadar devam edilebilir. Bunların ücret ve yollukları Maliye Bakanlığı bütçe
sinin personel ödenekleri tertibinden ödenir. 

BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 55 inci maddesini Anayasanın 

88,89,161 ve 162 nci maddelerine aykırı olması sebebiyle tasandan çılcanlmasını arz ve teklif ederiz. 

Hasan Korkmazcan Feridun Pehlivan Eyüp Aşık 
Denizli Bursa Trabzon 

Emin Kul M. Rauf Ertekin Halit Dumankaya 
İstanbul Kütahya İstanbul 

Gerekçe: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 5 inci maddesiyle 10 yıl çalıştırılması 
öngörülen geçici personelin çalışma sürelerinin uzatılmasına bütçe kanununda değil mezkûr kanun
da yapılması gerektiğinden ve bu şekilde yapıcak düzenlemeler, Anayasanın 88,89,161 ve 162 nci 
maddelerine aykırı düşeceğinden, tasarı metninden çıkarılması teklif edilmiştir. 

BAŞKAN- Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon), Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

55 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 55 inci madde ka
bul edilmiştir. 

56 nci maddeyi okutuyorum: 
DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli Hükümler 
Petrolden Devlet Hakkı ve Petrol Kanunu Gereğince Ödenecek Kur Farkları 
MADDE 56. - a) 5.4.1973 tarih ve 1702 sayılı Kanuna göre petrolden alınacak Devlet hakki, 

bütçenin (B) işaretli cetvelindeki "Petrolden Devlet Hakkı" tertibine gelir kaydolunur. 

b) 6326 sayılı Petrol Kanununun 116/3 üncü maddesi uyarınca yapılan transferler nedeniyle 
oluşacak kur farkları bütçeye konulacak ödeneklerle karşılanır. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

- 7 5 0 -



T.B.M.M. B : 6 0 22 .12 .1994 0 : 3 

Müteakip maddeyi okutuyorum: 

Kişi Borçları 

MADDE 57. - Saymanlık hesaplarında kayıtlı olup, zarurî veya mücbir sebeplerle takip ve 
tahsil imkânı kalmayan, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 133 üncü maddesi uyarın
ca silinmesi Malî Danışma Kurulu tarafından uygun görülen kişi borçlarından, tutarı (100 000 000) 
liraya kadar olanların kayıtlardan çıkarılmasına Maliye Bakanı yetkilidir. Bu miktarı aşan kişi borç
larının terkini Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına bağlıdır. 

178 sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnameye 543 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen Ek Madde 7 uyarınca, mal ve nakit saymanları ile gelir 
ve gider memurlarının zimmetlerinin silinmesi konusundaki talepler Malî Danışma Kurulunca in
celenerek karara bağlanır ve Maliye Bakanına sunulur. Bu karar çerçevesinde terkin edilen mal ve 
nakit saymanları ile gelir ve gider memurlarının zimmetlerinden (100 000 000) lirayı aşanların ter
kin listesi bütçe uygulama sonuçlan ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine arz edi
lir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Önerge yok. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 57 nci madde kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyoram: 

Devlet Hesaplarında Yer Verilmeyecek ve Terkin Edilecek Tutarlar 

MADDE 58. - Devletin mahkemelerce hükme bağlanan para cezalan da dahil olmak üzere her 
türlü gelir ve giderlerinin tarh, tahakkuk, tahsil ve tediyesi ile emanetlerin alınıp geri verilmesinde 
ve Devlet kayıtlarında, kanunlannda ve diğer mevzuatında belirtilmiş tutar ve oranlar değişmemek 
şartıyla 1 000 liranın altındaki tutarlar dikkate alınmaz. 

Maliye Bakanı; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak doğacak aksaklıkları gidermeye, 
vergi dairelerinin müfredat ve mutabakat hesaplan arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla 
denetim raporlanna dayanılarak tespit edilecek kesin farkları terkine yetkilidir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 58 inci madde kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum: 

Saymanlık Görev ve Sorumluluklarının Devri 

MADDE 59. - 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve diğer mevzuatla saymanlara ve
rilen görev ve yetkilerin bir kısmını gerekli görülen hallerde müdür yardımcılarına devrettirmeye, 
devirle ilgili esasları belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir. Saymanlar hakkındaki sorumluluk, dev
redilen işlerle ilgili olarak görev ve yetki verilenler hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Bir önerge vardır; okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 59 uncu maddesinin, Anayasa

nın 88,89,153,161 ve 162 nci maddelerine aykırı olması sebebiyle, tasan metninden çıkarılması
nı arz ve teklif ederiz. 

Hasan Korkmazcan Feridun Pehlivan Eyüp Aşık 
Denizli Bursa Trabzon 

Halit Dumankaya RaufErtekin Emin Kul 
İstanbul Kütahya İstanbul 

Gerekçe: 

Bilindiği üzere, idare, kanunla kurulur. Her idarenin, kuruluş ve görevleriyle ilgili kanunlarda, 
kimlerin, hangi hal ve şartlarda yetki devrinde bulunacakları düzenlenmiştir. Bu konuda, belirli ba
zı görevler için de olsa, Maliye Bakanına yetki verilmesi doğru değildir. Görev kanunlarında ve ku
ruluşların tcşkilatlanmalarındaki esasları belirleyen 3046 sayılı Temel Kanunda yer alan hükümle
rin değiştirilmesi niteliğinde bulunan bu hükmün, Anayasanın 88,89,153,161 ve 162 nci madde
lerine aykın bulunması sebebiyle tasarıdan çıkarılması gerekir. 

BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu? 

. PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Hükümet?.. 
. MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)-Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Komisyon ve Hükümet, önergeye katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

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

Müteakip maddeyi okutuyorum: 

Uluslararası Kuruluşlara Üyelik 
MADDE 60. - a) Genel bütçeli daireler ve katma bütçeli idareler ile kamu iktisadî teşebbüs

leri, sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları; uluslararası kuruluş
lara üye olabilmek ve kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalar gereği halen üyesi bulunulan 
uluslararası kuruluşlar dışındaki kuruluşlara her yıl katılma paylarını ödeyebilmek için, mevzuatın 
gerektirdiği diğer işlemlerin yanısıra ayrıca bağlı veya ilgili bulunulan Bakanlığın teklifi ve Mali
ye Bakanlığının görüşü üzerine Dışişleri Bakanlığından önceden izin alacaklardır. 

b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının uluslararası anlaşmalar, kanun ve kararnamelerle 
Türkiye Cumhuriyeti adına üye olduğu uluslararası kuruluşlara ilişkin işlemlerine (katılma payı 
ödemeleri dahil) bu madde hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Önerge yok, 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 
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Yurt Dışı Seyahatleri ı 

MADDE 61. - Genel ve katma bütçeli idarelerle diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli
nin yurt dışına yapacakları seyahatlerde kuruluş bütçelerinden harcama yapılabilmesi için azamî öl
çüde millî havayollarına ait uçakların (Sermayesinin en az % 51'i Türkiye'de mukim gerçek veya 
tüzel kişilere ait olan) kullanılması zorunludur. Bu konudaki esas ve usulleri tespite Ulaştırma Ba
kanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 

Amiri İtalik Yetkisinin Devri 
MADDE 62. - Bakanların merkezde hangi kademedeki görevlilere kadar amiri italik yetkile

rini devredebilecekleri ve merkez dışında kimlere ikinci derece amiri italik verilebileceğini, bütçe 
gider cetvellerindeki ayrım ve tasnif şeklini de göz önünde tutarak tespit etmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 
Vatanî Hizmet Tertibi ile İlgili Aylık Göstergeler 

MADDE 63. - Vatanî Hizmet Tertibinden bağlanmış aylıkların gösterge rakamları; kendileri 
için (1700), dul eşleri için (1300), diğer yalanlan için (950) olarak uygulanır. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 
Kamu Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesisler 
MADDE 64. - Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirha

ne, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderlerine bütçeden katkıda bulunulmaz. 
Bu tür yerlerde, genel ve katma bütçeden, döner sermaye ve fonlardan ücret vermek suretiyle 

yönetici personel dışında personel görevlendirilemez. 
Söz konusu tesislerden yararlanacak olanlardan alınacak asgarî bedelleri belirlemeye veya be

lirlenen tarifeleri tasdik etmeye ve bu yerlerin hesaplarının bir düzen içinde tutulması için kullanı
lacak defter ve belgeleri tespit etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önergeler vardır; geliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 64 üncü maddesinin birinci pa

ragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Haydar Oymak 
Amasya 

Mehmet Sevi gen 
İstanbul 

Faik Altun 
Antalya 

Hasan Basri Eler 
Edirne 

Algan Hacaloğlu 
İstanbul 

Hasan Akyol 
Bartın 

Mustafa Doğan 
Gaziantep 

İbrahim Özdiş 
Adana 

Fuat Çay 
Hatay 

Coşkun Gökalp 
Kırşehir , 

Madde: Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinin, dinlenme 
amacıyla kullanıldığı sürelerde, spor tesisi ve benzerî sosyal tesislerin.giderlerine bütçeden katkı
da bulunulamaz. 

Gerekçe: Eğitim, kamu çalışanının, daha bilgili ve kalifiye hale getirilmesi amacıyla kurumla
rın zorunlu olarak düzenledikleri bir faaliyettir. Misafirhaneler ise, yine, kamu çalışanlarının, gö
revli gittiklerinde verilen harcırahlarla karşılanması mümkün olmayan konaklama ve yiyecek be
dellerine katkı sağlamak amacıyla kurulmuşlardır. Böyle olunca, bu müesseseler, kamu çalışanının 
mağduriyetine yol açacak şekilde de kullanılmamalıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarının 64 üncü maddesinin ikinci fıkra

sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
"Bu tür yerlerde, genel, katma, döner sermaye ve fon bütçelerinden ücreti ödenmek üzere, 

1995 yılında ilk defa istihdam edilecek yeni personel görevlendirilemez." 
Hüseyin Balyalı 

Balıkesir 
Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Cemal Öztaylan 
Balıkesir 

Mehmet Gazioğlu 
Bursa 

Mehmet Cebi 
Samsun 

Gerekçe: Kamu kurumlarınca işletilen sosyal tesisler için, bütçelerden katkıda bulunulmama
sı, bu tür yerlerin giderlerin faydalananlardan alınması esastır. Sosyal tesislerde görevlendirilmek 
üzere, 1995 yılında yeni personel istihdam edilmeyecektir. Bu hususu temin etmek üzere önerge 
verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 64 üncü maddesinin tasandan 

çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Abdül kadir Ateş Ural Köklü Salman Kaya 

Gaziantep Uşak Ankara 
Mustafa Kul Bahattin Alagöz Abdulkerim Zilan 

Erzincan Gaziantep Batman 
Mehmet Kahraman 

Diyarbakır 
Gerekçe: 
1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 64 üncü maddesiyle, kamu kurum ve kuruluşların

ca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin gi-
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derlerine bütçeden katkıda bulunulmayacağı hükmü getirilmektedir. Tasarının bu maddesi, su ve 
elektrik de dahil olmak üzere bu birimlerin giderlerinin bütçeden karşılanmasını yasaklamaktadır. 
Bu uygulamayla, söz konusu tesislerin kapanmaları sonucu doğacaktır. İşyerinde çalışan personel 
için zarurî olan anaokulu ve kreşlerin de bulunduğu bu tesislerin kapanmaları çok yönlü sıkıntıya 
yol açacaktır. Çalışmakta olan eğitici öğretmen ve diğer personelin istihdam sorunu gündeme ge
lecektir. Ayrıca, bu tür düzenlemelerin bütçe kanunuyla değil, kanunld yapılması daha uygun ola
caktır. 

