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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Danışma Kurulunda görüşülerek üzerinde oybir
liği sağlanamayan, «1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarıları ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Ta
sarılarının Genel Kurul Görüşme Programında 
19.12.1984 tarihinden itibaren değişiklik yapılmasına 
dair Anavatan Partisi Grup Başkanveki'Jliği önerisi» 
İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre okundu; yapılan 
görüşmelerden sonra öneri kabul edildi. 

Önceki birleşimde görüşmeleri tamamlanarak bu 
birleşimde açık oya sunulan : 

Orman Genel Müdürlüğü (3/588, 1/584) (S. Sa
yısı : 216), 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı (3/590, 
1/560) (S. Sayısı: 217)ve 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
(3/587, 1/585) (S. Sayısı : 206); 

1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanun tasarılarının 
oyların ayrımı sonucunda kabul edildikleri ve ka
nunlaştıkları açıklandı. 

1985 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe! İdareler 
Bütçe Kanun tasarıları ile 1983 Malî Yılı Kesinhe
sap Kanun tasarılarının (1/608, 1/609, 1/558, 3/595) 
(S. Sayısı : 149, 150, 220) görüşmelerine devam edi
lerek : 

Çalışıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, 
Devlet 13u İşleri Genel Müdürlüğü, 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 1985 Malî Yılı büt

çeleri ile 
Çalışma Bakanlığı, 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 

Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Bakanlığı ve 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 1983 Malî Yılı Ke-

sinhesapları; 
Kabul edildi. 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (3/589, 1/587) 

'(S. Sayısı: 207) ve 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (3/582, 1/588) 

(S. Sayısı: 205); 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanun tasarılarının 

ise maddeleri kabul edildi, tümlerinin gelecek bir
leşimde açık oya sunulacağı açıklandı. 

6 - 26 Haziran 1984 tarihleri arasında Cenevre' 
de yapılan 70 inci Uluslararası Çalışma Konferansın
da kabul edilen İstihdam Politikasına Dair 169 Sayılı 
Tavsiye Kararı ile 'ilgili olaralk Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisine bilgi sunulacağına ilişkin Başbakanlık tez
keresi okundu; Uluslararası Çalışma Teşkilatı Ana
yasası gereğince tezkere ekinin okunması ve Ge
nel Kurula bilgi sunma işlemi, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Bütçesi görüşmeleri içinde Ba
kan tarafından yerine getirildi. 

20 Aralık 1984 Perşembe günü saat 10.00'da top
lanılmak üzere birleşime saat 02.30'da son verildi. 

'Başkan 
Başkanvekil'i 

Halil İbrahim Koral 

Kâtip Üye 
(Samsun 

Süleyman Yağcıoğlu 

Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal Özbilen 

Kâtip Üye 
Adana 

Cüneyt Canver 

Kâtip Üye 
Hatay 

Mustafa Murat Sdkmenoğlu 

H. — GELEN KÂĞITLAR 

20.12.1984 Perşembe 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Enstitü

lerde İlkokul Öğretmenlerine Tanınan Tamamlama 
Programının Uygulanmamasından Doğan Sorunlara 
İlişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından Ya
zılı Soru önergesi (7/312) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.12.1984) 

2. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, Sos
yal Güvenlik Kurumları Arasında Bağ - Kur Üyele
ri Aleyhine Yaratılan Farkın Giderilmesine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından Yazılı So
ru Önergesi (7/313) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.1984) 

3. — Hatay Milletvekilli Abdurrahman Demir taş'ın, 
Hatay İli Köylerinin İçme Suyu Sorununa İlişkin Ta-

— 604 — 



T. B. M. M. B : 48 20 » 12 . 1984 0 : 1 

mm Orman ve Köy İşleri Bakanından- Yazılı Soru 
önergesi (7/314) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1984) 

4. — Hatay Milletvekili A'bdurrahman Demrirtaş'ın, 
Hatay İlinde Açılan Huzurevinin Bazı İhtiyaçlarına 

İlişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından Yazılı 
Soru önergesi (7/315) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.12.1984) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : KKOO 

BAŞKAN : Başkanveîüli Abdulhalim Araş 
DİVAN ÜYELERİ : Saffet Sakarya (Çankın), Mustafa'Murat Sökmenoğlu (Hataly) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 48 inci Birleşimini açıyorum. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

/. — 1985 Malî Yılı Genel Bütçe ve Katma Büt
çeli İdareler Kanunu Tasarıları ile 1983 Malî Yı
lı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/608, 1/609, 1/558, 
3/595) (S. Sayısı: 149,150, 220) (1) 

A) MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI 

1. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1985 Malî Yı
lı Bütçesi 

2.— Maliye Bakanlığı 1983 Malî Yılı Kesinhesa-
bı 

3. — Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1983 Malî Yılı 
Kesitvhesabı 

a) Tekel Genel Müdürlüğü 
1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Ke-

sinhesabı 
BAŞKAN — 1985 Yılı Malî Bütçesi ile 1983 Yılı 

Kesinhesap tasarıları üzerindeki görüşmelere devam 
ediyoruz. 

Programımıza göre Maliye ve Gümrük Bakan
lığının 1985 Bütçesi ile 1983 Yılı Kesünhesabı üze
rindeki görüşmelerimize başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerini aldılar. 
Bütçe üzerindeki görüşme sırasını açıkladıktan son

ra, sırasına göre söz vereceğim. 
Grupları adına; İlhan Aşkın, Ünal Akkaya Ana

vatan Partisi Grubu adına, Fenni Islimyeli, Ayhan Çe-

(1) 149, 150, 220 Sıra Sayılı Basmayazılar 
8.12.1984 tarihli 36 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

tin Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına, Halkçı 
Parti Grubu adına Şükrü Babacan söz almışlardır. 

Mahmut Karabulut, Mustafa Çorapçıoğlu, Şeyh
imiz Bahçeci, Paşa Sarıoğlu, İbrahim Taşdemir, Ab-
durrezak Ceylan, Cafer Tayyar Sadıklar, İsmet Öz-
arslan, Lutfullah Kayar, Murat Sökmenoğlu, Yavuz 
Köymen, İsmail Saruhan, Sırrı Özbek, Şaban Kü-
çükoğlu da şahısları adına söz almışlardır. 

Şimdi söz sırası Anavatan Partisi Grubu adına 
Sayın İlhan Aşkın'da. 

Buyurun Sayın İlhan Aşkın. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA İLHAN AŞKIN (Bursa) 
— Sayın Başkan, yüce Meclisin muhterem milletve
killeri; Maliye ve Gümrük Bakanlığımızın 1985 Malî 
Yılı Bütçesi ve 1983 yılına ait Maliye Bakanlığı, Güm
rük ve Tekel Bakanlığı, Tekel Genel Müdürlüğüne 
ait kesinhesap kanunu tasarıları üzerinde Anavatan 
Partisi Grubu adına görüşlerimizi açıklarken, hepini
ze saygılar sunarak sözlerime başlamak istiyorum. 

1985 Yılı Bütçesi, geçmiş yıl bütçelerinden farklı 
olarak, Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Ba
kanlığının birleştirilmesi sonucu; hem vergi gelirleri
nin, hem de gümrük ve gümrük muhafaza hizmetle
rinin tek bakanlıkta birleştirilmesi göz önünde bu
lundurularak hazırlanmıştır. Böylece, maliye politika
larının hazırlanması, uygulanması ve denetlenmesiyle, 
gümrük ve gümrük muhafaza hizmetlerinin düzenlen
mesi, yürütülmesi, kaçakçılık fiil ve teşebbüsleriyle 
mücadele edilmesi, Tekele tabi maddelerin üretim, tü-
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ketim, ihracat ve destekleme faaliyetlerinin düzenlen
mesi ve uygulanması bu bakanlığımızın uhdesinde 
bulunmaktadır. 

Ayrıca, devlet bütçesinin hazırlanması, uygulan
ması ile uygulamanın takibi ve yönlendirilmesine ait 
hizmetler, devlet hesaplarının tutularak, harcama po
litikalarının uygulama sonuçlarıyla, kesinhesap ka
nunu tasarılarının Yüce Meclisimizin denetimine su
nulması, Maliye ve Gümrük Bakanlığımızın görevleri 
arasındadır. 

Sağlam kaynak ve tasarrufların artırılarak en ve
rimli bir şekilde kullanılması bu bütçeyle mümkün 
olabilecektir. Özellikle, vergi gelirlerinin artırılma
sında idarenin yeterli ve etkin düzeye getirilmesi bü
yük önem taşımaktadır. Bu maksatla ve özellikle, 
yıllardan beri vergi sistemimizde yer alması düşünül
düğü halde, ancak bu dönemde, Anavatan Partisi ik
tidarı döneminde uygulamaya konulacak hale getiri
len Katma Değer Vergisi uygulamalarının daha etkin 
olabilmesi için, Plan ve Bütçe Komisyonumuzda, ida
renin güçlendirilmesi için 11 milyar 622 milyon 356 
bin liralık ödenek ilavesi; iktidarıyla, muhalefetiyle 
tüm komisyon üyesi sayın milletvekillerimizin katkı
larıyla mümkün olabilmiştir. Bu konuda gösterilen 
hassasiyeti ve olumlu katkıyı önemle belirtmek isti
yorum. 

Değerli milletvekilleri, Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğımızın 1985 malî yılı için ödenek talebi 1 218 839 573 
bin lira olarak görülmektedir. Bu ödenek talebi, 1984 
yılına göre yüzde 84'lük bir artışı ifade etmektedir. 
Ancak, Plan ve Bütçe Komisyonumuzda, az önce de 
ifade ettiğim gibi, 112 program kodunda belirlenen 
devlet gelirlerine ilişkin hizmetler kaleminin 11 622 356 
bin lira ve mahallî idarelerimizin güçlendirilmesi; 
özellikle belediyelerimizin altyapı hizmetlerine direkt 
katkıda bulunulabilmesi için, 930 program koduna 20 
milyar liralık ödenek ilavesiyle, bakanlığın toplam 
ödenek talebi Genel Kurula, 1 250461 929 bin lira 
olarak sunulmuş bulunmaktadır. Buna göre, 1984 yılı 
başlangıç ödeneğine göre, yüzde 88 ve hatta 89'luk 
bir artışla, son yılların en gelişmiş bir bütçesini, Ma
liye ve Gümrük Bakanlığımızın Bütçesinde görmekte
yiz. Bu durum, memnuniyet vericidir. 

Vergi yönetim ve denetim etkinliğinin artırılma
sını yıllardan beri düşünmüş ve hemen her yıl bütçe 
müzakerelerinde bu yöndeki dilek ve temenniler de
vamlı olarak dile getirilmiştir. Ancak, ilk defa Türk 
vergi sistemine adil, basit, etkin, verimli ve çağdaş bir 
yapı kazandırılmaktadır, özellikle, Katma Değer 

Vergisi uygulaması ve ücretlilere vergi iadesi, büyük 
bir yenilik olarak sistemimizde yer almaya başlamış
tır. Dünyanın birçok ülkesinde bu nevi vergilerin uy
gulanması, o devletlerin vergi gelirlerinde önemli ar
tışlar sağlamıştır. Taşıt vergilerinde, akaryakıt üzerin
den alınan vergilerde yapılan yenilik ve iyileştirme
ler, Hükümetimiz ve Anavatan Partisi iktidarının ne 
derece sağlam kaynaklara itibar ettiğini açıkça orta
ya koymaktadır. 

Enflasyonla mücadelede, sağlam kaynaklı denk 
bütçelerin önemini burada bir defa daha belirtmekte 
yarar vardır. Birçok iktisatçı ve maliyeci bilim ada
mının görüşleri de bu doğrultuda birleşmektedir. Bu
gün aramızda parlamenter olarak bulunan Hocamız 
Profesör Doktor Sayın Memduh Yaşa, 1982 yılında 
derleyip topladığı makalelerini ihtiva eden «iktisat -
Maliye - Politika» kitabında vergi sistemimizde kök
lü düzenlemelere şiddetle ihtiyaç olduğunu, gider ver
gilerinin tek bir katma değer vergisinde toplanarak, 
gümrük ve diğer vasıtalı vergiler alanlarında, özellik
le akaryakıt üzerinden alınacak vergi gelirlerinin ar
tırılmasıyla ve ayrıca da idarenin yeterli ve etkin ça
lışma düzeyine getirilmesiyle, ekonominin olumlu yön
de etkileneceğine işaret etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, 1985 Malî Yılı Bütçe mü
zakerelerinin yapılmakta olduğu bugünlerde, özellik
le muhalefete mensup sayın üyelerin, bütçenin genel
liği , prensibine riayet edilmeyerek, bütçe dışı fonla
rın oluşturulması üzerinde çeşitli görüşler ortaya at
tıklarına şahit olmaktayız. Ancak, Muhasebei Umu
miye Kanunumuzda genellik kaidesi esas olmakla be
raber, 49 uncu maddeyle konulan döner sermaye istis
nası, 55 inci maddeyle kamu yararına olan hizmetlere 
harcanmak üzere tahsil edilen iane ve teberrular is
tisna durumlarını açıkça ortaya koymaktadır. Ayrı
ca, Muhasebei Umumiye Kanunumuzun 115, 118 in
ci maddelerinde tarif edilen katma ve özel bütçeler 
de, ademî tahsis kaidesine ve genellik prensibine istis
na teşkil eden bütçelerdir. Böylesine istisnaî durumla
ra; yani fon oluşturulmasına dış ülkelerde de zaman 
zaman başvurulduğunu burada özellikle belirtmek iste
rim. Bütçe hukukunun en iyi uygulandığı İngiltere' 
de, Fransa'da, İtalya'da, Almanya'da, hatta günümüz
de Japonya'da dahi bu nevi fonların tesis edildiğini 
görmemiz mümkündür. 