BAŞKAN- Şimdi, önergeleri aykırılık derecesine göre işleme koyuyorum. 

Sayın Komisyon, son okunan önerge, en aykırı önergedir ve 64 üncü maddenin tasarı metnin
den çıkarılmasına dairdir; bu önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)- Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN- Hükümet ve Komisyon, 64 üncü maddenin tasarı metninden çıkarılmasına katılmıyor. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 64 üncü maddesinin ikinci fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Bu tür yerlerde, genel, katma, döner sermaye ve fon bütçelerinden ücreti ödenmek üzere, 
1995 yılında ilk defa istihdam edilecek yeni personel görevlendirilemez." 

Hüseyin Bal yalı (Balıkesir) ve arkadaşları 
BAŞKAN- Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Prensip olarak 
katılıyoruz; ama çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)-Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Önergeye, Hükümet katılıyor, Komisyon çoğunluğu olmadığı için katılamıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 64 üncü maddesinin birinci pa

ragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
"Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinin, dinlenme amacıyla 

kullanıldığı sürelerde, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderlerine bütçeden katkıda bulunu
lamaz." 

Mehmet Sevigen 
İstanbul 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN- Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTÎN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

64 üncü maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 64 üncü madde kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum: 

Teşkilat Kurulması 

MADDE 65. - Kamu kurum ve kuruluşları (Yükseköğrenim kurumları dahil) hizmetlerini 
mevcut teşkilatlan eliyle yürütür. Yıl içinde yeni yurt dışı teşkilat, bölge, il, ilçe müdürlükleri ile 
genel müdürlük, daire başkanlığı, şube, döner sermaye işletme müdürlüğü (Yükseköğrenim kurum
lan hariç), orkestra, koro, topluluk, konservatuvar, uygulama ve araştırma merkezi ve her ne ad 
altında olursa olsun benzeri teşkilat genişlemesine neden olan birimler kurulamaz. 

Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet 
Genel Müdürlüğü hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca hiçbir suretle yeni ortaokul, li
se ve meslek lisesi açılamaz ve kurulamaz. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Bir önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 65 inci maddesinin, Anayasanın 
6,7,87,88,89,153,161 ve 162 nci maddelerine aykın bulunduğundan, tasandan çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Hasan Korkmazcan Feridun Pehlivan Eyüp Aşık 

Denizli Bursa Trabzon 

Emin Kul Rauf Ertekin Halit Dumankaya 

İstanbul Kütahya İstanbul 

Gerekçe: 

Bakanlıkların teşkilatlanmaları, il, ilçe, bölge müdürlükleri kurmaları, 3046 sayılı Kanunla dü
zenlenmiş olduğundan; ayrıca, maddede zikri geçen bazı birimleri kanunla kurulabileceğinden, 
hem 3046 sayılı Kanunu tadil eder nitelikte ve hem de kanun koyucunun iradesini kısıtlayıcı ma
hiyet taşımakla yasama yetkisine müdahale olduğundan ve dolayısıyla Anayasanın 6,7,87,88,89, 
153, 161 ve 162 nci maddelerine aykırı bulunduğundan tasarıdan çıkarılması. 

BAŞKAN- Komisyon bu önergeye katılıyor mu? 
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. PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 65 inci madde kabul 
edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum: 

Kredi Borcunun Tespiti ve Ödenmesi 

MADDE 66. T-.Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan, 1995 malî yılı başından itiba
ren öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu; öğrenim kredilerinin verildiği tarihten, borcun geri 
ödenmesine başlanılacak tarihe kadar geçen süre için, öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, 
Devlet İstatistik Enstitüsünün toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak 
miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilir. 

Öğrenci, borcunu, öğrenim'gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden 
itibaren başlamak üzere bir yıl bekleme süresi dahil en geç dört yıl içinde ödemek zorundadır. An
cak, sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan veya herhangi bir sebeple 
öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler için bu süre öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarih
ten itibaren bir yıldır. ', 

Endeks uygulamasına, kredi borçlarının geri ödenmesine ve taksitlehdirilmesine ilişkin usul 
ve esasları belirlemeye, öğrencilerin birinci fıkraya göre hesaplanan borçlarından % 50'sine kadar 
indirim yapmaya, Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Bir Önerge var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 66 ncı maddesinin, Yüksek Öğ
renim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile ilgili mevzuatta değişiklik niteliğinde ve esas itibariyle, bu 
maddeyle yapılan düzenlemenin ilgili mevzuatta bulunması nedeniyle, Anayasanın 88, 89, 153, 
161 ve 162 nci maddelerine aykırı olduğundan, tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hasan Korkmazcan Feridun Pehlivan Eyüp Aşık 
Denizli Bursa Trabzon 

Emin Kul Halit Dumankaya Rauf Ertekin 
İstanbul İstanbul Kütahya 

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 66 ncı madde kabul edil

miştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 
Yurt Dışı Eğitimi 
MADDE 67. - 1995 malî yılında ilgili mevzuatları gereğince kamu kurum ve kuruluşlarınca, 

yetiştirilmek maksadıyla lisansüstü (master, doktora) eğitimi için yurt dışına gönderilecek öğrenci, 
araştırma görevlisi ile kamu görevlilerinin eğitim dalları ve sayılan itibariyle kurumlara,dağılımı 
Millî Eğitim Bakanlığının koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve 
Yükseköğretim Kurulu temsilcilerinden oluşacak bir komisyonca belirlenir. 

Komisyonca belirlenecek sayı ve eğitim dalını kapsayan kontenjan dışında hiçbir suretle yurt 
dışına öğrenci, araştırma görevlisi ve kamu görevlisi gönderilemez. 

BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok 
Bir önerge var; okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 67 nci maddesinin, Anayasanın 

88, 89, 153, 161 ve 163 üncü maddelerine aykırı olması sebebiyle, tasarıdan çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Hasan Korkmazcan Feridun Pehlivan Eyüp Aşık 
Denizli Bursa Trabzon 

Feridun Pehlivan Eyüp Aşık Emin Kul 
Bursa Trabzon İstanbul 

RaufErtekin Halit Dumankaya 
Kütahya İstanbul 

Gerekçe : Devlet memurlarının yurt dışında eğitimlerinin, 657 sayılı Kanunun 78, 79, 80 ve 
218 inci maddeleri ve buna dayalı olarak Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yönetme
likle düzenlenmiş olması; öğretim elemanlarının yetiştirilmesinin 2547 sayılı Kanunun 33 ve 35 in
ci maddeleriyle düzenlenmiş olması; talebelerin yetiştirilmesinin 1416 sayılı Kanunla özel olarak 
düzenlenmiş olması ve dolayısıyla bu maddenin yukarıda söz konusu kanunları değiştirici nitelik 
taşıması sebebiyle, Anayasanın 88, 89, 153,161 ve 162 nci maddelerine aykırı olması sebepleriy
le, metinden çıkarılması teklif edilmiştir. 

BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet ?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edeni er... Kabul etmeyeni er... Önerge kabul edilmemiştir. 
67 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Etmeyenler...67 nci madde kabul edil

miştir. 
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68 inci maddeyi okutuyorum: 
Kamu İdarelerine Ait Gayrimenkullcrin Devlete Olan Borçlanna Karşılık Maliye Bakanlığın

ca Satın Alınabilmesi 

MADDE 68. - Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahil 233 sayılı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi iktisadî devlet teşekkülleri, 
kamu iktisadî kuruluşları, bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları, iştirakleri ile büyükşehir bele
diyeleri, belediyeler, il özel idareleri, bunlara ait tüzelkişilerin veya bunlara bağlı müstakil bütçeli 
ve kamu tüzelkişiliğini haiz kuruluşların, devlete ait olan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tah
sil Usulü Halckmda Kanun kapsamına giren borçlanna karşılık olarak, mülkiyeti bu idarelere ait 
olan ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan gayrimenkulleri, 2886 sayılı Devlet İhale Ka
nununun 13 üncü maddesine göre oluşturulacak komisyon tarafından takdir edilecek değeri üzerin
den borçlu kurumun da uygun görüşü alınarak, bütçenin gelir ve gider hesapları ile ilgilendirilmek
sizin Maliye Bakanlığınca satın alınabilir. 

Bu idarelerin satın alınan gayrimenkullerinin tapu işlemlerine esas olan ve yukanda belirtilen 
şekilde belirlenen değeri miktarındaki devlete ait olan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun kapsamına giren borçlan terkin edilir. 

Bu işlemlerle ilgili usul ve esaslan belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 
BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge var; okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasansımn 68 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkranın eklen

mesini arz ve teklif ederiz. 
Turhan Tayan . Ali Su Haci Filiz 

Bursa İçel Kınkkale 
Hannan Özüberk Ali Uyar 

Gaziantep Hatay 
"Milli egemenlik evleri yapılmak üzere, çeşitli kamu idare ve kuruluşlarınca, kullanım hakla-

n, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına veya Türkiye Büyük Millet Meclisi hizmetlerinde 
kullanılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi vakfına devredilmiş bulunan kültür varlıklarının 
intifa haklarının tapu ve sicil işlemleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının talebi üzerine, 
tapu idarelerince yerine getirilir." 

Gerekçe: Bilindiği gibi, birkısım belediyelerce onarım ve restorasyonlarını yapamadıkları kül
tür varlıklannın, millî egemenlik evi yapılmak üzere, kullanma hakları, Türkiye Büyük Millet Mec
lisine devredilmektedir. Bunların intifa haklarının tapu tescil işlemlerindeki aksamaları giderici bir 
fıkra teklif edilmiştir. 

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Sayın Başkan, 

prensip olarak katılmakla beraber, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN -Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)-Katılıyomz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Hükümet önergeye katılıyor; Komisyon, çoğunluğu olmadığı için katılamıyor. 

- 759 -



T.B.M.M. B-.m 22 .12 .1994 0 : 3 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler...Kabul etmeyenler... 68 inci madde, kabul edilen önerge istikametindeki değişik şekliyle 
kabul edilmiştir. 

69 uncu maddeyi okutuyorum: 

İl Özel İdarelerince Gerçekleştirilen Yatırımlar 

MADDE 69. - İllerin ulaşım, sanayi, tarım, köy hizmetleri ve benzeri işlerinin mahallî düzey
de gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idarelerinin programında olan projeler ile Yüksek Planlama 
Kurulu Karan ile yıl içinde yatırım programına dahil edilen projelerin bedelleri, münhasıran belir
tilen projelerde valinin yetki ve sorumluluğunda kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin 
930-02-3-301-900 tertibinden il özel idarelerine ödenir. 

Belirtilen projelerin yürütülmesi ile ilgili etüt, keşif ve kontrollük hizmetleri proje ile bağlan
tılı Bakanlık ve Genel Müdürlüğün il teşkilatlarınca yerine getirilir. İhale veya emanet suretiyle 
yaptırılması ve bedellerinin ödenmesi ise il özel idarelerince valinin onayı ile gerçekleştirilir. 

Bu şekilde yürütülen projeler için gerekli olan iş makineleri valinin talebi halinde ilgili yatı
rımcı kuruluşlarca sağlanır. Kamu kurum ve kuruluşlarından sağlanan iş makineleri için bu proje
lerde kullanıldıkları sürece hiçbir bedel ödenmez. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?..Yok. 
Bir önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 69 uncu maddesinin son parag

rafının madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Haydar Oymak Mustafa Doğan Hasan Basri Eler 

Amasya Gaziantep Edirne 
İbrahim Özdiş Mehmet Scvigen Coşkun Gökalp 

Adana İstanbul Kırşehir 
Fuat Çay Algan Hacaloğlu FaikAltun 

Hatay İstanbul Antalya 
Hasan Akyol 

Bartın 
Gerekçe: , 
İller İdaresi Kanununa göre, vali, bir ilde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının amiri

dir. Uygulamada, valiler, birinci derecedeki önceliği ve hizmetleri ayırmak durumunda kalacağın
dan, toplumun değişik kesimlerine götürülecek hizmetler aksayacaktır. 

Ayrıca, bu paragraf hükmü, bütçenin alenilik ilkesine de aykırıdır. 
, BAŞKAN-Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz?-

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. •• • ,, 

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Sayın Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 69 uncu madde kabul 
edilmiştir. 

70 inci maddeyi okutuyorum: ' 
"MADDE 70. - 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu hükümlerine tabi Türkiye 

Radyo-Televizyon Kurumunun 31.10.1994 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve vadesi geldiği halde 
ödenmemiş vergi ve fon borçları asıllannm 1.1.1995 tarihinden itibaren aylık dönemler itibariyle 
24 eşit taksitte ödenmesi koşuluyla bu borçlara 31.12.1994 tarihi sonuna kadar uygulanması gere
ken gecikme zammı ve gecikme faizinin tahsilinden vazgeçilir. 

Birinci fıkra hükmüne göre belirlenen taksitlerin süresinde ödenmemesi ya da noksan öden
mesi halinde ödenmeyen taksit miktarı 1.1.1995 tarihinden itibaren uygulanacak gecikme zammı 
ile birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ceb
ren takip ve tahsil edilir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Yeni bir madde isteğiyle ilgili bir önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 70 inci maddesinden sonra gel

mek üzere, aşağıdaki maddenin, 71 inci madde olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
MADDE 71.- a) Bu Kanunun 5,6,7,10,29,33, 34,35, 36, 37, 38, 39,40,41,43,44,45,46 

ve 60 inci maddelerinde geçen, "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı" ibaresi, Hazine Müsteşarlığı 
olarak değiştirilmiştir. 

b.- Bu Kanunun 34 üncü maddesinin (a) bendinde geçen "16.4.1986 tarih ve 3274 sayılı Ka
nunun 9 uncu maddesi" ibaresi, "9.12.1994 tarih ve 4059 sayılı Kanun" olarak değiştirilmiştir 

Turhan Tayan Bahattin Şeker Mehmet Adnan Ekmen 
Bursa Bilecik Batman 

Baki Durmaz Muhtar Mahramlı 
Afyon Tekirdağ 

Gerekçe: 
Tasanda, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına verilmiş olan görev ye yetkilerin; Hazine Müs

teşarlığı ile Dış Ticaret Müstaşarhğınm Teşkilat Kanununun yürürlüğe girmesi nedeniyle, Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı adının Hazine Müsteşarlığı olarak değiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

BAŞKAN- Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Gerekçesi doğ

ru olmakla beraber; çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Hükümet?.. , 
MAÜYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)-Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Aslında çıkan bir kanun gereği, böyle bir maddenin tedvinini zorunludur. 
Önergeye Hükümet katılıyor, Komisyon, çoğunluğu olmadığı için katılmıyor. 

Böyle bir maddenin tasarı metnine ilavesine ilişkin önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
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edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş ve bu madde, 71 inci madde olarak tasarıya ila
ve edilmiştir. 

Tasarıdaki 71 inci maddeyi 72 nci madde olarak okutuyorum: 
Uygulanmayacak Hükümler 

MADDE 72. - a) (1) 9.6.1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 21.10.1960 ta
rih ve 107 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesinin (a) bendi, 

(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 üncü 
maddesinin (d) bendi, 

(3) 18.2.1963 tarih ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun H nci maddesinin Tra
fik Hizmetleri Geliştirme Fonuna pay verilmesine ilişkin, 

Hükümleri, 1995 Bütçe yılında, bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvelinin ilgili tertiplerine ko
nulmuş ödenek tutarları düzeyinde uygulanır. 

b) 233 sayılı Kamu iktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 nci 
maddesinin 4 üncü fıkrası, bu Kanunun "Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Kârları" başlıklı maddesi 
hükümleri çerçevesinde uygulanır. 

c) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanunun 60 inci maddesinin (6) nci ben
dinin (a/l) alt bendinde yer alan ikramiye oranlan 1995 malî yılında sırasıyla (yüzde on) ve (yüz
de doksan) olarak uygulanır. 

d) 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Kanunun 4.12.1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunla değişik 1 in
ci maddesi uyarınca belediyelere ve il özel idarelerine genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı 
üzerinden ayrılacak payların hesaplanmasında ve dağıtımında, aynı Kanunun 3239 sayılı Kanunun 
131 inci maddesi ile değişik geçici 3 üncü maddesinde 1986 yılı için tespit edilen nisbetlerin uygu
lanmasına 1995 yılında da devam olunur. 

e) 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelir
lerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun "Paylann Hesaplanması ve Dağıtımı" başlıklı değişik 
1 inci maddesinin dağıtıma ilişkin esasları 1995 yılında uygulanmaz. Bunun yerine söz konusu 
madde uyarınca 1995 yılında ayrılacak payların belediyelere dağıtımı, belediyelerin nüfusları, kal
kınmışlık dereceleri, malî kaynaklan ve turistik durumları gözönünde bulundurularak İçişleri, Ma
liye ve Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarınca birlikte tespit edilecek ve Başbakanlıkça uygun görü
lecek esas ve usuller çerçevesinde yapılır. 

f) 24.3.1988 tarih ve 3418 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi, "3418 sayılı Kanunun 8,10 ve 22 
nci maddelerine göre Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığında ayrı bir hesaba yatınlan Eğitim, 
Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi, Akaryakıt Tüketim Vergisi ve Ek Taşıt Alım Vergisi 
paylannm; 

(1) % 16'st Başbakanın onayı ile Gençlik ve.Spor Genel Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü arasında paylaştırılır. Bu kurumlara isabet eden mik
tarlar, Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığınca onbeş gün içinde bu kurumların saymanlık hesap
larına intikal ettirilir. Kurum saymanlıklarına intikal eden miktarlar bir yandan ilgili kurum bütçe
lerinin (B) işaretli cetvellerine özel gelir, diğer yandan bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak 
özel tertiplere ödenek kaydedilir. 

(2) % 52'si Millî Eğitim Bakanlığına, % 32'si Sağlık Bakanlığına paylaştırılır. Paylaştırılan 
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miktarlar onbeş gün içinde Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığınca bu bakanlıkların saymanlık 
hesaplarına intikal ettirilir. Bakanlık saymanlıklarına intikal ettirilen miktarlar bir yandan bütçeye 
gelir, diğer yandan bu bakanlıklarca belirlenecek ve yeniden açılacak özel tertiplere ödenek kayde
dilir. 

(3) Bakanlıklar ve ilgili genel müdürlüklerin alacakları paylan kendi içinde 20 puana kadar ar
tırmaya veya indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

(4) Bütçe ödenekleri dışında kuruluşların kullanımına bırakılan kaynaklardan daha önceki yıl
larda başlamış olan işlerin, yukarıdaki esaslara göre ilgili kuruluş bütçelerine kaydedilen özel öde
neklerle yürütülmesine devam edilir. 

(5) Bütçe ödenekleri dışında kuruluşların kullanımına bırakılan kaynakların 31.12.1994 tarihi 
itibariyle kasa ve bankadaki nakit mevcudu ilgili kuruluş bütçelerine bir yandan gelir, diğer yan
dan özel ödenek kaydedilir. 

(6) Yatırım tertiplerine kaydedilen özel ödenekleri yıllık yatırım programında yer alan proje
ler için kullanılır. 

(7) Yukarıdaki esaslara göre ilgili kuruluş bütçelerine kaydedilen özel ödeneklerden yapılacak 
harcamalar, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 
832 Sayılı Sayıştay Kanununun 30-37 nci maddelerinde yer alan vize hükümlerine tabi değildir. 
Harcamalardaki esas ve usuller ilgili Bakanlarca tespit edilir. 

(8) Bu ödeneklerden önceki yılda harcanmayan miktarlar cari yıl bütçelerine devren gelir ve 
ödenek kaydedilir" şeklinde uygulanır. 

g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı ek maddesinin "F-
Denetim Tazminatı" bölümündeki tazminat oranları, Kamu İktisadî Teşebbüsleri personeli hariç 
bölüm kapsamındaki diğer personel için; 1995 Malî Yılında sırası ile % 30, % 20 ve % 10 olarak 
uygulanır. 

h) 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 7 nci maddesinin (b) fıkrasındaki, bölgeden çıka
rılan malların FOB değerleri üzerinden alınacak ücretlerle ilgili oran, yurt dışına çıkarılacak mal
lar için 1995 Malî Yılında (binde 0) olarak uygulanır. 

i) (i) 12.6.1936 tarih ve 3054 sayılı Kanunun 7 nci, 24.6.1938 tarih ve 3488 Sayılı Kanunun 
6 nci ve 1.5.1930 tarih ve 1601 sayılı Kanunla değişik 7.1.1929 tarih ve 1379 sayılı Kanunun 5 in
ci maddesi (Cumhuriyet Başsavcıları ve Cumhuriyet Savcıları hariç), 

(2) 29,8.1977 tarih ve 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununun 2 nci mad
desi, 

(3) Uluslararası kurumlarca, yabancı ülkelerin kredi kuruluşlarınca ve diğer her türlü dış kay
naklarca kamu kurumlarına, yatırım bankalarına ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Hazi
ne tarafından garanti edilenler de dahil olmak üzere verilecek krediler ve bu kredilerin söz konusu 
kuruluşlara geri ödenmesi dolayısıyla düzenlenecek kâğıtlar için 1.7.1964 Tarih ve 488 Sayılı 
Damga Vergisi Kanunu, -, 

(4) 9.5.1985 Tarih ve 3202 Sayılı Kanunun 45 inci maddesinin birinci bendi, 
(5) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 71 inci maddesi (İhtiyaçların kamu kuruluşlarından 

karşılanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca belirlenir), 
(6) 1615 Sayılı Gümrük Kanununun 165 inci maddesinin 2 nci fıkrası, 
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(7) 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 35 inci 
maddesinin son fıkrası, 

(8) 3.7.1968 Tarih ve 1053 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile aynı Kanunun 3 
üncü maddesi, 

(9) 10.2.1954 tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 27 nci maddesine bağlı (1) sayılı cet
velin "Açıklama" bölümünün 1 inci bendi (kimlerin ve hangi hallerde uçakla seyahat edebileceği 
konusundaki esas ve usuller Maliye Bakanlığınca belirlenir), 

(10) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadî teşeb
büslerine yapılacak "iktisadî Transferler ve Yardımlar Hakkında" 8.6.1959 Tarihli ve 7338 Sayılı 
Kanun hükümleri, 

(11) Bu Kanunun 33 üncü maddesinde belirtilen fonların özel kanunlarında yer alan ve bu 
maddeye aykırı olan hükümleri, 

j) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (c) fıkrası, 
k) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin (a) fıkrasının 375 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnameyle değişik dördüncü bendi, 

1) 1995 Mâlî Yılı başından itibaren öğrenim kredisi almaya başlayacak öğrenciler için 351 Sa
yılı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 15 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile 16 
nci maddesinin 1, 2 ve. 3 üncü fıkraları, 

m) 23.5.1928 Tarih ve 1322 Sayılı Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve ilanı ve Me
riyet Tarihi Hakkında Kanunun 7 nci maddesi, 

1995 Malî Yılında uygulanmaz. 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. / 
EMİN KUL (İstanbul)- Sayın Başkan, önergemiz vardır; yoklama talep ediyoruz. Toplantı ye

tersayımız yoktur. 
BAŞKAN- Önergeniz burada zaten de...Yalnız, ben anlamadım, sizin Grubunuz protesto et

ti, çıktı gitti; ondan sonra da tekrar geldiniz, yoklama istiyorsunuz; bü, biraz, kandırmaca olmadı 
mı? 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)-Anlamanız şart değil. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)-Dışarı çıkmamız yasak mı ?.. 