1928 yılında ingiltere'de Winston Churchill'in Ma
liye Nazırlığı sırasında, genellik prensibinin dışına 
çıkarak, posta idaresiyle karayolları fonunu oluştur
duğunu ve bu idarelerin gelir ve giderlerini bütçe dı-
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şma çıkardığını görmemiz, bunun ilk tipik örneğini teş
kil etmektedir. Diğer ülkelerde de iktisadî devlet te
şebbüsleri, üniversiteler, emekli sandığı, kefalet san
dığı, sosyal sigorta müesseseleri kuruluşları, gelir -
gider hesaplarını bütçe dışına çıkarmışlardır. Hatta 
Fransa'da gizli bütçe halinde hazine hususî hesapları 
dahi uygulanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de 1983 yılı kesinhe-
sap kanunu tasarıları üzerinde durmak istiyorum. 1982 
Anayasamızın 164 üncü maddesinin 2 nci fıkrası «Ke-
sinhesap kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe kanunu ta
sarısıyla birlikte Bütçe Komisyonu gündemine alınır. 
Bütçe Komisyonu, bütçe kanunu tasarısıyla kesin
hesap kanunu tasarısını Genel Kurula birlikte su
nar, Genel Kurul, kesinhesap kanunu tasarısını, ye
ni yıl bütçe kanunu tasarısıyla beraber görüşerek 
karara bağlar.» demektedir, işte, Anayasamızın bu 
maddesinde belirlenen duruma göre, bu yıl ilk defa 
1985 malî yılı bütçe tasarıları görüşülürken, 1983 yılı 
kesinhesap tasarıları da birlikte görüşülüp karara bağ
lanmaya başlamıştır. Ancak, uygulamadaki ilk yıl 
oluşu nedeniyle kesinhesp kanunu tasarıları üzerinde 
çok etkin bir çalışma yapılamamaktadır. Gönül isti
yor ki, önümüzdeki yıllarda, hem raportör raporla
rında, hem de görüşmelerde kesinhesap kanunu tasarı
ları üzerinde mukayeseli görüşler ortaya konulsun. 

Kesinhesap kanunu tasarılarının yasama meclis
lerinde görüşülmesi, bütçesinin, dolayısıyla yürütme 
organının denetlenmesi bakımından son derece önem
li, gelecek dönem harcamalarına ışık tutması yönün
den de son derece yararlıdır. Özellikle, yatırım harca
malarının hedefini bulmasında mutlaka zaruret var
dır. Çünkü, planlı kalkınma devrinde olan, planlı kal
kınmayı hedef alan ekonomilerde, yatırım harcamala
rının kuruşu kuruşuna yerine sarf edilmesi büyük 
önem taşımaktadır. 

1983 Malî Yılı Bütçesinin uygulama sonuçları : 
Bilindiği gibi, 178 sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarname ile 19.12.1983 tarihinden itibaren Maliye Ba
kanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı birleştirilmiş; 
daha önce Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan Ha
zine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası iktisadî iş
birliği Teşkilatı Genel Sekreterliği ayrılarak, Başba
kanlığa bağlanmıştır. Bu sebeple, 1983 yılı bütçe uy
gulama sonuçları da 2 ayrı bakanlık esas alınmak su
retiyle tanzim edilerek yüce Meclisimize sunulmuş
tur. 

Maliye Bakanlığı 1983 Yılı Kesinhesabı ile Güm
rük ve Tekel Bakanlığı 1983 Yılı Kesinhesabının bir
likte düşünülmesi yeterli olmayacaktır. Maliye ve 

Gümrük Bakanlığının, mevcut teşkilatlanma tarzına 
göre gerçekçi bir baz oluşturulabilmesi bakımından, söz 
konusu kesinhesaplar toplamındauı, Hazine Genel Mü
dürlüğü ve Milletlerarası iktisadî işbirliği Teşkilatı 
Genel Sekreterliği harcamalarının çıkarılması gerekir. 

Bu işlemler neticesinde Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı hizmet birimi için 1983 yılı sonu itibariyle 
yaklaşık 34 milyar lirası carî, 500 milyon lirası ya-
•tırım ve 456 milyar lirası da transfer ödmelerine ait 
olmak üzere, toplam 490 milyar liralık harcama >a-
prlmıştır. Aynı dönemde carî harcama ödeneklerinden 
5,5 milyar, yatırım ödeneklerinden 600 milyon ve 
transfer ödeneklerinden 20 milyar liralık ödenek iptal 
edilmiştir. Genel olarak iptal oranı, verilen toplam 
ödeneğe göre yüzde 4,5 mertebesinde olmaktadır. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1983 Yılı Kesinhesap so
nuçları: 

Bilindiği gibi, 10.10.1983 tarihine kadar Tekel 
Genel Müdürlüğü katma bütçeli bir kuruluş olarak 
faaliyet göstermiştir. Bu tarihten sonra kamu iktisadî 
kurumu şekline dönüştürülmüştür. 

Tekel Genel Müdürlüğüne 1983 yılı içinde verilen 
toplam ödenek, yaklaşık 21 milyar 700 milyon liradır.-
bunun 3 milyar 800 milyon liralık kısmı carî, 17 
milyar 300 milyon liralık kısmı yatırım, 539 milyon 
500 bin liralık kısmı da transfer harcamalarına ay
rılmıştır. 

Bu ödeneklerin yüzde 39,8'lik kısmı harcanmaya
rak, yıl sonunda iptal edilmiştir. Büyük iptal rakamı
nım burada da yatırım harcamalarında olduğunu gör
mekteyiz. Ancak, Tekel Genel Müdürlüğümüze 1983 
yılında ayrılan toplam 17 milyar 339 milyon liralık 
ödeneğin 12 milyar 656 milyon liralık kısmı iptal 
edilmiştir, Bunun da 9 milyar 610 milyon liralık 
kısmının akreditif ve taahhüt artıklarıyla ilgili ola
rak iptal edilmiş olduğu belirlenmiş ve aynı ödenek 
ileriki yıllarda da kullanılmak üzere, yine yeni yıl 
bütçesine ödenek olarak ilave edilmiştir. 

Şu halde, özellikle kesinhesap kanun tasarıları in
celendiğinde, yatırımların üzerinde durulmasının ne 
denli önem taşıyacağı açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu
nu bir defa daha vurgulamak istiyorum. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1985 Yılı Bütçe 
tahminierinlnı, 1983 Yılı Kesinhesap sonuçlarına göre 
değerlendirilmesi: 

Genelde 1985 Malî Yılı 'Bütçesi hazırlanırken, 1984 
yılı rakamları mukayese edilmeye başlandı. Bunu gör
dük; gerek komisyonda, gerekse Genel Kurulda ya
pılan müzakereler sırasında böylesine bir tespitimiz 
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var; ama 1984 yılı "hesapları genelde ya 8 aylık, ya 
da 10 aylık devreleri kapsıyor, 12 aylı&ı ise bir nok
tada tahmine bağlayarak (gerçekleştiriyoruz, oysa yılın 
son aylarında çok önemli bazı değişikliblenünı olacağını 
da göz önünden her halde uzak tutamayız. Bu ba
kımdan, 1983 Yılı Kesinhesap sonuçlarının çok dik
katli bir süzgeçten geçirilmesine şiddetle zaruret var
dır. 

1985 yık için Maliye ve Gümrük iBakanlığına 1 
trilyon 250 milyar liralık toplam ödenek verilmiştir. 
Bunun 64 milyar 900 milyanı lirası carî harcamalara, 
20 milyar lirası yatırım harcamalarına ve 1 trilyon 
165 miyar lirası da transfer 'harcamalariına aittir. 
Carî ödeneklerin 34 milyar 700 milyon liralık kısmı 
personel giderlerine, 30 milyar 200 milyon lirası diğer 
carî giderlere; yatırım ödeneklerinin 400 milyon li
rası taşıt alımlarına, 1 milyar 800 milyon lirası maki
ne, teçhizat alımlarına, 17 milyar 500 milyon lirası 
memur konutlarına ve hizmet binaları alım ve onarım-
larına; transfer ödeneklerinin 5 milyar 800 milyon 
lirası bakanlık hizmetlerine, 352 milyar 700 milyon 
Mrası müşterek transferlere, 806 milyar 700 milyon 
lirası Hazine yardımlarına ayrılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, burada 17,5 milyar liralık 
memur konutlarına ve hizmet binaları alım ve onarım
larına ayrılan ödeneği memnuniyetle karşılıyoruz. An
cak, 1983 yılı kesinhesapları arasında, özellikle 114 
program kodunda 01-2-001-710 tertibinde inşaatı de
vam eden hükümet konağı, vergi dairesi ve idarî 
bJualar yapı tesis ve büyük onarımları için ödenek 400 
milyon Ura konulduğu halde, 223 milyon 886 bin li
rası iptal edilmiştir, iptal oranı yüzde 56 civarındadır. 
Demekki, yatırımlarda iptale fazla gidilmemesi esas 
olmalıdır, bunu da bu noktada antrparantez tekrar 
belirtmiş oluyorum. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı hizmet birimine tah
sis edilen toplam ödeneklerde 1983 yılı harcamalarına 
göre yüzde 155,5'lik bir artış meydana gelmektedir. 
Artışın önemli kaynağını malî konularda yapılan yeni 
düzenlemelerin gerektirdiği makine teçhizat alımları 
ve taşınmaz mal yatırımlarıyla, katma bütçeli idare
lere yapılan yardımlar teşkil etmektedir, 

Katma bütçeli kuruluşlarımız, kendi giderlerini 
özel gelirleriyle karşılaması gereken kuruluşlarımızdır. 
Mevcut 39 katma bütçeli kuruluşun 28 adedini üniver
sitelerimiz oluşturmaktadır ki; 27 üniversite ve bir 
yükseköğretim kurumu Katma bütçeli kuruluşlarımıza 
büyük ölçüde Hazke yardımı yapılmaktadır. 1983 
yılında konsolide bütçe 'harcamalarının yüzde 13,74'üne 
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tekabül eden 400 milyar liralık bir pay, katma bütçeli 
kuruluşlarımıza ödenmiş, 1985 yılında katma bütçeli 
idarelere ayrılan ödenek rnitkan ise 936 milyar 700 
milyon lira olup, toplam konsolide bütçe harcamaları
nın yüzde 17'sine tekabül etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 5,5 trilyonluk devlet bütçesi
nin sağlıklı ve düzenli şekilde yürütülmesi, kıymetleri 
milyarların dahi ötesinde İfade edilmeye başlaman 
devlet mallarının idaresi ve bunlara ilişkin adlî işlem
lerin yürütülmesi, tabiî olarak nitelikli işgücüne bağ
lıdır. Kaldiki, personel devrinin oldukça yüksek se
viyede bulunduğu Maliye ve Gümrük Bakanlığının 
teşkilatında mevcut elemanları muhafazada büyük güç
lük çekilmektedir. Bu bakımdan, eleman isitihdamıınta 
muhafazasında özendirici tedbirlerin alınmasına şid
detle ihtiyaç vardır. Bu konuda Hükümetimizin ve 
yüce Meclisimizin gereken hassasiyeti göstereceğini 
ümit etmekteyim. 

1985 yılı malî düzenlemelerinin ekonomik ve sosyal 
gelişmemizi sağlamada tek başına yeterli olmadığını 
müdrik olan Anavatan Partisi iktidarımız, öngörülen 
sistemi uygulama mevkiinde bulunan insan unsuruna 
da büyük bir hassasiyetle yaklaşmaktadır. Gerek mev-
cult kadronun eğitimi, gerekse ihtiyaç duyulan, özel
likle yönetici kadronun hazırlanması konusunda prob
lemlere teşhis konmuş ve çözüm yollarına da tevessül 
edilmiş bulunmaktadır. Başarılı olunacağından şüphe
miz yoktur, 

Bu inançla, Maliye ve Gümrük Bakanlığımızın 1985 
Malî Yılı Bütçesinin yüce milletimize, bakanlığımıza ve 
teşkilatına hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, yüce Mec
lise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın ilhan Aşkın. 
Sayın Ünal Akkaya, buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA ÜNAL AKKAYA 

(Çorum) — Sayın Başkan, yüce Meclisin saygıdeğer 
milletvekilleri; Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1985 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısıyla, 1983 yılına ait 
Maliye 'Bakanlığı, Gümrük ve Tekel 'Bakanlığı, Tekel 
Genel Müdürlüğüne ait Kesinhesap Kanunu tasarıları 
üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına görüşlerimi, 
benden önce konuşan Sayın İlhan Aşkın'ın bıraktığı 
yerdeto ve mümkün olduğu kadar konuştuğu mevzula
ra tekrar değinmeden, açıklamaya çalışacağım. Gru
bum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

©ütçe hazırlama tekniği olarak hükümetin yıl içe
risinde harcaması lazım gelen bütün ödeneğin veril
mesi ve yetkisinin tanınması, bütçe kanununun temel 
felsefesidir. Hükümetimiz tarafından yapılan bu ilk 
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bütçede devlet borçlarının ödenebilmesi için lüzumlu ı 
ödenek konulmuştur. Bu sayededir ki, uluslararası I 
platformda Türk ekonomisinkı sağlıklandığı yolundaki I 
görüşleri bilhassa kanıtlayan konu bu olmaktadır. If- I 
Ciharla söyleyebilirim, dünya yüzünde borçlarını mun
tazam ödeyen, gelişme yolundaki tek ülke Türkiye' 
dir. 1985, .1986 yıllarında da borç ödeme miktarı 3 
milyar doların çok üzerinde olmasına rağmen, bu yıl- I 
lar için şimdiden gerekli tedbirler atamıştır, alınmaya 
da devam edecektir. I 

Bütçelerim sağlık olması için, malî sistemin her yıl 
yeniden gözden geçirilmesi gerekir, gerekli tedbirlerin 
alınması gerekir, yasaların çıkartılması gerekir. Aksi 
halde, ekonominin sağlıklı olarak idare edilmesi 
mümkün değildir. I 

1983 yılında yüksek miktarlarda devir alınan bütçe 
açıkları, 1984 yılında, büyük zorluklara rağmen azal
tılmaya çalışılmış, 1985 Yılı Bütçesi, uygulanan ekoöo-
milk politikaya muvazi bir anlayışla hazırlanmıştır. 

Malî konularda yaptıklarımız ve yapacaklarımız. I 
6 Kasım seçimleri öncesi seçim beyannamemize ko- I 
nulmuş, daha sonra kurulan hükümet programımıza 
konulmuş ve Beş Yıllık Plana da konulmuştur. Nite-
kim, 13 Aralık 1983 tarihinde hükümetimiz göreve 
atandığı tarihten itibaren, süratle malî sistem incele
meye alınmış, huzurunuza gelmiş, bütçe kanun tasarı
sına kadar çıkan 130 kanunun 34 tanesi maliye İle I 
yakından ilgili kanunlardır. Bu kanunların bir kısmı I 
eskiden çıkmış kanunların tashihi olmuş, ilavesi ol- I 
muş, bir kısmı ise ilk defa çıkartılmıştır. 

Sayın Başbakanımızın basın toplantısında açıkla- I 
dığı üzere, serbest rekabete dayanan piyasa ekono- j 
misinde bir temel taş daha yerine oturtulmuş, yeni- I 
den değerlendirmeyi dtomatikleştiren sisteme geçil
miş, 1961 yılından beri her partinin seçim malze
mesi yaptığı, seçimlerden sonra unuttuğu, yıllar yılı 
problem haline gelmiş servet beyannameleri cesa
retle kaldırılmış, halkımıza verdiğimiz sözler bir bir 
yerine getirilmiştir, getirilmeye de devam olunacak- I 
tır. Sayın Başbakanımızın tabiriyle, Türk ekonomisi
nin tabuları, ayakbağları birer birer ortadan kaldırıl- I 
maya başlanmıştır. Artık, ithal ikamesi iddiasıyla 
güdük sanayilerle iktifa edilmeyecek, Türk parasını I 
koruma iddiasıyla döviz kaçakçılığına yol açılmaya
cak, her çeşit tekel yanlışlıklarıyla ekonominin önü 
tıkanmayacaktır/ 

Değerli miUötve'killeri, dünya üzerinde devletlerin I 
bütçelerinde önemli yer tutan vergi gelirlerinin du
rumlarını tetkik edersek; vasıtasız vergiler-vasıtalı 
vergiler dengesinin vasıtalı vergiler lehine kaymaya 1 

başladığını görürüz. Nitekim, Amerika Birleşik Dev
letleri gelir vergisini polder tipi harcama vergisiyle 
birlikte uygulamaya yönelmiş ve yeni bir tatbikata 
girişmiştir. İngiltere de aynı yöne yönelmiş, vergile
me felsefesinin doğduğu Büyük Britanya Adaları, 
Amerika Birleşik Devletlerinden sonra da olsa, har
cama vergileriyle kontrol edilen gelir vergisi sistemi
ni uygulamaya başlamışıtır. Bu uygulamaya Anava
tan Hükümeti de cesaretle girmiş, ilk olarak Ücret
lilere Vergi ladesi Yasasını çıkartmış, bütün itirazlara 
rağmen, ücretlileri, emekli dul ve yetimleri fatura top
lamaya seVk etmiş ve görevlendirmiş, hem ortadire-
ğin bir bölümünü teşkil eden bu grubun desteklen
mesi temin edilmiş, diğer taraftan da Katma Değer 
Vergisi tatbikatı, fatura toplama alışkanlığının yerleş
tirilmesiyle başlatılmıştır. 

Katma Değer Vergisi Kanunu 14 yıldır «çıktı çı
kacak» edebiyatıyla bir türlü çıkartılamamış, hatta Da
nışma Meclisi döneminde Plan ve Bütçe Komisyo
nunda görüşülmüş, Danışma Meclisinin gündemine 
getirilmiş, çıkaftılima cesareti gösterilememiş, ko
misyon tarafından geri çekilmiştir. Anavatan Hükü
meti, Katına Değer Vergisi Kanununu gündeme getir
miş, reform niteliğindeki bu Kanun Anavatan Par
tisi Program ve görüşleri doğrultusunda ilgili mad
deleri tashih edilmiş, 25.10.1984 tarih ve 2065 sayılı 
Yasa olarak Yüce Meclisin iradesiyle çıkmıştır. Bu, 
bir reform 'tasarısıdır. 8 vergi kaldırılmış, böylece ver
gilerde azaltma ve sadeleştirme temin edilmeye yö-
nelinmiştir. Dünya üzerinde birçok devlette katma de
ğer vergisinin tatbikatı vardır ve başarılı sonuçlar 
alındığı da görülmüştür. 

Türk malî sisteminde yapılması lüzumlu reform
lar ve ıslahatlar daha vardır. Bunlar kısmen yapılmış, 
bundan sonra da yapılmaya devam edilecektir. Esa
sen, bizde tatbik edilen vergi sistemi, gelişme yolun
daki ilkelere nazaran bir hayli ileri sistemdir. 

Kıymetli milletvekilleri, gelirlerimizin toplanmasıy
la görevlendrdiğimiz, çıkmış ve çıkacak vergi kanun
larını halkımıza sevdirmeye çalışan Maliye ve Güm
rük Bakanlığımıza bir göz atalım. 

Osmanlılar zamanında 40-50 tane ayrı ayrı torba 
bütçeler vardı; Umumî Bütçe, Vakıflar Bütçesi, Mah
kemeler Bütçesi, Şeriat Bütçesi gibi. Gavit Bey isim
li bir nazır bir inkılâp yaparak bunları birleştirmiş
tir. Hükümetimizin en isabetli kararlarından birisi de, 
Maliye Ba'kanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanlığının 
birleştirilmesi 'kararıdır. Gelirlerin büyük kısmı Güm
rük ve Tekel Bakanlığından gelmesi sebebiyle bu ka-
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da yüzde 18, 1980'de yüzde 16, 1982'de yüzde 16, 
1984'te yüzde 14. Bu rakamlar ekonominin durumu 
hakkında kesin bir bilgi vermiyor. Nitekim, konsoli
de bütçe harcamalarında gayri safî millî hâsıladaki 
yerine bakalım: 1977'de yüzde 27, 1978'de yüzde 26, 
1979'da yüzde 27, 1980'de yüzde 25, 1982'de yüzde 
22, 1984'te yüzde 22. Bütçelerin büyüklükleri kadar 
önemli olan bir husus da, büyüklüklerinin kompo
zisyonudur, hangi amaçlara ulaşmak için kullanıla
cağıdır. Bu yüzdelerin yüksek olduğu seneler, ekono
minin sağlıklı olduğu seneler miydi? Enflasyon nis
petine bakınız; fevkalade yüksek, istikrar yok. Eko
nominin en çok dalgalanma gösterdiği yıllardır bu 
yıllar. 

•S 

Konsolide bütçeye dahil kuruluşların Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planında, 1985 Yılı Programıyla pa-
rasalhğı ve uyumu dikkate alınmalıdır. Yerine getiri
lecek görev ve hizmetler dikkate alınmış, nominal ve 
gerçek muvazenesi sağlıklı kaynaklara dayandırılmış
tır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı personeline 1984 
yılına kadar satın alınan ve inşa edilen lojman mik
tarları 5 bin civarındadır. Bakanlığın kadro sayısı 69 
bin olduğuna göre, bu yaptırılan ve tahsis edilen loj
man miktarının yüzde 7 seviyelerinde kaldığını gö
rürüz. 1985 yılından itibaren büyük önem verileceği
ni ve yüzde 8 ilave ile 1985'te bu rakamın yikde 15'e 
çıkartılmaya çalışılacağının komisyonda sayın bakan 
tarafından açıklanması, bizleri de memnun etmiştir. 
Maaş ve ödeneklerinin düzeltilmesi için de gerekli 
önlemlerin alınacağını ümit ediyoruz. 

•rar, alınmış güzide bir karardır. İllerinizde, ilçeleri
nizde bakınız, hükümet binalarında geceleri ışık ya
nan daire ve pavyonlar maliye teşkilatına aittir. Ma
liye teşkilatının her kademesinde çalışan memurların 
hizmetleri ağır ve meşakkatlidir. Lojman bakımından, 
tahsisat bakımından en zor durumdaki bakanlık, geç
mişte taasrruf zihniyetinin daima ilk düşünüldüğü 'ba
kanlık, daima Maliye ve Gümrük Bakanlığı olmuş
tur. Dünyanın en iyi sistemini getiriniz, iyi uygu
lama yapamazsanız, o sistemin netice vermesi müm
kün değildir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının, gelirleri topla
mak, giderleri tahsis etmek, bu tahsis usullerini vazet
mek, harcama ve gümrük kapılarına hâkim olmak 
gibi pek çok ve önemli görevleri ve hizmetleri var
dır. Bunları ve bakanlığın ekonomik politikasını hem 
oluşturmak, hem de yürütmek görevi, yine bu bakan
lığındır. 

Yıllarca mükelleflerden Gelir Vergisi alınamaması
nın sebepleri incelenmemiştir. Yüksek vergi nispeti, 
mükellefleri vergi kaçırmaya icbar etmiştir. 1980 yılı 
öncesi bakınız; 1 milyon liraya kadar olan kazançtan 
yüzde 60 Gelir Vergisi, yüzde 3 Malî Denge Vergisi 
almıyordu; yani 1 milyon liranın 630 bin lirasını 
vergi olarak alıyordunuz. Geriye kalan 370 bin lira
nın 30fO bin lirasını özel ve geçim giderlerine sarf eden 
bir mükellefin sermayeye ilave edeceği miktar sadece 
70 bin lira olarak kalıyordu. Bu mükellef vergi ka
çırmasın da, ne yapsın? Enflasyon nispetlerinin de 
bu 70 'bin liranın ka'tbeka't fazla götürdüğünü göz 
önünde bulundurursak, bu şekildeki mükelleflerin 
bifkaç sene içerisinde iflas etmesi ve maliyenin de 
bir kaynağının kuruması işten bile değildi. 

1980 sonrası bu hatanın tespit edilerek tashihi yo
luna gidilmesi, en önemli kararlardan bir tanesidir. 
Nitekim 1980 yılında 1 milyon liraya kadar gelirler
den tahsil edilen vergi nispeti yüzde 50; 1981 yılında 
yüzde 40'a düşürülmüş, 1982 yılında yüzde 39'a, 1983 
yılında yüzde 36'ya, 1984 yılında yüzde 30'a ve 1985 
yılından itibaren de, 1 milyon liraya kadar vergi nis
peti yüzde 25'e indirilmiştir. Kalkınmada öncelikli 
yörelerde yatırım indirimi yüzde 100, yüzde 60 nis-
petleriyle yatırıma teşvik edilmiş, ücretlilerin daha az 
yergi vermeleri için özel indirim miktarları 3, 4, 5 
kata çıkartılmış, daha yükseltilmesi için de Bakanlar 
Kuruluna yetki verilmiştir. 

Kaçakçılıkta sadece polisiye tedbirlerle başarılı 
olamazsınız; ekonomik tedbirlerin de alınması gere
kir. Nitekim, vergi gelirlerinin gayri safi millî hâsı
ladaki yerine bakarsanız, 1977 yılında yüzde 19, 1979' 

Bugün Maliye teşkilatında çalışan, vergilerin tah
silatı ve toplanmasıyla görevlendirdiğimiz bu güzide 
kuruluşumuzdaki bir memurun, büro hizmetinde ça
lışan çocuksuz evli bir memurun, 1984 yılında eline 
geçen meblağ 26 bin liradır. 1985'te de bu meblağ 
32 bin lira olacaktır. 