BAŞKAN-Hayır efendim, protesto ettiniz. Grup Başkanvekili... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla)- Sayın Başkan, yorum yapma hakkınız mı var? 

BAŞKAN- Bir dakika efendim... Protesto edenler, sözünde durur, gider; ama, Grubu... 
YÜKSEL YALOVA (Aydın)- Sayın Başkan, hakaret etmeyin. Gecenin bu saatinde, başka tür

lü davranmaya mecbur bırakmayın bizi. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla)-Yorum yapmayın Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Anlamadım ben, hakikaten anlamadım. 

TURHAN TAYAN (Bursa)- Oyun mu oynuyorsunuz Meclisle? 
NEVŞAT ÖZER (Muğla)- Siz, milletle oynuyorsunuz; biz de, sizinle oynuyoruz. 
TURHAN TAYAN (Bursa)-Hadi canım!.. 
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BAŞKAN- Madde üzerinde önergeler vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının "Uygulanmayacak hükümler" başlıklı 72 nci mad
desinin sonuna (n) fıkrasının eklenmesini, aşağıda belirtilen gerekçeyle arz ve teklif ederiz. 

Nevzat Ercan Sami Sözat Baki Tuğ 
Sakarya Balıkesir Ankara 

İsmail Kalkandelen Hüseyin Balyalı Ali Su 
Kocaeli Balıkesir İçel 

"n) 9.11.1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 6 ncı maddesi" 
Gerekçe: 
9.11.1983 tarih ve 2946 sayılı kanunun 6 ncı maddesi, kamu konutlarının işletme, bakım ve 

onarım giderleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektedir. Halbuki, 178 sayılı Maliye Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 19.6.1994 tarih ve 543 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile değişik 13 üncü maddesinin (e) fıkrasıyla kamu konutlarının kira 
ve yakıt bedelleri ile işletme, bakım ve onarım esaslarını belirleme görevi Maliye Bakanlığına ve
rilmiştir. 

Bu nedenle, sözü edilen maddenin 1995 malî yılındaıuygulanmasının durdurulması gerekmek
tedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 72 nci maddesinin (h) bendin
den sonra gelmek üzere aşağıdaki bendin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

îhsan Saraçlar Turhan Tayan Hacı Filiz 
Samsun Bursa Kırklareli 

Mustafa Fikri Çobaner Ali Eser Kâzım Dinç 
ı İsparta Samsun Kocaeli 

i) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 46 ncı maddesine göre istihsal edilen 
28.7.1994 tarih ve 94/5793 sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirlenen yükseköğretim kurumların
da cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak katkı paylarının, 1995 yılına isabet 
eden ikinci taksidi yüzde 50 fazlasıyla tahsil edilir (İkinci öğretim hariç). Bu fark, öğrenim kredi
si olarak kullanılmak üzere bir ay içinde üniversitelerce Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
na aktarılır. Öğrenci katkı paylarının tamamının ödenmiş olması halinde ikinci taksit farkı alınır. 

Gerekçe : Yükseköğretime ayrılan kamu kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle eğitimde im
kân ve fırsat eşitliği ilkesi gereğince başarılı, ancak maddî bakımdan güç durumda bulunan öğren
cilerin öğrenimlerini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyulan sayı ve miktarda öğrenim kredisi verilme
sinde ek kaynak olarak kullanılacaktır. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağ

lık Hizmetleri Vergisi, Akaryakıt Tüketim Vergisi ve Ek Taşıt Alım Vergisi paylarının dağıtımı ile 
ilgili olarak yer alan 72 nci madde (f) fıkrası birinci bendinin birinci cümlesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Cevat Ayhan Fethullah Erbaş 
Sakarya Van 

Hüseyin Erdal Mustafa Ünaldı 
Yozgat Konya 

Teklif: 

1. Yüzde 10'u, Başbakanın onayı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü arasında; yüzde 6'sı da nüfusu 4 bine kadar olan kü
çük belediyeler arasında (nüfus oranına göre) paylaşılır. (Gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen karşılıklı konuşmayalım; önergeler anlaşılmıyor. Ri
ca ediyorum... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Yoklama isteğimiz vardı Sayın Başkan. 

BAŞKAN -Yoklama isteğiniz, maddenin oylanması sırasında. Önergeleri okutuyoruz; daha 
maddenin oylanmasına gelmedik ki !.. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 72 nci maddesinin (k) bendinin 
tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

İhsan Saraçlar Turhan Tayan Mehmet Adnan Ekmen 
Samsun Bursa Batman 

Yıldırım Avcı Nevzat Ercan 
İzmir Sakarya 

Gerekçe: Tasarının 47 nci maddesinin (e) bendinin Anayasaya aykırı olduğundan dolayı tasa
rı metninden çıkarılması teklif edildiğinden, ona bağlı olan bendin de çıkarılması gerekir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının "Uygulanmayacak hükümler" 
başlıklı 72 nci maddesinin (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k) ve (1) fıkraları, 233 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi, 2380 sayılı Belediyeler ve İl Özel 
İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi, 24.3.1988 tarih ve 3418 sayılı 1050 sa
yılı Muhasebeî Umumiye, 2886 sayılı Devlet İhale, 832 sayılı Sayıştay, 657 sayılı Devlet Memur
ları, 3218 sayılı Serbest Bölgeler, 12.6.1936 tarih ve 3054 sayılı, 24.6.1938 tarih ve 3488 sayılı, 
1.5.1930 tarih ve 1601 sayılı Kanunla değişik 1379 sayılı, 29.8.1977 tarih ve 2108 sayılı, 1.7.1964 
tarih ve 488 sayılı, 9.5.1985 tarih ve 3202 sayılı, 1615 sayılı Gümrük, 3234 sayılı Orman Genel 
Müdürlüğü Teşkilatı, 3.7.1968 tarih ve 1053 sayılı, 6245 sayılı Harcırah, 8.6.1959 tarih ve 7338 sa
yılı, 2547 sayılı Yüksek Öğretim, 351 sayılı Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Kanunla
rını tadil eder nitelikte bulunmakta; önceki maddelerde beyan edilen gerekçelerde ve bu tür hüküm
lerin, geçmiş yıllara ait bütçe kanunlarında da yer alması sebebiyle, Anayasa Mahkemesince iptal 
edilmiş bulunmaları ve her biri ayrı ayrı birer kanun konusu olmaları ve bu düzenlemelerin ilgili 
kanunlarında yapılması gerektiği; bütçe kanunlarıyla, daha önce Yüce Meclisin tasvibine mazhar 
olmuş kanunların tamamının veya belirli bir hükmünün, değişik şekilde uygulanması veya askıya 
alınmasının bütçe tekniğiyle ve uygulamasıyla ilgili bulunmadığı yolundaki Anayasa Mahkemesi 
kararları doğrultusunda, Anayasanın 88, 89, 153, 161 ve 162 nci maddelerine aykırı bulunduğun
dan, tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
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Hasan Korkmazcan Feridun Pehlivan Eyüp Aşık 
Denizli Bursa Trabzon 

Emin Kul Halit Dumankaya M.Rauf Ertekin 
İstanbul istanbul Kütahya 

BAŞKAN-Efendim, bu önerge Anayasaya aykırılık önergesidir. 
Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Sayın Hükümet... 

III .-YOKLAMA 
(ANAP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
EMİN KUL(İstanbul)- Sayın Başkan, yoklama istiyoruz. 
BAŞKAN- Efendim, şimdi siz, maddenin oylanmasından önce yoklama yapılmasını istemiş

siniz; eğer uygun görürseniz, şu önergeleri bitirelim de, maddenin oylanması sırasında yoklama 
yapalım; rica ediyorum sizden... 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)- Önergenin oylanmasından önce de yoklama istiyoruz. 
BAŞKAN- İyi... Peki, peki... 
TURHAN TAYAN (Bursa)-Sayın Başkan, kimseden lütuf beklemiyoruz. 
YUSUF PAMUK (İstanbul)-Sayın Başkan, yoklama istiyoruz. 
BAŞKAN- Zaten talebiniz var efendim; hiç rahatsız olmasanız. . 
Yoklama talebiyle ilgili önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulda çoğunluk bulunmamaktadır. 72 nci maddenin oylanmasına geçilmeden önce 
yoklama yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ali Er Refik Arslan Gürhan Çelebican 
İçel Kastamonu İstanbul 

Ersin Taranoğlu NevşatÖzer Yusuf Pamuk 
Sakarya , Muğla İstanbul 

Kadir Ramazan Coşkun İsmail Sancak Emin Kul 
İstanbul İstanbul İstanbul 

Yüksel Yalova 
Aydın 

BAŞKAN- Şimdi, yoklama isteyen arkadaşlarımın burada olup, olmadıklarını arayacağım: 

Ali Er?.. Burada. 
Refik Arslan?.. Burada. 
Gürhan Çel ebican?.. Burada. 
Ersin Taranoğlu?.. Burada. 
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Nevşat Özer?.. Burada 

Yusuf Pamuk?.. Burada. , 
Kadir Ramazan Coşkun?.. Burada. 
İsmail Sancak?.. Burada. 

Emin Kul?.. Burada. 
Yüksel Yalova?.. Burada. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Sayın Başkan, arkadaşlarımız 70 inci maddenin oylamasına 
geçmeden önce yoklama istiyorlar ama... 

BAŞKAN- 72 nci maddenin... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Evet, 72; ama, arkadaşlar... 

BAŞKAN- Ama, şimdi, arkadaşlar ayağa kalktılar. Ben, onlar ayakta rahatsız olmasınlar diye, 
önergelerini işleme koydum; fark etmez ki. Biz rica ettik kendilerinden, dedik ki, isterseniz mad
denin oylanmasından önce yoklama yapalım; kabul etmediler. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Eğer, yazılı önergelerinde, 72 nci maddenin oylanmasından 
önce yoklama istemişlerse, önergeler de oylanabilirdi.(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN- Hayır efendim; kendileri kabul etmiyor. (DYP sıralarından gürültüler) 
Hayır arkadaşlar, ben karar verdim. 
YÜKSEL YALOVA (Aydın)- Sayın Başkan, istiyorlarsa, bir daha ayağa kalkabiliriz. 
MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep)- Sayın Başkan, arkadaşlarımız yoklama istedikten sonra sa

lonu terk edip gidiyorlar. 
BAŞKAN- Efendim, zaten yoklama isteyip de, yoklama sırasında olmayan arkadaşı, burada 

kabul ediyorum. 
MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep)- Sayın Başkan, benim konuşmama müsaade edin, ondan 

sonra konuşun, önce benim ne diyeceğimi bir dinleyin. 