Gene, 7 nci derecenin 1 inci kademesinde, mil
yonları ihtiva eden defterleri incelemeyle görevlendir
diğimiz inceleme elemanlarının, hesap uzmanlarının, 
Maliye müfettişlerinin 1984 yılında eline geçen meb
lağ 72 bin liradır. Bu meblağ 1985 yılında 96 bin lira 
olmaktadır. Maliye personeline yapacağımız her ila
ve, bütçemize büyük katlarla yansıyacaktır. Bugün, 
geçmiş yıl tahakkuk cetvellerine baktığımızda, tahak
kuk ettiği halde tahsil edilemeyen yüzde 15 ile yüz
de 25 civarında bir vergi kaybı olduğunu görürüz. 
Bunlar da tahsil edildiği zaman, bütçelerin denk ola
rak bağlanması için büyük bir adım atılmış olacağı-
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nı ve açıkların kapatılmasında yardımcı olacağını gö
rürüz, 

Vergi idaresinin otomasyon konusundaki çalışma
larına yoğunluk kazandırılmıştır. Bu konuda, ileride
ki yıllarda vergi dairelerinin bütün işlemlerinin bil
gisayarlardan yararlanmak suretiyle yapılmasını sağ
layıcı çalışmalara hız verilmiştir. Yapılan vergi de
netlemelerinde, geçmiş yıllardaki uygulamalardan 
farklı olarak, yoğun ve yaygın denetime ağırlık ve
rilmiştir. 

Son günlerde üzerinde sözü çok edilen, bakanlı
ğın gümrük bölümü üzerinde de birkaç söz söylemek 
isterim. Gümrüklerde çalışanlara kuşkulu gözlerle 
bakmayı bırakıp, bu sahada görev yapanlara gerek
li yardım vt> manevî destek sağlanarak, teminat ve
rilmelidir. Bütün bakanlıklarda ve teşkilatlarda hata 
yapan kişiler vardır; onların yüzünden bütün bir ca
mianın suçlanması gerekmez. Bütçe kaynaklarına da
ha fazla katkı sağlamak suretiyle gümrükçülerimiz, 
gelecekte kendilerini suçlayanlara en güzel cevabı ve
receklerdir. 

Gümrüklere terk edilen malların tasfiyesi, güm
rük hizmetleri içinde önemli bir yer tutmaktadır. 
Gümrüklere terk edilmiş malların, ekonomik değer
lerini yitirmeden millî ekonomiye kazandırılmaları 
ve ambarlama hizmetleri için gerekli organize yapıl
maktadır. 

Tekel üzerinde yapılan çalışmalar, bu teşkilatımı
zın da daha verimli çalışmasını temin içindir. Reka
bete açılmayan hiçbir kuruluş, üretimini kalitelendir-
meye yönelmemiştir. Geçmişte bu denenmiş ve kib
rit imali için özel teşebbüse fırsat verilmiştir. '"Tekel 
tarafından imal edilen kibritlerde, gerek ambalaj ve 
kalite yönünden ve gerekse kutularda bulunan kibrit 
çöplerinin üzerlerinde yazılı miktarda çıkması yönün
den, özel teşebbüsle rekabet ve mücadele edebilmesi 
imkânları sağlanmıştır. Şimdi de, sigara ve çay imali 
için özel teşebbüse fırsat verilmiştir, önümüzdeki yıl
larda özel teşebbüsle rekabete girişebilmesi yönün
den teknolojik yardımlaşmayla, Tekelimizin çok da
ha kaliteli sigara, içki ve çay imal edeceğini ve ihraç 
imkânlarını arayarak bu politikada da başarılı olaca
ğını yakınen izleyeceğiz. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda muhalefete mensup 
bir kısım üyelerimizin, fon oluşmasından yakınmala
rı olmuş ve fonların bütçe içine çekilmesi istenmişti. 
Bütçe tekniği içinde bunun sağlanması mümkündür. 

* Bunun için bütçedeki mevcut birtakım kaynakları 
alırsınız, ondan sonra da fasıllar arasında aktarma 
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yaparak bu kaynakları belirli yerlere kaydırabilirsi
niz. Geçmişte Toplu Konut Knunu olmasına ve büt
çenin muayyen bir nispetinin aktarılması hususunda 
emredici hükmünün bulunmasına rağmen, aktarma 
yapılmamış ve 3 yılda ayrılan miktar, 1 yıl için ay
rılması gereken miktarı bulmamıştır. Eğer bir fon ih
das ederseniz ve bu fonun kaynakları ile bunların 
nasıl kullanılacağına dair amir hükümler vaz ederse
niz, o zaman bu paraların başka yerlere aktarılması 
mümkün olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Akkaya, bir dakikanızı rica 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, ben dahil, bütün sayın baş-
kanvekilleri, arkadaşlarımız ayakta sohbet edilmeme
sini ihtar ettiğimiz halde, bir kısım arkadaşlarımızın 
bu itiyatlarını devam ettirmelerine çok üzülüyoruz. 
Bu itibarla, bu itiyatlarından arkadaşlarımızın vaz
geçmelerini istirham ediyoruz. 

Devam buyurun Sayın Akkaya. 
ÜNAL AKKAYA (Devamla) — Kıymetli millet

vekilleri, Motorlu Taşıt Vergisinde, 1986 yılından iti
baren pul sistemine geçilecektir. Bunlar, bankalar, 
vergi daireleri kanalıyla satılacak ve pullar taşıtın ön 
camına yapıştırılacaktır. Mükellef - daire ilişkileri en 
iyi düzeye getirilecektir. Ücretliler için daha az vergi 
ve daha çok indirimi teminen, daha düşük matraha 
daha az vergi nispetini öneren bir sistem üzerinde 
çalışmalar yapılmaktadır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığımıza bağlı bir kuru
luştan da bir nebze bahsetmek isterim. Bu, Emekli 
Sandığıdır. 

Emekli dul ve yetimlerimizin miktarına bakarsak; 
1974 yılında 319 bin, 1980 yılında 495 669, 1984 yı
lında da bu rakam 622 915'e çıkmıştır. Bunlara öde
nen maaş ve ücretlere bir göz atalım. Toplam ola
rak; 1974 yılında 11 milyar 965 bin lira, 1980 yılın
da 43 milyar 599 milyon, 1984 yılında 195 milyar li
radır. 

Yine emekli, dul ve yetimlerimizin eline geçen 
miktarlara bir göz gezdirelim. 1974 yılında, 30 yıl 
hizmet gören 1 ilâ 4 üncü dereceler arasında emekli
mizin eline geçen miktar 3 892 Türk Lirasıdır. 6 ilâ 
3 üncü derece arasında 1 960 Türk Lirası. Bu rakam, 
1980 yılında 1 ilâ 4 üncü dereceler arasında 15 768 
liraya çıkmış; 6 ilâ 3 üncü dereceler arasında 10 120 
liradır. 1984 yılında ise, 1 Temmuzdan itibaren, 1 ilâ 
4 üncü dereceler arasında 47 938 liraya, 6 ilâ 3 üncü 
dereceler arasmdakilere 31 025 liradır. 

Emekli Sandığının, emekli maaşı bağlanmasında 
süratle hareket ettiğini takdirle karşılıyoruz. Ayrıca, 
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Emekli Sandığının yapmış olduğu yatırımların son 
yıllarda kâr grafiğinin gittikçe yükseldiğini görmek
teyiz. Nitekim, Emekli Sandığı otellerinin kârı 1980 
yılında 76 milyon lira, 1981 yılında 478 milyon lira, 
1982 yılında 1 milyar 089 bin lira, 1983 yılında 2 
milyar 184 milyon lira, 1984 yılında da 4 milyar li
ra oljnuştur. 

Emekliler için dinlenme ve bakımevleri yapılma
ya başlanmış; ilk olarak İstanbul Etiler'de 21 bin 
metrekarelik bir alan üzerinde 7 bloktan oluşacak 
şekilde inşaa edilmiş ve inşaatı tamamlanan 4 blok, 
225 yatak kapasiteyle hizmete açılmıştır. Diğer 3 
blok tamamlandığı zaman, 760 kişinin yararlanması 
imkânı sağlanacaktır. 

Ayrıca, emeklilerin yoğun yerleşim merkezleriyle 
ulaşım ve iklim şartları dikkate alınmak suretiyle, çe
şitli illerde huzurevi açılması planlanmış olup, bu 
amaçla arsa ve arazinin, Hazineden irtifak hakları
nın Emekli Sandığına verilmesi temin edilmektedir. 
Ankara Gölbaşı'nda Gazi Üniversitesine ait arazi bu 
amaçla Emekli Sandığına tahsis edilmiştir. Diğer il
lerde de arazi durumları araştırılmaktadır. Emekli 
Sandığı Yasasının elvermesi gereği, huzurevleri için 
ayrıca vatandaşların bağışı da devam etmektedir. İs
tanbul'daki huzurevi açıldıktan sonra, vatandaşlardan 
40 milyon lira da bağış alınmıştır. 

Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; muhalefete 
mensup milletvekillerimiz, zaman zaman tenkitlerin
de, 1984 yılının büyük bir başarısızlık yılı olduğunu 
bu kürsüden serdetmektedirler. 1984 yılı öncesi çok 
mu iyi idi; çok mu parlak günlerdi de, biz bu güzel 
günleri kötü günlere çevirdik? Bakınız, 1983 Yılı Büt
çe görüşmeleri tutanaklarından aldığım şu sözleri, o 
tarihlerde Danışma Meclisinde olan arkadaşların tu
tanaklara geçen sözlerini burada açıklamak istiyo
rum. 

Bir sayın üye, «Her yıl katsayının artırılacağı du
yulunca piyasanın ne hale geldiği herkes tarafından 
bilinmektedir. Katsayının kımıldaması, fiyatları der
hal sıçratıyor. Gelirleri sabit olanlar da bu fiyatların 
altında ezilmektedir.» 

Diğer bir üye, «Tarımda üretim' artışı olmadı, dış 
borç yükü arttı, yabancı sermaye beklendiği gibi gel
medi. Gelir dağılımı sabit gelirlilerin aleyhine gelişti. 
İşsizlik büyük ölçüde arttı. Eğitim, sağlık, konut gibi 
sosyal içerikli konuların çözümü hep ertelendi. ME-
YAK kesintilerini bile ödemeyi düşünmüyoruz da, 
memurlar sefalet içinde iken şirket kurtarma yoluna 
gidiyoruz. Bu ekonomik politika, demokratik rejim 

politikası değildir, özellikle vurgulamak isterim, şu 
politikayı şayet bir siyasî parti uygulasaydı, halkımız 
yapılacak ilk seçimde bu partiyi ebediyen tarihin ka
ranlıklarına gömerdi.» 

Bu, 1983 yılının durumunu belirten, Danışma Mec
lisi tutanaklarına geçen bir belgedir. 

BAŞKAN — Sayın Akkaya, 10 dakikanız vardır, 
konuşmalarınızı bu zamana göre ayarlayınız. 

ÜNAL AKKAYA (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan, bitiriyorum. 

Kıymetli milletvekilleri, özellikle değerli muhale
fet milletvekillerine hitap etmek istiyorum. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Sen hep 
muhalefete çat. 

ÜNAL AKKAYA (Devamla) — Siz de aynı şeyi 
yapıyorsunuz. 

Bu kürsüye çıkan çok kıymetli muhalefet millet
vekillerimiz... 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Muhale
fet ne diyor ki? 

BAŞKAN — Devam edin siz efendim. Cevap 
verenlere muhatap olmayın efendim, devam edin. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Espri ya
pıyoruz Sayın Başkan. Demokrasinin gereğidir bu. 
Muhakkak muhalefete de bir şeyler söyleyeceksiniz, 
normaldir. 

ÜNAL AKKAYA (Devamla) — Sayın Başkan, 
dün gece geç saatlere kadar çalışıldığı için arkadaş
ların bir kısmı hâlâ uykusunu açamadı; herhalde ba
zı esprilerle bu uykuyu açıp, biraz ayılmak ve ken
dilerine gelmek istiyorlar, onun için hoşgörüyle kar
şılamanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Devam edin efendim siz, devam 
edin. 

ÜNAL AKKAYA (Devamla) — Kıymetli millet
vekilleri, buraya çıkan çok değerli arkadaşlarımız 
yaptıkları tenkitlerinde, artık memleket meselelerini 
bıraktılar ve tamamiyle şahsî konulara değinmeye 
başladılar. 

Sayın Başbakanımızın ailesine ait bazı konuların 
buraya getirilmesi ve gene, sorular faslında da, sanki 
memleketimizin hiçbir derdi yokmuş gibi, kendi kö
yünün yolunun durumunu sorması, köprüsünü sorma
sı, herhalde muhalefet yapmak değildir. Artık biraz 
toparlanalım. Meclis dışındaki partilerle birleşmek 
için kendinizi koyuverdiniz. Neredeyse her türlü ta
vizi vermeye razı olacaksınız. Bu kadar kendinizi bı
rakmayınız. Oy aldığınız kesimin sizi terk ettiği şüp
hesi sizleri ümitsizliğe itmesin. Lütfen birbirinize sa-
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rılın. Bu durum, inanın .bizleri, sizlerden çok üzmek
tedir. Birbirlerinizle uğraşmaktan muhalefet yapmayı 
unuttunuz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Siz kendinize bakın. 
Kürsüden öyle konuşulmaz. 

İHSAN GÜRBÜZ (Hatay) — Siz hükümetsiniz, 
öyle konuşamazsınız* 

BAŞKAN — Sayın Akkaya, bir dakikanızı rica 
ediyorum. 

Şimdi Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerinde konuşu
yoruz. Bunlara hiç gerek yok. Bu itibarla, konuşma
larınıza bütçe üzerinde devam ediniz. 

ÜNAL AKKAYA (Devamla) — Sayın Başkan, 
bu kürsüde çok şeyler söylendi. İkazınıza teşekkür 
ederim; zaten sözlerimi bitiriyorum. Muhalefet, he
men biraz kendisinden bahsedildiği zaman derhal 
tansiyonunu yükseltiyor. Ama günlerdir gayet ağır 
ithamlarda ve tenkitlerde bulunan muhalefet millet
vekillerini iktidar milletvekili arkadaşlarımız sabırla 
dinlemişlerdir. 

BAŞKAN — Siz devam edin efendim. 
ÜNAL AKKAYA (Devamla) — Maliye ve Güm

rük Bakanlığı raportörleri olarak, bakanlık ve kuru
luşları yerinde tetkik etmek imkânını bulduk. Sordu
ğumuz her soruya net, açık cevap alma imkânı elde 
ettik. Bu bakımdan, başta sayın bakan olmak üzere, 
maliye teşkilatı, gümrük teşkilatı, tekel teşkilatı ve 
Emekli Sandığının bütün personelini çalışmalarından 
dolayı kutlar, gelecek yıllarda üstün çalışmalarıyla 
bütçeye daha büyük katkılar temin edeceklerine ina
narak hepsine teşekkür eder, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı Bütçesinin milletimize, devletimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler, saygıyla selamlarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ünal Akka
ya 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
Fenni Islimyeli; buyurun. 

<MDP GRUBU ADINA FENNİ ÎSLtMYELl (Ba
lıkesir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ma
liye ve Gümrük Bakanlığının Bütçesi ve malî poli
tikası üzerinde Milliyetçi Demokrasi Partisinin gö
rüşlerini arz etmek üzere söz alınış bulunuyorum. 
Grubumuzun gümrüklerle ilgili görüşlerini değerli 
arkadaşım Sayın Ayhan Çetin açıklayacak. Bu vesi
leyle, Büyük Millet Meclisinin değerli üyelerini şa'h-
san ve grubum adına saygılarla selamlıyorum. (Al
kışlar) 

Sözlerimin başında bir önemli noktaya temas et
mek istiyorum. Çok partili parlamenter düzen içe-
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rismde bütçe müzakerelerinin ayrı bir önemi vardır. 
Parlamenter sisteme geçtiğimiz yıllardan beri bütçe 
görüşmeleri milletimizin büyük ilgisine mazhar ol
muştur. Sebebi açıktır; bütçeler bir devletin yalnız 
gelir ve giderlerinin hesabından ibaret değildir, aynı 
zamanda hükümetlerin siyasî tercihlerini ortaya ko
yan vesikalardır. Bu vesileyle vatandaşlar parlamen
toda ileri ısürülen farklı görüşleri öğrenirler, siyasî ter
cihleri tartışırlar; bu usul parlamenter nizamın ta
biatından kaynaklanmaktadır. 

Üzülerek 'belirtmek isterim ki, 1985 Yılı Bütçe 
müzakereleri 'böyle bir atmosferde cereyan etmemek
tedir. vNe Yüce Meclis, ne basın ve ne de televiz
yon, demokratik rejime temel müesseselerden biri 
olan bütçeler ve siyasî tercihler üzerindeki farklı gö
rüşlerin millete duyurulmasına yardımcı olmamışlar
dır. 'Böylece, demokratik rejimin güçlenmesine vesile 
olacak bir fırsat maalesef kaçırılmış bulunmakta
dır. Demokratik rejimin arızasız yürümesi için ge
rekli vasatın hazırlanması, devletin bütün müessese
lerinin görevi olmalıdır, bu görevin önemi ve kut
sallığı takdir edilmelidir. Kimsenin, ama hiç kim
senin Türk kamuoyunda «'Sessiz Meclis» imajını ya-
raibmaya hakkı olmamak lazımdır. 

Değerli milletvekilleri, dikaıtlerinizi bu noktaya 
çektikten sonra, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Büt
çesi üzerindeki görüşlerimize geçiyorum. Maliye Ba
kanlığı; tabiî Maliye ve Gümrük Bakanlığını; kaste
diyorum, sadece devlet yönetimi için gerekli malî 
kaynağı bulup, bunları devlet ihtiyaçlarına göre da
ğıtan bir bakanlık değildir. Maliye ve Gümrük Ba
kanlığının önemi, Türk malî politikasını düzenleye
rek uygulamasından, dolayısıyla ekonomi politikası 
üzerinde müessir oluşundan kaynaklanmaktadır. 
19.12.1983 gün ve 178 sayılı Kanun Hükmündeki Ka
rarname, Maliye ve Gümrük Bakanlığım birleştirmek 
ve devletin hazinedarlık görevini Başbakanlığa bağlı 
'bir müsteşarlığa devretmek suretiyle, bu bakanlığa 
yeni bir şekil vermiştir. Bu suretle, devletin Hazine 
ve nakit işleri bir müsteşarlığa devredilerek Maliye 
Bakanlığı bünyesinden ayrılmış, buna mukabil Güm
rük Bakanlığının fonksiyonu yalnızca fisfcal yönden 
dikkate alınarak 'Maliye Bakanlığıyla birleştirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, çağdaş toplumlarda devle
tin amaçlarının gerçekleştirilmesinde ve ekonomi 
politikasının düzenlenmesinde en önemli vasıtalar
dan birisi malî politikadır. Malî politika ekonomiyi 
etkileyen ve düzenleyen diğer -politika araçlarıyla des
teklenmezse bu politikaya yön verilmesi de mümkün 
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olmayacaktır. Maliye Bakanlığının elinden bazı yet
kilerinin alınması, para, kredi, kambiyo, Hazine iş
lemleri gibi vasıtalardan mahrum bırakılması bu Ba
kanlığın malî politikaya etkisini fevkalade azaltmış
tır, Para ve maliye politikası birbirinden kopmuş bir 
bakanlığın politikasının enflasyonla mücadelede ye
tersiz kalacağı açıktır. Anlaşılan Maliye Bakanlığı da
vulu omuzlarına yüklenecek, 'davulun tokmaklarını 
bir başkası vurmaya devam edecektir. 

Sayın milletvekilleri, 'bugünkü organizasyon içinde 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı malî politikayı iki va
sıta ile düzenlemeye çalışmaktadır; bunlardan birisi 
bütçe politikasıdır, diğeri de gelir ve harcama poli
tikasıdır. Maliye Bakanlığınca hazırlanan bütçeler 
klasik bir mahiyet arz etmektedir. Bir program büt
çe niteliği 'taşımamaktadır. Bütçe hazırlanırken genel 
'bir hizmet değerlendirmesi ve analizi yapmak yeri
ne, bir önceki yılın gelir ve gider tahminlerine da* 
yanılarak çeşitli bakanlıklarla pazarlık yapılmak su
retiyle bütçe rakamları bağlanmaktadır. Çok defa ge
lir tahminlerinin abartılması zorunda kalınıldığından 
bütçe ödenekleri fi'ktif rakamlar halinde kalmaktadır. 
Bu duruma göre Hazine ve varidat sağlarsa onu har
camakla yetinmekte veya açık finansman yollarına 
başvurmaktadır veya yatırım ödenekleri dahil olmak 
üzere ödeneklerden tasarruf yapılmaktadır. Başlangıç 
bütçelerine yeterli ödenek konmamışsa Yüce Meclis
ten ek ödenek talebinde bulunulmaktadır, örneğin 
1980 ilâ 1984 yılları arasında ek ödenek talepleri 
yüzde 75 ilâ yüzde 15 arasında değişmiştir. Şüphesiz 
bu tür bütçelerin gerçekçi ve samimi olduğundan 
bahsetmek mümkün değildir. 

Bu tür bütçeler yıllık programlara da uygun 
düşmemektedir. Yıllık program hedeflerine denk ola
rak hazırlanan başlangıç ödeneklerine yıl içinde ekle
nen ödeneklerden sonra bu tür bütçeler, program 
hedeflerini aşan 'bir büyüklüğe ulaşmaktadır. Nitekim 
1980 ve 1984 yılları arasındaki bütçeler program 
hedeflerini yüzde 34 ve yüzde 84 nispetinde önemli 
miktarlarda aşmıştır. Dolayısıyla böyle bir durum
da planlı ve programlı kalkınmadan 'bahsetmek müm
kün değildir. 

IBu izahatımızdan anlaşılacağı gibi, Maliye Bakan
lığı 1973 yılından beri uygulamaya çalıştığı program 
'bütçe tatbikatını geliştirememiştir. Esasen verimlilik 
ve etkenlik analizleri yapılmadan, maliyet ve hizmet 
standartları tespit edilmeden ibir program bütçe yap* 
mak da mümkün değildir. Mevcut hüviyetiyle 1985 
Yılı Bütçesi de bir program bütçe niteliğinde olma

yıp, klasik metotlarla hazırlanmış bir bütçe görünü
mündedir. Bu itibarla klasik 'bütçelerin bütün aksak
lıklarını ihtiva etmektedir. 

Bütçelerimizin ikinci karakteri, vahdet, sami
miyet ve denklik prensiplerinden uzaklaşmış bulun
malarıdır. Son senelerde bütçe kanunlarına konan 
çeşitli hükümlerle devlet gelirlerinin muayyen mak
satlara tahsisini öngören, 'bir nevi tahsisi varidat teş
kil eden fonlar ve bu fonlar içerisinde aktarma yet
kileri Meclisin yetkilerini hükümetlere devretme an
lamını taşımaktadır, özellikle 1984 yılından itibaren, 
bütçe dışında ihdas edilen çeşitli fonlar bütçelerin 
vahdet prensibini büyük ölçüde zedelemiştir. Büt
çelerin prensip olarak devlet gelirlerinin, devlet 
masraflarının tamamını kapsaması gerekir. 1982 
Anayasasının 161 inci maddesi de bu espri içlinde 
hazırlanmıştır. Buna rağmen hükümet, bütçe dışın
da ihdas ettiği yeni fonlarla genel bütçelerin, devle
tin bütün gelir ve giderlerini kapsamasına imkân ver
memiştir. Aynı şekilde bu fonlardan yapılan harca
maları da Millet Meclisli adına görev yapan Sayış-
tayın ön murakabesi 'dışında bırakmıştır. Devlet büt
çelerinin küçülmesine karşılık, giderek büyüyen büt
çe dışı fonlarla kamu ekonomisinin yönlendirilmeye 
çalışılmasını malî sistem bakımından tehlikeli bir 
yol olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu olarak, Hü
kümetimizin Anayasamıza uygun olmayan bu tutu
munu tasvip etmediğimizi bir kere daha ısrarla be
lirtiyorum. 

Değerli milletvekilleri, çağdaş toplumlarda devle
tin amaçlarını gerçekleştirmesi maksadıyla kamu hiz
metleri nicelik ve nitelik bakımından gitgide genişle
mekte ve çeşitlenmektedir. Bu suretle kamu gelirle
rinin gelişen ekonomik faaliyetleri kapsaması lüzu
mu aşikârdır. Buna rağmen bütçelerimiz, millî geli
re rağmen küçülmektedir. 1985 Yılı Bütçesi ise da
ha da küçülmüştür. 1980 Yılı Bütçesinin gayri safi 
millî hâsılaya oranı yüzde 30,4 iken, 1985 Yılı Büt
çesinin gayri safi millî hâsılaya oranı yüzde 23,9'a 
düşmüştür., 

Dikkate şayan diğer bir nokta; bütçelerimiz sa
bit fiyat hesabıyla da yıldan yıla küçülmektedir. 
1968 yılı fiyatları esas alındığında 1980 Yılı Bütçe
si 66,9 milyar iken, 1985 Yılı Bütçesinin reel ra
kamı 58 milyar liraya düşmüş bulunmaktadır. Sabit 
fiyatlarla fert başına düşen konsolide (bütçe ödenek
leri, özellikle yatırım ödenekleri yine aynı şekilde 
azalmaktadır ve nihayet bütçeler, enflasyon oranın
daki artışı takip edemediğinden fizikî olarak küçül-
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möktedir. Nitekim 1985 Yılı Bütçesi, 1984 Yılı Büt
çesine nazaran yüzde 26 oranında bir artış gösterir
ken yıllık enflasyon oranının, biraz sonra ifade ede
ceğim şekilde, yüzde 40 civarında teşekkül edeceği 
dikkate alındığında bu ibü'tçe de bir önceki yılın fi
zikî merhalesine varamayacak demektir, 

Dikkate şayan diğer bir husus; bütçelerin millî 
gelir içindeki payı azalırken daha da gerileyen öde
nekler, yatırım ödeneikleridir ve personel ödenekleri
dir. özellikle bu bütçe yılında sosyal yatırımların, 
millî eğitim ve sağlık hizmetlerin'in 'bütçe içindeki pa
yının düşürülmesi, hükümetin siyasî bir tercihi ola
bilir. Süratle, artan nüfusa rağmen millî eğitime ve 
sağlık hizmetlerine nispî olarak daha az yardım ya
pılması Milliyetçi Demokrasi Partisi tarafından tas
vip edilecek ibir işlem değildir ve bu konuda radika1 

tedbirlerin alınması lazım geldiğini İsrarla belirtmek 
istiyorum. 

Değerli milletvekilleri', gelir politikasıyla ilgili gö
rüşlerimizi de arz ötmek istiyorum. 