BAŞKAN-Peki. 
MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep)- Efendim, yoklama isteyen arkadaşlardan üç beş kişi gitti

ği zaman, yoklama istekleri de ortadan kalkmış olur. 

BAŞKAN- Yoklama isteyen arkadaşlar yoklamanın sonuna kadar burada oturacaklar. 
Şimdi, yoklamaya başlıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN- Saym milletvekilleri, çoğunluğumuz yoktur. 
Sayın Grup Başkanvekilleri, ne kadar ara vereyim? 
RİFAT SERDAROĞLU (İzmir)-Yarım saat ara verelim Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Saat 24.00'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 23.28 

_—-—— © > 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 24.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER: Kadir BOZKURT (Sinop), İlhan KAYA (İzmir) 

_ © _ 

BAŞKAN-Türkiye Büyük Millet Meclisinin 60 inci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açı
yorum. 

HI.-YOKLAMA 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 72 nci maddesi 

üzerindeki önergeler oylanırken, yoklama istenmişti. Yapılan yoklama sonucunda, toplantı yeter
sayısı bulunamadığından, toplantıya ara verilmişti. 

Şimdi, yeniden yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN- Yoklama sırasında Genel Kurul salonunda bulunmayıp da, sonradan gelen sayın 
üyelerin; adını, soyadını beyaz bir kağıda yazıp, imzalayarak Divana göndermelerini rica ediyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, biliyorsunuz, biz, bu programı bitirmek zorundayız. 

Yapılan yoklamada toplantı yetersayısı bulunamamıştır; ancak, 23.12.1994 tarihli programı
mızın başlamasına kadar -bugün lO.OO'a kadar- 22.12.1994 tarihli programı bitirmemiz gerekiyor; 
çünkü, 23.12.1994'te bütçe üzerinde son konuşmalar yapılacak. 

TURHAN TAYAN (Bursa)- Yarım saat ara verelim Sayın Başkan. 

NEVZAT ERGAN (Sakarya)-15 dakika ara verelim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN- Evet, yarım saat vermeyelim efendim... 
REFİK ARSLAN (Kastamonu)- 01.30'da toplanalım... 
YÜKSEL YALOVA (Aydın)- Yarım saat ara verin... 
MEHMET ADNAN EKMEN (Batman)- 00.45'e kadar Sayın Başkan... 

BAŞKAN- Bir dakika... Hep bir ağızdan konuşmayalım. 

00.45 'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 00.20 

© ' 
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BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 00.45 

BAŞKAN: Başkanvekili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER: Kadir BOZKUET (Sinop), İlhan KAYA (İzmir) 

— , Q _ . . • 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 60 inci Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyo
rum. 

III .-YOKLAMA 

BAŞKAN- Bütçe Kanunu Tasansınm 72 nci maddesinin müzakeresinde verilen bir önergenin 
oylaması sırasında, yoklama istenilmişti; yapılan yoklamada çoğunluk sağlanamadığından ara ver
miştik. Şimdi, yeniden, yoklama yapmaya başlayacağız. 

Buyurun efendim. 

(Yoklama yapıldı) 

TURHAN TAYAN (Bursa)-Boykot edenler nerede? 

Tek tek yoklayın Sayın Başkan, tek tek yoklayın... 

BAŞKAN-Bir dakika... 

TURHAN TAYAN (Bursa)-Meclisle oynamayın. 

BAŞKAN-Bir dakika, canım... Karışmayın... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Sayın Başkan, baskı yapıyorsunuz. 

TURHAN TAYAN (Bursa)-Tek tek okuyun Sayın Başkan. 

KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul)-150 kişi yok. 

YUSUF PAMUK (İstanbul)-142 kişi var Sayın Başkan. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)- Sayın Başkan, 8 kişi eksik. 

BAŞKAN- Bir dakika efendim... Pusula gönderenleri tespit edeceğim. 

Sayın Abdullah Ulutürk?..Burada. 

Sayın Cemalettin Gürbüz?.. Burada. 

Sayın Mehmet Kerimoğlu?.. Burada. 

Tamam 150 oldu efendim. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)-Sayın Başkan, 8 kişi eksik; biz saydık. 

BAŞKAN-Sayın Abdülbaki Ataç?.. Burada. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Abdülbaki Ataç, zaten orada var görünüyor. 

BAŞKAN-Bir dakika arkadaşlar, bir bakalım... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Sayın Başkan, aynı kişiyi iki kere sayıyorsunuz. 

ALİ ER (İçel)- Sayın Başkan, adaletli davranmanız lazım; yoksa, yoktur. 

HALİT DAĞLI (Adana)- Sayın Başkan, kararını ver artık... 
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BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır. (ANAP sıralarından 8 eksik" 
sesleri, gürültüler) 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Toplantı yetersayısından 8 eksik, zabıtlara böyle geçsin; bu
rada şu anda 142 kişi var. 

BAŞKAN- Arkadaşlar, rica ediyorum; doğrusu neyse onu yapalım. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Genel Kurulda 142 kişi var. 

V. - KANUN TASAM VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

/ . - 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(11771; 11754. 3/1580; 1/772; 1/755, 3/1581) (S. Sayıları: 747, 750, 748, 749) (Devam) 

B) GELİR BÜTÇESİ (Devam) 
2. -1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/771) (S. 

Sayısı: 747) (Devam) 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, görüşmelere devam ediyoruz. 
Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamıştır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...Etmeyenler...Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 72 nci maddesinin (k) bendinin 

tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
İhsan Saraçlar (Samsun) ve arkadaşları 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu efendim ?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - 2547 Sayılı Ka

nunla mı ilgili? 
BAŞKAN - (k) bendinin metinden çıkarılması isteniyor. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Evet efendim. 

Çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN - Çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyorsunuz. 
Hükümet?.. . 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Komisyon çoğunluğu olmadığı için katılmıyor; Hükümet katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş

tir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 72 nçi maddesinin (h) bendin
den sonra gelmek üzere aşağıdaki bendin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

İhsan Saraçlar 
. • • Samsun 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Çoğunlu
ğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. A 

MALÎYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Komisyon çoğunluğu olmadığı için önergeye katılmıyor, Hükümet katılıyor, j 
Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş

tir. ' .. • ' 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının "Uygulanmayacak Hükümler*' başlıklı 70 inci mad
desinin sonuna (n) fıkrasının eklenmesini aşağıdaki belirtilen gerekçeyle arz ve teklif ederiz. 

n)- 9.11.1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Ortaklığı Kanununun 6 nci maddesi. 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Çoğunlu
ğumuz olmadığı için katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN- Komisyon, çoğunluğu olmadığı için önergeye katılmıyor, Hükümet katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş

tir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 72 nci madde (f) fıkrası birinci bendi birinci cümlesi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

ve arkadaşları. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyo

ruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN-Komisyon, ve Hükümet önergeye katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

72 nci maddeyi, kabul edilen önergeler istikametindeki değişik şekliyle oylannıza sunuyomm: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 72 nci madde kabul edilen önergeler doğrultusunda kabul edil
miştir. 
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73 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 

MADDE 73. - Bu Kanun 1.1.1995 tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - 73 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 73 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

74 üncti maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 

MADDE 74. - Bu Kanunun, 

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 

b) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhurbaşkanlığı Geneİ Sekreteri, 
c) Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Sayıştay Birinci Başkanı, 
d) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı 
Yürütür. 

BAŞKAN - 74 üncü madde üzerinde söz isteyen?..Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 74 üncü madde kabul 

edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının bütün maddeleri kabul edil

miştir. 
1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı açık oylamaya tabidir. 
Açık oylama, yarınki birleşimde, son konuşmalardan sonra yapılacaktır. 
Efendim, içtüzüğün 86 ncı maddesine göre Komisyonun bir düzeltmesi var; 50 nci maddenin 

(b) fılcrasınm son satırında "yetkilidir" kelimesi yerine "yerine getirir" şeklinde redakte edilmesini 
diliyor; "İptal" kelimesinin de "iptalini" şeklinde yazılması gerektiğini belirtiyor. 

Ayrıca, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları Kanunu çıktı, Komisyon, 35 inci maddenin de 
o şekilde düzeltilmesini, kanun numarasının belirtilmesini talep ediyor. Yeni kanun çıktığı için, o 
redaksiyon da Genel Kurulun bilgisine sunulur. 

Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ (Bursa)- Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN- Bu düzeltmeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu 

düzeltmeler kabul edilmiştir. 
3. - 1993 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 

Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11754, 3/1580) (S. Sayısı .* 750) (1) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 1993 Malî Yılı Genel Bütçe Kesinhesap Kanunu Tasarısı
nın 1 inci maddesini tekrar okuttuktan sonra oylarınıza sunacağım : 

(1) 750 S. Sayılı Basrnayazı 12.12.1994 Tarihli 50 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı 
Gider Bütçesi 

MADDE 1. - Genel bütçeli idarelerin 1993 malî yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere, (484 101 287 226 000) lira olarak gerçekleşmiştir. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, 1 inci maddeyi, daha önce kabul edilen cetvellerle birlikte 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2,' - Birinci maddede yazılı tutarın dışında, 3836 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşla
rının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun uyarınca (30 026 580 549 000) lira 
gider gerçekleşmiştir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?..Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul edil

miştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Gelir Bütçesi 
MADDE 3. - Genel bütçenin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (350 845 

430 068 000) lira olarak gerçekleşmiştir. 
BAŞKAN- (B) cetvelini okutuyorum: 

B -CETVELİ 
Gelir 
Türü Gelirin Çeşidi Tahmin Lira Tahsilat Lira 

1 Vergi Gelirleri 265 200 000 000 000 264 272 936 382 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirleri 26 500 000 000 000 17 636 112 464 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Fonlar 72 700 000 000 000 65 143 818 521 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Kanun Gelirleri . 3 792 562 701000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
GENEL TOPLAM 364 400 000 000 000 350 845 430 068 000 
Nazım Gelir — 65 832 612 726 000 
3836 Sayılı Tahkim Kanununa Göre 
Tahsil Edilen Gelirler — 34 158 553 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi 3 üncü maddeyi (B) işaretli cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... 3 üncü madde, (B) işaretli cetvelle birlikte kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 4. - Üçüncü maddede yazılı tutarın dışında, 3836 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşla
rının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun uyarınca (34 158 553 000) lira gelir 
tahsil edilmiştir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?..Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 4 üncü madde kabul 

edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
Nazım Gelir ve Gider 

MADDE 5. - (65 832 612 726 000) lira nazım gelir tahsil edilmiş ve aynı miktar gider yapıl
mıştır. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?..Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Denge 

MADDE 6. - Birinci maddede yazılı giderler ile üçüncü maddede yazılı gelirler arasında (133 
255 857 158 000) liralık gider fazlası meydana gelmiştir. 

BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
.7 nci maddeyi okutuyorum: 
Tamamlayıcı Ödenek 
MADDE 7. - Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı (11 942 450 723 000) liralık 

ödenek üstü gideri karşılamak üzere aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir. 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 
Devredilen Ödenek 

MADDE 8. 1993 Malî yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen (1 04i 
565 329 000) liralık özel ödenek, ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
İptal edilen Ödenek 
MADDE9. -Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı bulunan ve yılı içinde kullanı

lan ve devredilenler dışında kalan (26 347 712 960 000) liralık ödenek iptal edilmiştir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?..Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 10. - Dokuzuncu maddede yazılı tutarın dışında, 3836 sayılı Kamu Kurum ve Kuru-
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luşlanmn Birbirlerine Olan Borçlannın Tahkimi Hakkında Kanun uyannca (158 580 975 000) li
ralık ödenek iptal edilmiştir. 

BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum: 
Devlet Borçlan 
MADDE 11. - Bağlı, devlet borçlan uygulama sonuçlan kesinhesap cetvellerinde ayrıntısı 

gösterildiği Üzere, 31.12.1993 tarihi itibariyle : 
a) (221 645 732 000 000) lira orta ve uzun vadeli, (134 908 983 000 000) lira kısa vadeli ol

mak üzere, toplam (356 554 715 000 000) lira iç borç, 
b) (443 683 701 205 000) lira genel ve katma bütçeli kuruluşlara ait, (108 873 501 166 000) 

lira hazine garantili olmak üzere, toplam (552 557 202 371 000) lira dış borç, mevcuttur. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 12. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 13. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. , 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tüm maddeleri kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylama, yarınki birleşimde, son konuşmalardan sonra yapılacaktır. 
4. -Katma Bütçeli İdareler 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo

nu Raporu (11772) (S. Sayısı: 748) (1). 
BAŞKAN- Şimdi, Katma Bütçeli İdareler 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasansının 1 inci 

maddesini tekrar okuttuktan sonra oylarınıza sunacağım. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

, KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1995 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 
BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Ödenekler, Öz Gelirler, Hazine Yardımı 

MADDE 1. - a) Katma bütçeli idarelerin 1995 yılında yapacakları hizmetler için 
(145 606 767 000 000) lira ödenek verilmiştir. 

(1) 748 S. Sayılı Basmayan 12.12.1994 Tarihli 50 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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b) Katma bütçeli idarelerin 1995 yılı gelirleri (6 000 000 000 000) lirası öz gelir, 
(104 591 503 000 000) lirası Hazine yardımı, (35 015 264 000 000) lirası yükseköğretim kurum
lanılın cari hizmet giderlerine yapılacak Devlet katkısı olmak üzere toplam (145 606 767 000 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
1 inci maddeyi daha evvel kabul edilen cetvelleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler...Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Bağlı Cetveller 

MADDE 2. - Katma Bütçeli idarelerin; 
1. Ödenek dağılımı (A) işaretli, 
2. Gelirleri, her bir idarenin bütçesine ekli (B) işaretli, 

3. özel hükümlerine göre 1995 yılında tarh, tahakkuk ve tahsiline devam olunacak gelir çeşit
lerinin dayandığı hükümler, her bir idarenin bütçesine ekli (C) işaretli, 

4. Harcamalara ilişkin formül, her bir idarenin bütçesine ekli (R) işaretli, 
Cetvellerde gösterilmiştir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ KISIM 
idarelere ilişkin Özel Hükümler 

Tarım Reformu Uygulaması ile İlgili Davaların Takibi 

MADDE 3. - Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün toprak ve tarım reformu uygulaması ile 
ilgili uyuşmazlık ve davaları bu Genel Müdürlük adına gerektiğinde Hazine avukatları tarafından 
da takip edilir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?..Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Etmeyeni er...Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
Özel Ödeneklere İlişkin işlemler 

MADDE 4. - a) Karayolları, Köy Hizmetleri ve Devlet Su işleri Genel Müdürlükleri; Genel 
ve Katma Bütçeli Kuruluşlar hariç diğer kamu kurum ve kuruluşları gerçek ve tüzel kişilerden va
ki olacak hizmet taleplerini kendi imkânları nispetinde, yapılacak anlaşmalar esasları dahilinde ve 
bedeli mukabilinde yerine getirmeye yetkilidirler. Bu amaçla yatırılacak paralar, bir taraftan adı ge
çen kuruluşlar bütçelerinin (B) işaretli cetveline gelir, diğer taraftan (A) işaretli cetvelde mevcut 
veya yeniden açılacak tertiplere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Ayrıca, 11.2.1950 tarih 
ve 5539 sayılı Kanunun 1737 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesi gereğince, geçişi ücretli olan 
yol, köprü ve tünellerden elde edilen her çeşit gelirleri de aynı mahayitteki yol, köprü ve tünellerin 
yapım, bakım, onarım ve işletmesinde kullanılmak üzere, Maliye Bakanlığınca bir taraftan Kara
yolları Genel Müdürlüğü bütçesinin (B) işaretli cetvelinde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer ta
raftan (A) işaretli cetvelde açılacak ilgili terübe ödenek kaydolunur. 
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Bu özel tertiplerdeki ödeneklerden önceki yılda harcanmayan kısımları carî yıl bütçesine dev
ren gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

İşin gerektirdiği hallerde gelir ve ödenek kaydı işlemini beklemeksizin (A) işaretli cetvelin il
gili proje ödeneklerinden gerekli harcama yapılabilir. 

Yapılan harcama tutarı kadar ödeneği, özel tertipten, önceden harcama yapılan tertibe aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

b) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 3.7.1968 tarih ve 1053 sayılı Kanun gereğin
ce yürütülen içme suyu tesisleri ile ilgili olarak kendi usullerine göre borçlandırılan bedeller taksit
lerinin ilgili belediyelerce süresinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksiüer, 2.2.1981 tarih ve 
2380 sayılı Kanun uyarınca belediyelere ayrılan paylardan İller Bankasınca kesilerek Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğüne ödenir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Bakım İşleri İçin Gelecek Yıla Geçici Yüklenmelere Giri

şilmesi 
MADDE 5. - Karayolları Genel Müdürlüğünce, yol bakım işleri için yılları bütçelerinde yer 

alan ödeneklerin yarısını geçmemek üzere ilgili Bakan onayıyla gelecek yıla geçici yüklenmelere 
girişilmesi caizdir. 

BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Bütçesinden Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Bütçesine Ya

pılacak Aktarmalar 
MADDE 6. - 29.4.1959 tarih ve 7258 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince her çeşit spor, 

saha ve tesisleri vücuda getirmek amacı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin (A) işa
retli cetvelinde yer alan projelerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce 21.5.1986 tarih ve 3289 
sayılı Kanun hükümleri uyarınca yapılabilecek işler dışında kalanlara ait ödenekleri, Bayındırlık ye 
İskân Bakanlığı Bütçesine aynı amaçla aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 
BAŞKAN- Madde Üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Bütçesinden İl Müdürlüklerine Yardım Olarak Yapılacak 

Yatırım Ödenekleri 
MADDE 7. - Yıllık yatırım programlarına ek yatırım cetvellerinde büyük onarım projeleri 

arasında yer alan ve Genel Müdürlük onayı ile İl Müdürlüklerince emaneten yaptırılması uygun gö
rülen işlerin karşılıkları Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili yatırım tertibindeki 
ödenekten il müdürlüklerine yardım yolu ile ödenebilir. 
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BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 

Futbol Müsabakaları Müşterek Bahis Hâsılatından Sağlanacak Gelirler 

MADDE 8. - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesine ekli (B) işaretli cetvelin "Futbol 
Müsabakaları Müşterek Bahis Hâsılatından Elde Edilecek Gelir" tertibinde kayıtlı kaynaktan sağ
lanacak gelir fazlalarını sportif hizmetler ve spor tesislerinin yapım, bakım ve büyük onarımların
da kullanılmak üzere Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yan
dan açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilemeyen kısmı ertesi yıl bütçesinin ilgili tertibine devren 
gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyeni er... Madde kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 

Telsiz Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler 

MADDE 9. - a) 3293 sayılı Kanunla değişik 2813 sayılı Telsiz Kanununda yer alan telsiz ve 
monitör hizmetlerinin yürütülmesini teminen, Telsiz Genel Müdürlüğü Bütçesine ekli (B) işaretli 
cetvelde yer alan "Ücret Gelirleri" tertiplerinde kayıtlı kaynaktan sağlanan gelir fazlalarını, Telsiz 
Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesinde açılacak özel bir tertibe bir taraftan gelir, diğer taraf
tan açılacak' özel terüplere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerin yılı içinde sarf edilmeyen kısımları ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek 
kaydolunur. 

b) 3293 Sayılı Kanunla değişik 2813 sayılı Kanunda gerekli değişiklik yapılıncaya kadar ay
nı Kanunun 27 nci maddesinin birinci paragrafında yer alan "10 katına" ibaresi "20 katına" olarak 
uygulanır. 

c) 3293 sayılı Kanunla değişik 2813 sayılı Kanunda gerekli değişiklik yapılıncaya kadar telsiz 
ücretleri ve bu ücretlerden doğan gecikme cezalarıyla ilgili olarak Telsiz Genel Müdürlüğünce ya
pılan yasal takibatla tahsili mümkün olamayacağı belirlenen ve aslı 1 000 000 liraya kadar olan tel
siz ücretleriyle bunların ferilerinin terkinine Ulaştırma Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler 
MADDE 10. - Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçesine ekli (B) işaretli cetvelde 

yıl içinde meydana gelebilecek gelir fazlalarını "1995 Yılı Geçiş Programının Uygulanması, Koor
dinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" hükümlerine göre 1995 yılında yatırım programına alınacak 
projeleri gerçekleştirmek üzere anılan Genel Müdürlük bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yan
dan açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerin yılı içinde sarf edilemeyen kısımları ertesi yıl bütçesinin ilgili tertibine devren 
gelir ve ödenek kaydolunur. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 

Yükseköğretim Kurumlan ile İlgili Hükümler 
MADDE 11. - a) Yükseköğretim kurumlannca önceki yıllarda bastınlan ders kitaplan ve tek

sirlerin satış bedelleri Devlet istatistik Enstitüsü toptan eşya fiyatları endeksine göre, Yükseköğre
tim kurumları tarafından her yıl yeniden tespit edilir. 

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine göre özel ödenek kaydolunan 
miktarlar üniversite adına millî bankalardan birinde açılacak hesaba yatırılır ve harcamalar bu he
saptan yapılır. 

c) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine göre kısmî zamanlı olarak çalış
tırılacak öğrenciler hakkında, 1475 sayılı İş Kanununun işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili hüküm
leri ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun iş kazası ve meslek hastalıklan sigortası ile ilgili 
hükümleri hariç diğer hükümleri uygulanmaz. 

d) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi yükseköğretim kurumlannda kayıtlı yükseköğ
renim öğrencilerinin her türlü tedavi giderlerinin karşılanması için, bu kunımlann bütçelerinde ter
tiplenen transfer ödeneklerinin karşılıktan Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek esas ve usul
ler çerçevesinde kullanılmak üzere kunımlar adına millî bankalardan birinde açılacak hesaba yatı
nım 

BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler...vMadde kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum: 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler 
MADDE 12. - Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin (B) işaretli cetvelinde yıl içinde meyda

na gelebilecek gelir fazlalanm bu Genel Müdürlüğün carî hizmetlerinde ve "1995 Yılı Geçiş Prog
ramının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" hükümlerine göre yatınm hiz
metlerinde, personel ve yolluk giderlerinde, hizmet, tüketim mallan ve malzeme alımlarında, de
mirbaş giderleri ile diğer ödemelerinde kullanılmak üzere, bir yandan özel gelir, diğer yandan açı
lacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Diğer Hükümler 

Genel Bütçe Kanununun Uygulanacağı 
MADDE 13. - Bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak üzere, Genel Bütçe Kanunu hü

kümleri katma bütçeli idareler hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum: 
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Yürürlük 

MADDE 14. - Bu Kanun 1.1.1995 tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 15. - Bu Kanunun; 
a) Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini 
Başbakan ve Maliye Bakanı, 

b) Yükseköğretim Kurulu ve Üniversiteler ile ilgili hükümlerini Maliye ve Millî Eğitim Ba
kanları, 

c) Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini 
. Maliye ve Bayındırlık ve İskân Bakanları, 

d) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerine Maliye ve Sağlık Bakan
ları, 

e) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Tarım ve Köyişleri Ba
kanları, 

f) Orman Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Orman Bakanları, 

g) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanları, 

h) Telsiz Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Ulaştırma Bakanları, 

Yürütür. 
BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, kanun tasarısının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylama, yarinki birleşimde, son konuşmalardan sonra yapılacaktır. 