Çağımızda devlet, bir ülkenin yalnız iç ve dış 
güvenliğini sağlamakla kalmamakta, ekonomik ve 
sosyal gelişmeyi yönlendirici müdahalelerde de bulun
maktadır. Bu müdahale şeklinin başlıca vasıtası ver
gi ploitikasıdır. 

Türkiye'de vergi politikaları, ülkemizin iktisadî ve 
sosyal yapısındaki gelişmeleri talkip edememiştir. 
1950 yılında başlayan Gelir Vergisi reform hareke
tinden sonra vergi sistemi, ekonomik kalkınmaya ve 
büyümeye paralel bir gelişme gösterememiştir. Vergi 
sistemi, esnekliğini, dolayısıyla verimliliğini kaybet
miştir. Nitekim 1980 ila 1983 yılları arasında vergi 
gelirlerindeki artış sırasıyla yüzde 84, yüzde 58, yüz
de 27,9 ve yüzde 27,1 'olmuştur. En düşük rakam 
1983 yılındadır. 

Diğer taraftan çağımızdaki devletlerde vergi po
litikaları esnek ve adil bir sisteme oturtulurken, ül
kemizdeki vergi gelirlerinin gayri safi millî hâsılaya 
oram, yani vergi yükü gitgide azalmaktadır. Bu oran 
1977 yılında yüzde 19 iken, 1983 yılında yüzde 16,8'e düş
müştür. 1985 yılları plana göre yüzde 16,4 civarında
dır. Mukayese imkânı vermek üzere, bu oranların 
az gelişmiş ülkelerde yüzde 15, gelişmekte olan ülke
lerde yüzde 25, gelişmiş ülkelerde yüzde 35 ila yüz
de 50 arasında olduğunu 'bilhassa belirtmek istiyorum. 
Bir, iki misal de vermek lazım gelirse; İsveç'te yüzde 
50'dir, Portekiz'de yüzde 3 3'tür, Yunanistan'da yüz
de 32'dir, bizde yüzde 16. Halbuki enflasyonu ön
lemek için izlenmesi gereken anaprensiplerin başın

da, bütçelerdeki açık finansmanların, azaltılması 
gelir. Bunun yolu da vergi gelirlerinin artırılması
dır. 

Vergi sistemimizdeki aksaklıkla ilgili olarak üze
rinde durulması gereken diğer bir husus, vergi yükü
nün vatandaşlar arasında adil olarak dağılmaması 
gelir. Vergi yükünün adil olarak dağılmaması, va
tandaşlar arasında vergi verme temayülünün geliş
memesine, dolayısıyla vergiden kaçma eğiliminin art
masına sebep olmuştur. Bir sanayicimizin ifadesiy
le «Türkiye vergi kaçıranlar cenettidir.» Ticarî ka
zançlardan, serbest meslek erbabından, ziraî kazanç
lardan alınan vergi âdeta insafa kalmıştır. Buna 
mukabil gelir vergisi dilimleri enflasyon oranı kar
şısında esnekliğini kaybettiğinden, alt gelir dilimle
rindeki vergi yükü fevkalade ağırlaşmıştır. Bütün bü 
sebeplerle vergi yükünün fert ve sektörlere âdil bir 
şekilde dağılması gerektiği kanaatini taşıyoruz. Vergi 
sistemi sadeleştirilerek kolay anlaşılır hale getirilmeli 
ve vergi kayıplarının azaltılması için gerekli bütün 
tedbirler alınmalıdır. 

Dikkate şayan olan diğer bir cihet, 1,5 trilyon 
civarındaki gelir vergisinin (ki 5,5 trilyonluk bir büt
çede 1,5 trilyondur) yüzde 60 ilâ 6'5'ini ücretliler öde
mektedir. Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Teşkilatının ülkeler arasında yaptığı 'bir tetkike göre, 
memur ve işçilerden toplam gelirlerine nazaran en 
fazla gelir vergisi kesilen ülke Türkiye'dir. 1983 yı
lında yapılan diğer bir araştırmaya göre, ticarî ka
zançları dolayısıyla Gelir Vergisi beyannamesi ve
ren mükelleflerin yılda mükellef başına verdiği vergi 
ortalama 100 ilâ 55 bin lira iken, ücretlilerden alı
nan vergi ortalaması 220 bin Türk Lirasına yük
selmiştir. Bu durum vergiden kaçma olayının hangi 
'boyutlara vardığını (bir tahmine göre 860 milyar li
radır) göstermektedir. 

Sayın milletvekilleri, kamu gelirlerinde artış sağ
lanması ve âdil bir vergi sisteminin yerleştirilmesi ge
reğine yukarıda böylece temas ettim. Durum bu mer
kezde iken, Beşinci 'Beş Yıllık Plan 1983 fiyatlarıyla, 
kamu gelirlerinin 1984 yılında gayri safî millî hâsı
laya oranının yüzde 24 olduğunu ifade ederken bu 
rakamın 1985 yılında yüzde 1*6, 1986 yılında da İ6,'8 
olmasını öngörmektedir. Bu durum vergi sisteminde 
Katma Değer Vergisi dışında başkaca radikal bir 
tedbir alınmayacağının işaretidir. Kamu gelirlerinin 
gayrı safî millî hâsıla içindeki öneminin azalması 
dolayısıyla bütçelerin büyümesinden vazgeçilmesi 
hükümetin bir siyasî tercihi olabilir. Millî gelir kay-
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naklarının özel sektör ve kamu sektörü arasında da
ğılması da ıbir tercihtir. Ancak yüksek faiz politikası 
nedeniyle özel sektörün yatırım yapamadığı Ibir ül
kede, 'işsizlik sorununun büyük boyutlara vardığı bir 
ülkede, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak 
üzere devlet elinin uzanması •beklenilen bir ülkede 
kamu, kesiminin önemli görevleri olduğu mutlaktır. 
Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede bu icapların 
yerine getirilmesi devlet olma vasfının tabiî bir so
nucudur. Devlet gelirlerini artırmak için radikal ted
birler alınmadığı takdirde ya zam politikasına devam 
edilecek, ya enflasyonu tahrik eden açık finansma
na başvurulacak, ya iç istikrazlara gidilecektir. Bü
tün bu yollar geçmişte denenmiştir, mahzurları görül
müştür. Yatırımları hızlandıracak başka kaynaklar 
bulunmadığı zaman bunun faturasını gelecek sene
lerde Türkiye'nin ve Türk Milletinin ödemesi kaçı
nılmaz olacaktır, 

Sayın üyeler, buraya kadar Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının malî politikası üzerindeki etkinliğini arz 
ve izaha çalıştım. Şimdi 1985 yılı bütçe kalemleri 
üzerinde kısaca durmak istiyorum. 

1985 Yılı Bütçesiyle ilgili gelir ve harcama tah
minleri üzerindeki çeşitli görüşler ileri sürüldü. Sa
yın Başbakanı ve Başbakan Yardımcısını dinlemek 
'fırsatını bulduk. Çizilen çok iyimser tablolardan son
ra, bütçe müzakereleri ayrı boyutlar kazandı. Bilin
diği gibi, 1985 Yılı Bütçesi 5,542 trilyon lira olarak 
bağlanmıştır. Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1985 yı
lındaki devlet gelirlerini ve masraflarını tahmin ede
rek bütçe rakamlarını denkleştirirken bazı varsayım
lardan hareket etmiştir. Bu varsayımlara göre 1985 
yılında enflasyon hızı yüzde 25 olacaktır. Dış borç
ların ödenmesi maksadıyla transfer harcamalarına 
tahsis edilen ödeneğin hesabında dolar kuru 1985 yı
lında ortalama 475 lira olarak hesap edilmiştir. Vergi 
gelirlerinden yine 1985 yılında yüzde 44,9 fazlalıkla 
3,584 trilyon lira 'beklenmektedir. Bu tahminlerin ta
hakkuku halinde 1985 Yılı Bütçesinin vereceği açık 
500 milyar liradan ibaret olacak ve bu açık iç istik
razla kapanacaktır. 

1984 yılı sonu bütçesine nazaran yüzde 26 civa
rında bir artış gösteren 1985 Yılı Bütçesinin realize 
edilmesi arz ettiğim 'bütün bu ihtimallerin tahakku
kuna bağlıdır. Ancak elde mevcut istatiıstikî bilgiler 
ve yapılan analizler bu tahminleri teyit etmemektedir. 
Gerek Sayın Başbakan, gerekse Sayın Erdem 1984 
yılı enflasyon oranının eylül ayından itibaren inişe 
geçtiğinden ve aylık enflasyonun yüzde 21erde te-

1 şekkül ettiğinden bahisle, 1985 yılı enflasyonunun 
I yüzde 25*lere çekilmesinin mümkün olacağına işaret 
I etmişlerdir. Buna karşılık Devlet istatistik "Ens'titüsü-
I nün belli olan son üç aylık rakamlarına göre, Sayın 
I Başbakan ve Sayın Erdem'in 'bu ifadeleri teeyyüt et-
I memefctedir. Devlet İstatistik Enstitüsünün toptan 
I eşya fiyatları eylülde 2,3, ekimde 3,3, kasımda 3,7 
I olmuştur; toplam 9,3. 
I Tüketici fiyatları ise; eylülde 2,1, ekimde 4,4, ka-
I sımda 3,9 olmuştur; toplam 10,4. Şu halde sayın hü-
I kümet yetkililerinin metodu ile hareket edilerek son 
I üç aylık endekslere göre 1985 yılı enflasyon oranı 
I hesaplandığında bu rakam toptan eşya fiyatlarına 

göre yüzde 37 ilâ 38, tüketici endekslerine göre yüz
de 40 ilâ 42 olacaktır. Her halükârda yüzde 25 ol-

I mayacaktır. 
I Arz ettiğim bu rakamı teyit eden bir başka ilmî 
I çalışma da vardır muhterem arkadaşlar. Türk Sana-
I yicileri ve İşadamları Derneği (TÜS1AD) tarafın-
I dan bu yıl içinde bilim adamlarına bilgisayar kul-
I lanılmak ve ekonometrik modele dayanmak suretiy-
I le bir araştırma yaptırılmıştır. Bu araştırmaya göre 
I 1985 yılı enflasyon oranı yüzde 38-40 arasında te

şekkül edecektir. Yine aynı metotla yapılan araştır
maya göre 1985 yılında ortalama dolar kuru 475 lira 

I değil 525 lira civarında tahakkuk edecektir. Aynı yıl 
sonunda dolar '600 TL.'yi bulacaktır. Bu duruma 

I göre, dış borçları 'ödemek üzere 475 lira hesabıyla 
I bütçeye konan ödenek kâfi gelmeyecektir. 
I Değerli üyeler, cumhuriyet tarihinden bu yana 
I 2 trilyon 450 milyar liraya varan vergi gelirlerinin bir 
I yıl içinde yüzde 44,9 oranında, 1,1 trilyon artarak 
I 3 trilyon 5'84 milyar liraya çıkması da fevkalade 

iyimser bir rakamdır. Nitekim, 1984 yılı eylül ayı 
sonu itibariyle maliyenin vergi tahsilatı 1 trilyon 651 
milyar liradan ibarettir. Şu halde bunun 3 trilyon 
584 milyar liraya çıkacağını ifade' eden tahminler 
fevkalade iyimserdir. 

Diğer taraftan dikkate şayan bir husus, 1984 büt
çesi harcamalarında eylül ayı sonu itibariyle öde
neklerin ancak yüzde 56̂ sı harcanabilmiştir. Yine ay-

I nı tarihte bütçe emanetlerine geçen yıla nazaran 225 
I milyar lira fazlasıyla 537 milyar lira aktarılmıştır, 

ki bu rakam bütçe emanetlerinde ödenmek üzere 
beklemektedir. Yine aynı tarih itibariyle Hazinenin 
nakit açığı '845 milyar lirayı bulmuştur. Bu derecede 
yüksek seviyeli Hazine açıklarının, ekonomi üzerin-

I deki enflasyonist baskısı izahtan varestedir. 
Dikkati çeken diğer bir husus ise, 1985 Yılı Büt-

I çesinin tanziminde, 1984 yılından devredecek ve bü-
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yük bir ihtimalle 1 trilyona yaklaşacak olan bütçe 
açığının, nazarı dikkate alınmamış olmasıdır. Bu du
ruma göre 1985 yılı enflasyonunun bütçede öngörü
len yüzde 25 oranının çok üzerinde olacağı anlaşıl
dığından, 'bütçeden karşılanıtaıası beklenen hizmet
ler ve yatırımlar büyük ölçüde aksayacaktır. Hükü
met hizmetleri gerçekleştirmeyi tercih edecek ise, ek 
ödenek talebinde bulunacak veya açık finansmana 
itibar etmeye devam edecek veya tahvil çıkarmak su
retiyle özel sektörün finansman kaynaklarına el ata
caktır. 