5. - 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli. İdareler 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/755, 3/1581) (S. Sayısı: 749) 

BAŞKAN- Şimdi, 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısının 1 
inci maddesini tekrar okuttuktan sonra oylarınıza sunacağım. 

1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasarısı 

Gider Bütçesi 
MADDE 1. - Katma bütçeli idarelerin 1993 malî yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde gös

terildiği üzere, (73 748 336 123 000) lira olarak gerçekleşmiştir. 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

(1) 749 S. Sayılı Basmayan 12.12.1994 Tarihli 50 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Sayın milletvekilleri, 1 inci maddeyi, daha önce kabul edilen (A) işaretli cetvellerle birlikte 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.... 1 inci madde, daha önce oylarınıza su
nulan (A) işaretli cetvellerdeki rakamlarla birlikte kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

Gelir Bütçesi 

MADDE 2. - Katma bütçeli idarelerin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
(72 037 952 066 000) lira olarak gerçekleşmiştir. 

BAŞKAN- (B) işaretli cetvelin genel toplamını okutuyorum; 

B-CETVELİ' . 
Tahmin Lira Tahsilat Lira 

GENEL TOPLAM 59 491192 000 000 72 037 952 066 000 
BAŞKAN-Kabul edenler.... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi, ekli cetvelleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 

Denge 
MADDE 3. - Birinci maddede yazılı giderler ile ikinci maddede yazılı gelirler arasında (1 710 

384 057 000) liralık gider fazlası meydana gelmiştir. 
BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 

Tamamlayıcı Ödenek 
MADDE 4. - Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı (1 170 648 097 000) liralık 

ödenek üstü gideri karşılamak üzere aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?..Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum:Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
Devredilen Ödenek 
MADDE 5. -1993 malî yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen (1 279 

952 150 000) liralık özel ödenek, ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir. 
BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum: 
İptal Edilen Ödenek 

MADDE 6. - Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı bulunan ve yılı içinde kullanı
lan ve devredilenler dışında kalan (4 535 308 023 000) liralık ödenek iptal edilmiştir. 

BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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7 nci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 

MADDE 7. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteyen?..Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 8. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Keşi nhesap Kanunu Tasarısının 

maddeleri kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylama, yarınki birleşimde, son konuşmalardan sonra yapılacaktır. 

AHMET SAYIN (Burdur)-Sayın Başkan, bugün... 
BAŞKAN- Affedersiniz, evet, bugünkü birleşimde... Saat 02.00 
YÜKSEL YALOVA (Aydın)-Sayın Başkan, bugünkü yoklamada... 
BAŞKAN- Buyurun, bir şey mi söyleyecektiniz. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)- Sayın Başkan, demin yapılan yoklama sırasında, burada olma
dığı halde yoklamada var gösterilen birtakım sayın üyeler var. Ne yazık ki, iki defa var sayılan üye
ler de var. İşte, birtakım isimler burada. Mesela Hayri Doğan... 

BAŞKAN- Efendim, onları Divan üyeleriyle karşılaştırdık. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)- Bu durum zabıtlara geçsin efendim. 
BAŞKAN- Bu, bizim kabahatimiz değil. İki Divan üyesiyle karşılaştırdık burada. Onları da çı

kardıktan sonra "çoğunluğumuz vardır" dedik; ondan sonra çalışmaya başladık. Yani, Sayın Divan 
Üyesi arkadaşınız da aynısını tasdik ediyor. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)- Hayır efendim, Bahattin Alagöz hiç yoktu. 
BAŞKAN- Hayır, çoğunluk vardı efendim. 
YÜKSEL YALOVA (Aydın)-Var sayıldı. 
BAŞKAN-Hayır, hayır; vardı, vardı. 
YÜKSEL YALOVA- Bazı milletvekilleri iki defa sayılmıştır. 
BAŞKAN- Bugünkü program tamamlanmıştır. 
Bütçenin tümü üzerindeki son konuşmaları ve Bütçe Kanunu Tasarıları ile Kesinhesap Kanu

nu Tasarılarının oylamalarını yapmak üzere, 23 Aralık 1994 Cuma günü, yani bugün saat 10.00'da 
toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 01.48 

_ © 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

/ . . - Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmenlere 
ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/5273) 

TÜRKİYE B Ü Y t k MÎLLET MECLtSl BAŞKANLIĞINA 
Son zamanlarda öğretmenlerimizin PKK terörünün açık hedefi haline geldiği bir gerçektir. Bu

na karşılık devlet olarak onları korumada yeterli önlemler alamadığınız görülmektedir. Kamuoyu
na yapılan açıklamaların ise inandmcı olmadığı son olaylarla daha iyi anlaşılmıştır. Bu nedenle 
aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygı
larımla arz ederim. 13.10.1994 

ibrahim Özdiş 
Adana 

1. Daha önce önlemler aldığınızı söylemenize karşın, son zamanlarda öğretmenlerimize yö
nelik saldınlar da artmakta. Bu da aldığınız önlemlerin gerçek olup olmadığı konusunda bir kuşku 
doğurmaktadır. Tunceli'de öldürülen 6 öğretmende ihmal söz konusu olduğunu söylemiştiniz. Er
zurum'daki 4 öğretmenin öldürülmesini nasıl karşılıyorsunuz? 

2. Söz konusu yaptığınız açıklamalarla öğretmenlerimizin silahlandınlmasından bahsetmişti
niz. Bildiğiniz gibi bu bölgemizde terör örgütü ile yoğun bir mücadele var. Sizin bu açıklamaları
nızla ifade edilen görüşler, öğretmenlerimizin yaptığı görev ve aldıkları sorumluluk ile bağdaşma
maktadır. Ben bu açıklamalarınızın öğretmenlerimizi terör örgütü ile mücadelede açık hedef hali
ne getirmeye yaradığını düşünmekteyim. Siz öğretmenlerimizin yaptığı görev ve toplumumuzun 
geleceği açısından aldıkları sorumlulukla bu durumu nasıl bağdaştırıyorsunuz? 

3. Bugüne kadar bu saldırılardan doğan acıların en büyüğünü şehit aileleri üstlenmektedir. 
Devlet olarak şehit ailelerine yeterli olmasa da parasal yardımlar yapılmaktadır. Halbuki, bu aile
lerimizin asıl arzusu devletin ilgisini hissetmek olmuştur. Bugüne kadar bunun gerçekleştirileme
diğini görüyoruz. Kamuoyunda sık sık şehit aileleri ilgisizlikten şikâyet etmektedir. Yetkili bir ma
kam olarak bu ailelerimize parasal yardımın dışında ne tür yardımlar ediyorsunuz. 

• • T.C. 
içişleri Bakanlığı 22.12.1994 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/333053 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : a) TBMM Başkanlığının 25.10.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5273-

11594/42933 
b) Başbakanlık Kanunlar Kararlar Genel Müdürlüğünün 27.10.1994 gün ve B.02.0.KKG/106-

.7603/8547 sayılı yazısı; 
Adana Milletvekili İbrahim Özdiş tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen Başbakanımız

ca da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen soru önergesinin cevabı aşağıya 
çıkarılmıştır. 

11.9-1994 günü saat 22.00 sıralarından Tunceli ili Mazgirt ilçesi Darıkent nahiyesine yasadışı 
bölücü terör örgütü tarafından silahlı saldırıda bulunulmuş ve (6) öğretmenimiz şehit edilmiştir. 
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Olayda hatası görülen Jandarma Karakol Komutanı, Tunceli Valiliği îl Jandarma Alay Komu
tanlığınca görevden uzaklastınlarak hakkında gerekli soruşturma başlatılmış olup, soruşturma ha
len devam etmektedir. 

Erzurum İli Tekman tlçesi Taşkesen ve Katranlı Köylerinde yine bölücü terör örgütünce 4 öğ
retmenimiz evlerinden alınarak kaçırılmış ve daha sonra şehit edilmişlerdir. 

Bu olayda gerek köylerdeki vatandaşların gerekse kaçırılarak şehit edilen öğretmenlerin aile
lerinin teröristlerin tehditlerinden çekinerek olayı 3 saat sonra güvenlik kuvvetlerine bildirmelerin
den dolayı teröristler kaçma fırsatı bulmuşlar, teröristlere yardım ve yataklık yapan 19 kişi yaka
lanmış, bunlardan 6'sı tutuklu 13'ü tutuksuz olarak yargılanmaktadır. s 

Kritik yerlerde görev yapan öğretmenlerimizin güvenliklerinin sağlanması için gerekli tedbir
lerin aldınlmasrhususunda ilgili valiliklere genelge gönderilmiştir. 

Bu genelge doğrultusunda, kritik köylerdeki öğrenci ve öğretmenler ilçelerdeki Yatılı İlköğre
tim Bölge Okullarına aktarılmış, Jandarma Birlikleri ile Geçici Köy Korucularına motorize ve ya
ya devriyeler halinde nöbetleşe koruma önlemleri aldınlmaktadır. 

Bölgede görev yapan öğretmenlere istekleri dahilinde can güvenliğine istinaden silah ruhsatı 
verilmekte, terör örgütüne açık hedef haline gelmelerinin önlenmesi amacıyla örgütün muhtemel 
eylemlerine karşı alınan önlemler konusunda gerekli bilgiler verilmektedir. 

Devletimiz tüm şehit ailelerini imkânlar dahilinde her türlü maddî ve manevî yardımı yapmak
ta ve gereken ilgi ve şefkati her zaman göstermektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
içişleri Bakanı 

2. - Kars Milletvekili Mehmet Alp'in, Kağızman İlçesinde boşatıldığı iddia edilen bazı köyle
re ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5347) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Alp 
Kars 

Kars'ın Kağızman İlçesine bağlı yedi köyün tamamen, sekiz köyün ise kısmen terör nedeniy
le boşaldığı veya boşaltıldığı; yöre halkının yoğun başvurularından anlaşılmaktadır. Kış ayları yak
laşırken 400 aile, sahipsiz ve perişan bir durumda, çoluk-çocuk Kağızman ilçesine sığınmak zorun
da kalmıştır. . 

1. - Boşalan veya boşaltılan köylere ilişkin Bakanlığınız yeterince bilgi sahibi midir? 
2. - Sözkonusu köyleri terkeden insanlar için Bakanlığınızca barınma ve iaşelerinin temini ile 

ilgili yapılmakta olan bir çalışma var mıdır? Varsa hangi önlemler alınmıştır? 
3. - Bu yerleşim yerlerinin sorunlarının giderilmesine ilişkin çözümünüz nedir? 
4.-Köylerin boşalma veya boşaltılma işlemleri devam edecek midir? 
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•' T.C. 
İçişleri Bakanlığı 15.12.1994 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 

HRK: 7504-1417-94/ASYŞ.Ş.ŞİK.(l 1317) 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 21 Kasım 1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5347-
11762/43479 sayılı yazısı. 