Sayın üyeler, 1985 yılı 'bütçesi, samimiyetle yap
tığımız incelemelere rağmen büyük ölçüde açık ve
recek bir bütçe görünümündedir. Dolayısıyla, 1985 
programında öngörülen yatırım hedeflerine varıla
mayacak, carî hizmetler tahakkuk etmeyecek ve yük
sek enflasyon ekonomik kalkınmayı etkilemeye de
vam edecektir. Bu açıdan bakıldığında, 1985 Yılı 
Bütçesi vatandaşın geçim şartlarını daha da zorlaş
tıracaktır. Fiyat artışları dayanılmaz bir seviyeye 
yükselirken, «Vatandaş fiyat artışlarına alıştı, tepki 
göstermiyor» diyerek zam politikasına devam eder
seniz, vatandaşı hayal kırıklığına uğratırsınız. Türk 
Milleti mazlum bir millettir. Şayet susuyor ise, tepki 
göstermiyor ise, bu sükût 1'2 eylül öncesine dönmek 
istememesinden kaynaklanmaktadır. Milletin suskun
luğuna yanlış teşhis konmamalıdır. Şayet hükümet 
toplumun reaksiyonunu öğrenmek istiyorsa, zaman 
zaman onların vekillerini dinlemelidir, Türkiye Zi
raat Odaları Birliği yetkililerini dinlemelidir, işçi sen
dikalarını dinlemelidir, Türkiye Ticaret ve Sanayi 
Odaları Birliği yetkililerini dinlemelidir. Bu teşek
küller hükümetlere istişare mevkiindedir. Demokra
tik rejimler istişare ile güç kazanırlar; açık rejim
lerin gereği budur. Demokrasiyi milletin gözünde 
yükselten vasıtalar bunlardır. 

Sayın hükümet bu ekonomik politikanın malî 
yükünü dar ve sabit gelirli vatandaşların omzuna; 
memura ,işçiye, emekliye, esnafa ve küçük çiftçiye 
yüklememelidir. özellikle devlet memuru 19'85 yılın
da da değişmez kaderiyle başbaşa bırakılmamalıdır. 
Kamu personelinin ücretlerine 1985 yılının birinci 
altı ayı için yüzde 25 ve ikinci altı ayında da, bütçe 
imkânları müsait olduğu takdirde yapılacak yüzde 
4, ki ceman yüzde 25lik bir zam, devlet personeli
nin 1984 yılında erozyona uğrayan ücretlerini ancak 
telafi eder. Buna karşılık devlet memuru 1985 yılı
nın muhtemel enflasyonunun ağır tahribine tekrar 
maruz bırakılacaktır. Daha şimdiden Katma Değer 
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Vergisi, radyo ve televizyon harcı, Taşıt Vergisi, su 
elektrik ve akaryakıt zamları kapıda beklemektedir. 
KİT gelirlerinden aktarılmak üzere bütçeye konan 
gelir kalemleri, KİT'lerin mal ve hizmetlerine yapı
lacak yeni zamların sırada beklediğini göstermekte
dir. 

Sayın milletvekilleri, Milliyetçi Demokrasi Par
tisi Grubu olarak biz, ekonomik ve malı politikayı, 
ferdin ve toplumun refahını yükseltecek bir araç ola
rak görüyoruz. Ferdin fizikî ihtiyaçlarının "karşılan
ması, hastalık, cehalet, işsizlik ve sefaletle mücadele 
edilmesi, ücretlerin âdil olması gereğine inanıyoruz. 
Prensibimiz 45 milyon Türk'ün hep birlikte mutlu 
olmasıdır. 

'Bu itibarla, sosyal yapının tamir kabul etmez bir 
biçimde bozulmasından doğacak sonuçlara iktidarın 
bir ikere daha dikkatlerini çekmek istiyoruz. 1985 
yılı içinde muhalefet ve iktidar ilişkilerinin sağırlar 
diyalogu olmaktan kurtarılacağı ümidi içinde Maliye 
ve Gümrük 'Bakanlığı 'Bütçesinin hayırlı olmasını 
diliyoruz. 

'Yüce 'Meclisin değerli üyelerine şahsım ve gru
bum adına sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum/Te
şekkür ederim. (Al'kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Islimyeli. 
'Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına ikinci 

konuşmacı Sayın Ayhan Çetin; buyurun eefndim 
(Alkışlar) 

IMDP GRUBU ADINA ALİ AYHAN ÇETÎN 
(Çorum) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Milliyetçi Demokrasi 'Partisinin, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı Bütçesi üzerindeki1 görüşlerini, özellikle 
Gümrük ve Tekel Genel Müdürlüğü 'konularını işle
mek suretiyle arza devam ediyorum. 

Bakanlığın bu konudaki amacı, gümrük ve mu
hafaza hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek, kaçak
çılık fiil ve teşebbüsleriyle mücadele etmek, bakan
lıkla ilgili tekele tabi maddelerin üretim, tüketim, ih
racat ve destekleme faaliyetlerini düzenlemek ve yü
rütülmesini sağlamak olarak belirlenmektedir. Ba
kanlığın aynı Iconudaki görevleri ise, gümrük tari
felerini düzenlemek, gümrük kontrolüne tabi kişi, 
eşya ve araçları kontrol etmek, gümrük denetimine 
tabi eşya ve araçları muhafaza ve tasfiye etmek, ka
ra, deniz, hava gümrük -bölgelerinde, gümrük muha
faza görevlileriyle, kaçakçılığın men, takip ve tah
kik görevlerini yürütmek ve milletlerarası kuruluşla
rın, bakanlık hizmetlerine ilişkin çalışmalarını takip 
etmek, bu konudaki yurt içi ve yurt dışı faaliyetleri 
yürütmek olarak özetlenmektedir. 
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Değerli milletvekilleri, yukarıda kısaca belirtti
ğim, bakanlık amaç ve görevleri göz önüne alındı
ğında Gümrük Bakanlığının tam anlamı ile bir İh
tisas 'bakanlığı olduğu ve münhasıran bir gelir ba
kanlığı açıkça görülecektir. Bakanlığın temel görevi 
ihtisastır. Görevin neticesinde gelir doğmaktadır. 
Özellikle, gümrük tarifelerinin tespiti ve uluslararası 
ilişkiler ihtisas bakanlığının 'belirgin özellikleridir. 

Bakanlığın en önemli görevi kaçakçılığın men ve 
takibidir. Gümrük Muhafaza Teşkilatının görev ve 
mahiyetini hu yönü ile de Maliye Bakanlığı ile irti-
batlamak oldukça güçtür; âdeta imkânsızdır. Çoğu 
ülkelerde gümrük işi müstakil kuruluşlara verilmiş
tir. Ya hakanlık olarak müstakildir, ya genel mü
dürlük olarak müstakildir, ya da bakan yardımcılı
ğına verilmiş gümrük ve tekel olarak müstakildir. 
Oysa 'bizde Gümrük Bakanlığı bir gelir hakanlığı 
olarak nitelendirilmiş ve âdeta vesayet altına alına
rak Maliye Bakanlığına yamanmıştır. Bu uygulama
nın faydadan ziyade mahzur doğuracağına inanıyor 
ve müstakil gümrük idaresini savunuyoruz. 

öte yandan, kaçakçılıkla mücadele görevi 'bulunan 
'birimler ile bu 'birimlerin 'bağlı olduğu hakanlıkların 
aynı oluşunun da mücadelenin gerektirdiği sürat ve 
tesanütü zedeleyeceği kanaatindeyiz. Üç ayrı genel 
müdürlüğe bağlı olan Gümrük Muhafaza Teşkilatı, 
polis teşkilatı ve valilik teşkilatının koordinasyonu 
oldukça zor sağlanacak, görevler ve yetkiler çatışa
caktır. Burada asıl sorun, ihtisasın gerektirdiği sevi
yede elemanların yetiştirilmesi ve harındırılmasıdır. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığının, nitelikli işgücüne 
sahip elemanları temin ve muhafaza etmekte güçlük 
çektiği Plan ve Bütçe Komisyonunda ve her vasatta 
söylenmiştir. Devletin hu konuda acilen tedbir al
ması ve nitelikli elemanların sayısını artırıcı şartları 
hazırlaması gereklidir. 

Değerli milletvekilleri, 'gümrük konusunun dü
zelmesi personel ıslahatı kadar gümrük teşkilatlarının 
ve gümrük mevzuatının da ıslah edilmesine 'bağlıdır. 
Bu üçlü ıslahat birlikte gerçekleşmediği takdirde, ka
çakçılığın men ve takibinde başarılı olmak mümkün 
değildir. Sayın hükümetin, bütçe görüşmelerini taki
ben bu konudaki ıslalhat tedbir ve tekliflerini Yüce 
Meclise sunmasını diliyor ve bekliyoruz. Klöklü ted
bir ve ıslahat 'gerçekleşene' kadar, bakanlığın çok 
yaygın bir 'gümrük denetim ve teftiş kuruluşunu ça
lışır hale getirmesinde büvük yarar olacağı görüşün
deyiz. Bir noktada, Türk Devletinin milletin gözün
deki itibarı gümrük sorunlarına bağlı görünmektedir. 
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Gümrük sorununu halledememiş bir ülkede devletin 
ve iktidarın itibarı zedeli kalacaktır. 8 bin persone
linin yarısı hakkında soruşturma olan bir kurumda 
teftişin önemi çok daha büyük bir önem taşımakta
dır. 

Sayın milletvekilleri, izninizle Tekel konusuna ge
çip, sigara ve tütün konusuna da kısaca değinmek 
istiyorum, öncelikle, sigara ve çay başta olmak üze
re Tekel Genel Müdürlüğünün iştigal konusuna gi
ren tüm malların üretim ve pazarlamasındaki libe
rasyon çalışmalarını kabul ediyor ve destekliyoruz. 
Yalnız, konunun devlet, özel teşebbüs ve vatandaş 
vönünden çok önemli hususları kapsadığını belirt
mek isterim. Liberasyonun devlet ile ilgili yönü, ka
rarın verilmesiyle birlikte uygulamayı ve kontrolü 
sağlayacak kadroların teşkil edilmesi ve görevlendi
rilmesi d ir. Milliyetçi, muhafazakâr ve liberal ekono
mi görüşüne sahip, vatanını • ve milletini seven, dü
rüst, namuslu, laik ve mutlak surette konusunun uz
manı olan üst seviye karar ve uygulama elemanla
rının görev başına getirilmesi şarttır. 

Aksi halde, aşırı sol düşünceli ve eyyamcı kişi 
ve görüşlülerle milliyetçi ve muhafazakâr bir iktida
rın ve 'liberalist bir ekonomi sisteminin başarıya ulaş
ması mümkün değildir. Bunu bilmek için de münec
cim olmaya ihtiyaç yoktur. Zira, yakın siyasî tari
himize baktığımızda kadrosunu kuramadığı için ba
şarılı olamayan ve iktidar olduğu halde muktedir 
olamayan iktidarların siyasî mezarları gözlerimizin 
önündedir. 

Değerli milletvekilleri, liberasyonun özel teşeb
büs ile ilgili hususlarına da kısaca değinmek istiyo
rum. Özel teşebbüse açılan Tekel konulan büyük ya
tırımları gerektirmektedir. Teşvik tedbirleri ve bü
rokratik engellerin kaldırılması lazımdır. Bu konuda 
devlet, iç ve dış sermayeye belirli güvenceler vermek 
zorundadır. Teşvik tedbirleri ve bürokratik engellerin 
kaldırılması ve bu güvencelerin başlıcalarıdır. Bana 
göre en önemli güvence, güvenilir devlet görünümü
nün verilmesidir. 

Bu konuda, çok hazin bir çay teşviği örneğini ya
şadık. Konunun polemiğine girmeksizin şu hususu arz 
etmek istiyorum : Hükümetimizin, «Efendim konu 
özel teşebbüsün rizikosundadır. Onun takdir edip 
karar vereceği bir konudur» şeklindeki cevabı, sanı
rım Devlet Planlama Teşkilatının hatasının çok fev
kinde fahiş bir hata olmuştur. Böylece, güvenilir dev
let ve hükümet fikrinden uzaklaşrlmıştır. 

Kanun çıkmamış olsa ve özel teşebbüsün yapmış 
olacağı yatırımlar boşa gitse kayıp kimin olacaktır? 
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Sadece, özel teşebbüs mü zarar edecektir, yoksa özel 
teşebbüsün yatırım fikri ve gücü ile birlikte bu mil
letten kazanılan milyarların (kül olması neticesinde 
bizzat devlet ve millet kaybetmiş olmayacak mıdır? 
Konuya, hükümetçe biç cevap verilmemiş olsaydı 
daha iyi olurdu kanatindeyim. Hiç olmazsa zihinle-
rimizdeki güvenilir devlet fikri zedelenmemiş olurdu. 

Konuya verilen cevaptaki beş yıllık plan ilkesi de 
varit değildir. Beş yıllık planlarda kabul edilen ilke
ler çoktur, fakat bu ilkelere göre verilen teşvik ve 
diğer kararların başka örneği yoktur. Geçmişte ör
nek varsa bunlar da hükümetçe açıklanmalıdır. 

Şimdi, Devlet Planlama Teşkilatını diğer devlet 
kurumları örnek alsa ve mesela, Beş Yıllık Plandaki 
«Emeklilik yaşının yükseltilmesi» ilkesine dayanarak 
Sosyal Sigortalar Kurumu vatandaşa, «Planda emek
lilik yaşı yükseltilecek, şimdiki yasaya göre seni 
emekli edemem» dese veya bir hâkim, 'Medenî Ka
nundaki boşanmanın kolaylaştırılabileçeği varsayımı
na dayanarak çıkacak kanunlara göre taraflara, «Siz
leri boşadım» dese, hailimiz ne olur düşünebiliyor mu
yuz? Konunun devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığı açık
tır. 

Değerli milletvekilleri, liberasyon konusunun bir 
diğer ve önemli ilgilisi bizatihi vatandaştır; üretici 
olarak da, tüketici olarak da vatandaştır. Kanaati
mizce öncelikle korunması gerekli unsur, vatandaş 
unsurudur. 