• 1. Kars Milletvekili Mehmet Alp'in, Kağızman İlçesinde (8) köyün terör nedeni ile boşaldı
ğı, (400) ailenin sahipsiz ve perişan durumda olduğu iddiasına ilişkin vermiş olduğu soru önergesi 
incelenmiştir. 

2. Kars İli, Kağızman ilçesinde vatandaşların bugüne kadar (14) köy ve (8) mahalleyi boşalt
mış oldukları, bunlardan; 

a. Devebük Köyü 1987 yılında, Sesveren (Alataş Mezrası dahil) ve Güvendik Köyü 1991 yı
lında ekonomik nedenlerden dolayı boşalmış, Devebük Köyü hariç diğer iki köyde 1994 yılı ma
hallî idare seçimlerinde muhtarlık seçimleri yapılmamıştır. 

b., Altıngedik ve Çiçekli köyleri, heyelan nedeniyle iç iskâna tabi tutularak, her iki köyde ikâ
met eden vatandaşlar ilçe merkezinde devletçe yaptırılan konutlara yerleştirilmiştir. 

c. Yankıpınar ve Yenice köylerine 1994 yılı içinde teröristlerce silahlı saldırıda bulunulmuş, 
baskın sonrası köylüler kendi istekleriyle köylerini boşaltmışlardır. 

d. Dibekkaya, Kökpınar, Evyapan, Duranlar, Görecek, Sağbaş, Yolkorur köyleri ile Yeşilçay, 
Hangüzek, Güven, Teknehanı mezraları ve Bahçecik, Kavaklık, Y. Dut mahallelerindeki vatandaş
lar; 1994 yılı içerisinde PKK terör örgütünün baskıları sonucu kendi istekleriyle köy ve mahallele
rini boşaltmışlardır. 

e. Boşalan köy ve mahallelerden (593) hanenin terör örgütü baskısı sonucu göç ettikleri ve ge
nellikle Kağızman İlçe Merkezi başta olmak üzere Ağrı, İstanbul, Ankara, İzmit, İzmir, Muğla, 
Kayseri illeri ile Kars ili, Sarıkamış ilçesine yerleştikleri tespit edilmiştir. 

f. Bunun dışında terör baskısı sonucu, Kağızman ilçesi, A. Güney, Y. Güney, Yağlıca, Akça
kale köyleri başta olmak üzere (64) köyün çoğundan birer ikişer hanenin evlerini boşaltmış, buna 
karşılık Esenkır, Değirmendere köylerinde hane sayısı artmıştır. 

3. Söz konusu boşalan köy ve mezralardan göç eden aileler tespit edilerek, Bakanlıkça tahsis 
edilen ödeneğin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca bazı ailelerin 
köylerine geri dönmek istemeleri üzerine bu konuda kendilerine yardımcı olunacağı anlatılmıştır. 

4. Vatandaşların köy ve mezralarını boşaltmalarına mani olacak, çevre şartlarını iyileştirecek 
tüm tedbirlerin alındığını, önümüzdeki yaz aylarında bir kısım köylülerin, köylerine geri dönecek
lerinin değerlendirildiğini, köylerin zorla boşaltılmasının söz konusu Olmadığını, fakat vatandaşın 
yerleşim özgürlüğünün de kısıtlanamayacağını bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 
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3. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan 'in, Olağanüstü Hal Bölgesinde yakılan ve boşaltılan 
köylerde seçimlerin nasıl yapılacağına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı 
cevabı (7/5365) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 31.10.1994 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Sorular: 

1. Olağanüstü Hal Bölgesinde hangi ilde hangi köyler boşaltılmıştır? 
2. Olağanüstü Hal Bölgesinde hangi ilde hangi köyler yakılmıştır? 
3. Olağanüstü Hal Bölgesinde yakılan ve boşaltılan köylerde 4 Aralık'ta seçim nasıl yapıla

caktır? Yapılamıyorsa bu köylerden göçenler oylarını nerede kullanacaklardır? Bu konuda Yüksek 
Seçim Kuruluyla bir mutabakat sağlanmış mıdır? 

4. Göç eden insanların sayısı milyonları aştığına göre bü insanların kayıtlı olduğu sandıkta 
oy vermeleri konusunda ne düşünülmektedir? Bu vatandaşların yazılı oldukları yerlerde oy kulla
nacağı kabul edilirse bunlar köylerine devletin hangi imkânlarıyla ve nasıl bir güvence altında gi
deceklerdir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 15.12.1994 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 

HRK:7504-1416-94/ASYŞ.Ş.ŞİK.(11316) 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 21 Kasım 1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5365-
11807/43634 sayılı yazısı. 

1. Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın Olağanüstü Hal Bölgesinde yakılan ve boşaltılan 
köylerde seçimin nasıl yapılacağını ve hangi köylerin yakılıp boşaltıldığını belirten yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

2. Olağanüstü Hal Bölgesinde ve mücavir illerde yasadışı bölücü terör örgütünün baskıları so
nucu boşalan köy ve mezraların listesi ek'te gönderilmiştir. Arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 
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O. HAL BÖLGESİNDE VE MÜCAVİR İTLERDE YASADIŞI BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜ 
(BOŞALAN) KÖY VE MEZRALAR 

İ L L E R 
Adıyaman 
Batman 
Bingöl 
Bitlis 
Diyarbakır 

Elazığ 
Hakkâri 
Mardin 
Muş 
Siirt 
Sımak 
Tunceli 
Van 

TOPLAM 

Tamamen Boşalan 

Köy Mezra 

15 42 
18 91 
47 89 
59 95 

3 6 
25 72 
89 88 
10 45 
60 79 
72 87 
73 180 

5 45 

476 919 

Kısmen Boşalan 
Köy Mezra 

15 14 
56 6 

8 1 
12 2 

I -
22 3 
18 11 

10 2 

11 5 
109 310 

1 -
263 354 

Boşalan Köy ve 

mezralardan 
göç eden 

Hane Nüfus 

1052 8 231 

4 008 21 700 
-2390 25 968 
4 558 26 441 
_ 211 1 172 
1 846 14 918 
5 068 30 652 

975 6 789 

3 990 28440 

5 322 43031 
3 123 10 913 

943 7 028 

33 486 225 283 

N e d e n 
Ter. EK 

1052 
4000 

2 389 
4534 

208 
1844 
5 065 

973 
3 978 
5 322 
2998 

933 

33 296 
•NOT: Diğer hanesine işlenenler, (TUNCELİ İlinde 49 köyün Tüz. Kişi. kaldırılması, köylerin istimlak 
veya köylerin baraj suları altında kalmasından) dolayıdır., 
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4. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, bakanlığın özelleştirme kapsamına alınan kuru
luşlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/5379) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın İsmet Attila tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Prof. Dr. Mustafa Ünaldı 

Konya 
Sorular: 

Bu günlerde her yerde özelleştirme konuşuluyor. T.B.M.M. gündeminde de özelleştirme ile il
gili yasalaşma bulunuyor. Bundan dolayı aşağıdaki bilgilere ihtiyaç vardır. 

1. Bakanlığınıza bağlı kaç kuruluş vardır? 

2. Bunlardan hangilerini özelleştirme kapsamına almayı düşünüyorsunuz? 
3. Bakanlığınızda şimdiye kadar kaç özelleştirme gerçekleştirilmiştir? 

4. Özelleştirilmiş kuruluş varsa hangi varlıkları vardı, ne kadara hangi şartlarda satıldı, ne el
de edildi, tek tek dökümünü vermek mümkün müdür? 

5. Şimdiye kadar özelleştirilmeden elde edilen nedir, harcanan nedir? 
6. Satışı durdurulanlar var mıdır? 
7. Var ise hangi sebeplerle durdurulmuştur? 
8. Satışı yapılanlardan herhangi birine daha yüksek fiyat verenler olmuş mudur? 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 14.12.1994 

Personel Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.07.0.PER.0.29/BİK-21-783/070713 

Konu : Özelleştirme 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 21.11.1994 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5379-11828/43729 sayılı yazınız. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Konya Milletvekili Sayın Prof. Dr. Mustafa 
Ünaldı tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevabımız aşağıda sunulmuştur. 

1. Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşları, aşağıda belirtilmiştir. 
- T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, 
- Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, 
- Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, 

- Kefalet Sandığı, 
- DMO Genel Müdürlüğü 
2. Bilindiği üzere, 4046 sayılı "Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Ka

nun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u 27.11.1994 tarih, 
22124 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmış bulunmaktadır. 
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Bu nedenle, yürürlüğe giriş tarihi yeni olan sözkonusu Kanunun ekonomide verimlilik artışı 
ve kamu giderlerinde azalma sağlamaya yönelik olması dolayısiyle, Kanun amacına uygun olarak 
Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşlarına ilişkin çalışmalar değerlendirme aşamasındadır: 

3. Bugüne kadar özelleştirilen ve özelleştirme kapsamına alınan bağlı ve ilgili kuruluşumuz 
yoktur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İsmet Attila 

Maliye Bakanı 

5. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Âfyon-İscehisar İlçesinin spor tesisi ihtiyacı
na ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in yazılı cevabı (7/5383) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Dr. H. İbrahim Özsoy 

Afyon 
Afyon İli İscchisar İlçesi hızla gelişen bir ilçe olup; genç nüfusun en önemli ihtiyacı spor te

sisidir. 
Belediye olarak arazi tahsisi hazır olduğuna göre bu ilçeye spor tesisi (futbol sahası, kapalı 

spor sahası) yapımını 1995 programına alacak mısınız? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 22.12.1994 

Sayı : B.02.0.015.0.00.00.00-08/03326 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 21.11.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5383-11837/43754 sayılı yazınız. 
Afyon-İscehisar İlçesine spor tesisleri yapılması hususunda Afyon Milletvekili Sayın Dr. H. 

İbrahim Özsoy'un 7/5383 esas no.lu yazılı soru önergesi cevaplandırılarak ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Şükrü Erdem 
Devlet Bakanı 

Soru 1. Afyon İli İscehisar İlçesi hızla gelişen bir ilçe olup; genç nüfusun en önemli ihtiyacı 
spor tesisidir. 

Belediye olarak arazi tahsisi hazır olduğuna göre bu ilçeye spor tesisi (futbol sahası, kapalı 
spor sahası) yapımını 1995 programına alacak mısınız? 

Cevap 1. Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 1995 yılı bütçesi yatırım 
ödeneği 195 milyon TL. olarak kabul edilmiştir. 1995 yılı yatırım programına herhangi bir yeni ya
tırım konulamamış olup, belirtilen tesislerin 1995 yılında yapılmasına imkân görülmemektedir. 
1996 yılı yatırım programına alınmaya çalışılacaktır. 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. - 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/771) (S. 

Sayısı: 747) (Dağıtma Tarihi: 7.12.1994) 
2. - 1993 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 

Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/754, 3/1580) (S. Sayısı : 750) (Dağıtma 
Tarihi : 7.12.1994) 

3. - Katma Bütçeli İdareler 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/772) (S. Sayısı: 748) (Dağıtma tarihi: 7.12.1994) 

4. - 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/755, 3/1581) (S. 
Sayısı: 749) (Dağıtma tarihi: 7.12.1994) 
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SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 

SÖZLÜ SORULAR 

7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