Konuyu çay ve tütünde ayrı ayrı incelemek ve 
alınması gerekli tedbirleri kül halinde sunmak isti
yorum. ^Sigara ve tütün konusuna bakalım. Sigara 
ithali yolu ile Türkiye'de Virginia ve Burley tütün
lerinin verdiği zevk ve tada vatandaşlarımızı alıştır
mış oluyoruz. Bu uygulamanın tütüncülüğümüze za
rarlı olabileceği kanaatindeyiz. Zira, bizde mevcut 
olan aile tütüncülüğüdür, gelişmesi yavaş olmakta
dır. Dış açım ve beynelmilel tütün sanayiine yerli 
tütüncülüğümüzü boğdurmuş olacağız. Sanayi tütü
nü alışkanlığı neticesinde tütünde aile ziraati bitecek, 
yerli 'tütün üretimi azalacak ve Virginia ve benzeri 
tütün üretimi zorunlu olarak özendirilmiş olacak
tır. Bu durum, üretici kesimde çok yönlü yapısal 
değişimlere sebep olabilecektir. 

Klonunun bir diğer neticesi de tütün ekim alan
larında görülecektir. Halen bizde tütün nispeten en
gebeli ve sarp arazilerde ekilebilmektedir. Sanayi tü
tünü ise düz ve verimli arazilerde ekilecek ve böy
lece mevcut tarım alanlarımızın daralması sorunu or
taya çıkacaktır. 

Değerli milletvekilleri, öte yandan sigara sanayii 
ve tütün tüm dünyada birkaç uluslararası, dev tröst
lerin ilgilendiği çok kârlı ve çok yönlü bir yatırım 
alanıdır. Dış pazarlara açılmak bizim için çok zor
dur. Uzun süre iyi kalitede üretimin devam ettirilme
si, uygun fiyat politikalarının tespiti, büyük reklam 
kampanyalarının 'gerçekleştirilmesi, uluslararası eko-
nomi'k ve siyasî ilişkilerin çok iyi seviyelerde seyret
mesi icap etmektedir. 

Yabancı sigara ve tütünlerin, bizim vatandaşları
mızda bıraktığı tiryakiliği, bizim de yabancılar üze
rinde yapabilmemiz gerekmektedir ki, konunun zor
luğu, hiç değilse kısa vadede zorluğu izahtan vares
tedir. Tüm bu zorluklar bir noktada tabiîdir, hatta 
savunduğumuz ekonomik sistemin bir gereğidir. Bu 
zorluklar, liberasyondan ve dışa açılmadan vazgeç
meyi gerektirmez; yalnız dikkatli ve bilinçli olmayı 
gerektirir. Geçmiş mevzuatımız, devlet tekelciliğine 
dayandığı için deneyimli bir liberasyon mevzuatımız 
mevcut değildir, özellikle, mevzuata önem vermeli, 
engelleyici, köstekleyici ve yasaklayıcı, hükümleri 
kaldırılmalıyız. Mevzuatımızın koruyucu ve destekle
yici hükümlerden oluşmasını sağlamalıyız. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamın sonunda çay 
konusuna da değinmek istiyorum, özel teşebbüsün 
çay üretimine girmesi sevindiricidir. Yalnız, bu giriş 
devletin ve vatandaşın aleyhine neticeler doğurma-
malıdır. 'Devlet, belirli bir süreyle çay üreticisini ve 
tüketicisini düşünmek ve koruyucu önlemleri almak 
üzere piyasada bulunmalı, gözetim ve denetim göre
vini sürdürmelidir. Devlet, elinde bulundurduğu çay 
fabrikalarını tümüyle elden çıkartmamalı ve devlet 
'tekeli yerine özel tekellerin oluşmasına mani olma
lıdır. Normal, özel piyasa şartlarının oluşmasına ve 
üreticinin güçlenmesine kadar destekleme ve taban 
fiyatı tespitlerine devam olunmalıdır. Çay üretim 
alanları mutlak surette genişletilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, netice olarak Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı bütçelerinde konuşulacak, tartışı
lacak ve yapılacak çok şey vardır. Biz Milliyetçi 
Demokrasi Partisi olarak, polemiklerden ve aktüel 
konulardan uzak, yapıcı görüş ve temennilerimizi 
sunmaya çalıştık, özellikle önümüzdeki bütçe döne
minde, her bakanlığın uymasını istediğimiz tasar
ruf tedbirlerine bu bakanlıkça da azamî ölçüde ria
yet edilmesini, milyarları aşan değerdeki hediye ko
nusunun, vatandaşlarımızı üzmeyecek ölçülere indi
rilmesini, ihtisasa önem verilmesini, çalışanların ha
yat seviyelerini yükseltmek suretiyle rüşvet ve hır-
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sizlik illetlerinin sadece anormal kişiliklere terk edil
mesini diliyoruz. 

Bu 'bütçenin ilgili bakanlık ve milletimiz için 
hayırlı neticeler tevlit etmesini Cenabı Allah'tan ni
yaz eder, yüce meclise grubum adına saygılar suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ayhan Çe
tin. 

Halkçı Parti Grubu adına Sayın Şükrü Babacan; 
buyurun efendim. (HP sıralarından alkışlar) 

HP GRUBU ADINA ŞÜKRÜ BABACAN (Kırk
lareli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Maliye 
ve Gümrük 'Bakanlığının 1985 Malî Yılı Bütçesi 
hakkında Halkçı Parti Grubunun görüşlerini sun
mak üzere huzurlarınızdayım. Grubum adına yüce 
Meclisi saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 

Devlet çarkının sağlıklı işletilebilmesi için, tüm 
kamu kurum ve kuruluşlarının, her birinin ayrı bir 
önem ve işlevi vardır. Ancak, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı, diğerlerine oranla daha değişik bir görü
nümdedir. Çünkü, Maliye Bakanlığına bütçenin ha
zırlanması, uygulanması, denetimi konularında özel 
görevler verilmiştir. Bütçe denilince akla Maliye Ba
kanlığı ıgelir. Bütçe Maliye Bakanlığının yönlendir-
meleriyle hedefine yürür. Bu nedenledir ki, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı .Bütçesini tek başına ele alıp 
eleştirmek eksik ve yanlış olur. Konumuz dolaylı 
da olsa, bütçenin geneliyle yakın ilişki içindedir. 

•Devlet bütçesi kuru ve anlamsız rakamlar, öde
nekler tablosu değildir. Bütçe, hükümetin bir yıllık 
iktisadî, malî, kültürel ve en az bunlar kadar önemli 
sosyal içerikli programıdır. Sayılan kuru olmaktan 
kurtaran, gerçek yaşama aktaran en önemli nitelik 
sosyal içeriktir. Maliye ve Gümrük Bakanlığının 1985 
Yılı Bütçesini bu bakış açısından da inceleyeceğiz. 

Alınan ekonomik kararlar ve uygulanan iktisat 
politikaları sonucu olarak 1980 yılından itibaren büt
çelerde birçok ortak yön ve ortak eğilimler görmek 
mümkündür. 1985 Bütçesi de bu ortak eğilimleri sür
dürmektedir. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 
da incelenmesinden anlaşılacağı üzere gelecek yılla
rın bütçelerinde bu eğilimler sürmeye devam edecek
tir. 

Örneğin, devletin ekonomi içindeki payının sınır
lı tutulması ve hatta her geçen gün küçültülmesi eği
limi artarak devam etmektedir. Konsolide bütçe har
camalarının gayri safî millî hâsılaya oranı bunu açık
layan faktörlerden bir tanesidir. Söz konusu oran 
1978 yılında yüzde 28, 1979 yılında yüzde 29 civa

rında olduğu halde, 1985 yılında umulan oran yüzde 
24'tür. Ancak, devlet harcama ve gelir 'tahminlerinin 
iyimserliği dikkate alınırsa, bu oranın daha da düş
mesi beklenmektedir. Konuya sabit fiyatlar yönün
den bakıldığında bütçe harcamalarının giderek geri
lediği izlenmektedir. Bu da devlet kesesinin giderek 
daraldığını ve küçüldüğünü göstermektedir. 

Bu bakımdan 5,5 trilyonluk bütçe sanıldığı gibi 
büyük bir bütçe değildir. 

1985 Yılı Bütçesinin ikinci özelliği ve eğilimi ya
tırımların bütçedeki payının gerilemeğidir. Yatırım
ların bütçe içindeki payı 1980 öncesinde yüzde 30 
oranında iken, 1980 sonrasında düşmüştür. 1984 yı
lında yatırımların bütçe içindeki payı yüzde 23 ol
masına karşın, 1985 yılında bu pay yüzde T8 olarak 
belirlenmiştir. İyimser talhminierin gerçekleşmemesi 
olasılığında bu oran daha da düşecektir. 

1985 yılı bütçesinin üçüncü Özelliği ve eğilimi 
sosyal hizmetler payının giderek azalmasıdır, örne
ğin, 1979 yılında bütçede sosyal hizmetler için ayrı
lan pay yüzde 23'ün üzerinde idi 1985 yılına 'kadar 
bu oran yüzde 20 civarında kalmıştır. 19'85 Yılı Büt
çesinde ise aynı oran yüzde 15 civarına inmiştir. Bu 
bakımdan sosyal amaçlı transfer harcamalarının büt
çedeki payının düşüklüğünü sosyal devlet anlayışı 
ile bağdaştırmak mümkün değildir. 

İktidar her tutumunda insan unsuruna değer ver
memekte ve yaşamı çekilmez hale sokmaktadır. Sonuç
ta Türk Toplumunun sosyal değer yargıları değişme
ye zorlanmakta, sosyal çalkantılar alabildiğine art
maktadır. İnsan faktörünü Önemsemeyen rejimleri 
eleştiren hükümet, sunduğu bu bütçe ile çelişkiye 
düşmekte ve insan faktörünü acımasızca ezen bir zih
niyetin temsilcisi gibi görünmektedir. 

1985 Yılı Bütçesinin bir diğer özelliği ve eğitimi-
de personel giderlerinin payının azalmasıdır. 1980 ve 
sonrası yıllarda yüzde 30 civarmda olan bu pay, 1985 
yılında yüzde 21'e kadar düşürülmüştür. 'Katsayının 
ve memurlara verilen sosyal yardımların artmasına 
rağmen personel giderlerinin bütçedeki payının düş
mesi göstermektedir ki, memurların gerçek, yani 
reel gelirleri azalmıştır. 

1984 yılında gerçekleşen yüzde 50'nin üzerindeki 
enflasyon ve 1985 yılı için gerçekleşmesi tahmin edi
len yüzde 25 ilâ yüzde 30 arasındaki enflasyon göz 
önünde tutulursa, memur ve emeklilere alt kademe
de yüzde 21, üst kademede yüzde 30 oranında veri
len artış hükümetin bu dar gelirli kesime bakış açı
sını yansıtmaktadır. Artan enflasyon karşısında, me-
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mur maaşlarına yapılan zammı gerçek bir zam olarak 
değil, sembolik bir zam olarak görmekteyiz. Zira, 
Devlet İstatistik Enstitüsü endekslerine göre yüzde 
57,5, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı endeksle
rine göre yüzde 52,5. Ticaret Odaları endekslerine 
göre yüzde 42,5; yani ortalama bu yıl yüzde 50'nin 
üzerindeki enflasyon oranına, gelecek yıl en iyimser 
(tahminlerle yüzde 25 ilavesiyle ortaya çıkacak tab
lo karşısında memur maaşları katsayısının en az 60 
olması gerekmektedir. Aincak, en insancıl düşün
ce ile katsayının bugün 52 olarak saptanmasını Halkçı 
Parti olarak öneriyoruz. Bütçe ödeneklerinin bazıla
rında seyyanen kesinti yapılarak gerekli kaynak bulu
nabilir. 

1985 Bütçesinde dikkati çeken bir ıdiğer özellik ve 
eğilim de fonlardır. Son yıllarda çeşitli isimler altın
da ve değişik konularda fonlar kurulmuştur ve kurul
maktadır. Bu fonların Anayasaya aykırılığına ve sa
kıncalarına, bir kez daha, Yüce 'Meclisin dikkatini 
çekmek isteriz. Meclis'i'iı görevlerinden biri de, büt
çeyi denetimdir, fonlar parlamentonun denetimi dı
şında tutulmakta ve yetki bazı kuruluş ve kurumlara 
verilmektedir. Fonlar, Sayıştay denetimi dışında da 
tutulmaktadır, fonlar bütçe prensiplerine aykırıdır ve 
!bu yüzden Maliye ve Gümrük Bakanlığı fonksiyonla
rından çok şey yitirmiştir. Fonların, siyasî iktidarın 
keyfî uygulamaları için harcanması ihtimali büyük
tür; zira kontrolsüzdür. Diğer taraftan, fonların cu-
tarniMin bilinmemesinden, gelir - gider dengesini kur
mak mümkün değildir; çünkü fonlar eliyle elde edi
len gelir ve harcamaları da hesaba katarsak, gerçek 
bütçenin daha büyük rakamlara ulaşması gerekir. Bu 
durumda Yüce Meclis 5,5 trilyonluk bir bütçeyi de
netlerken, fon gelir ve giderleri Türkiye (Büyük Millet 
Meclisi denetimi dışında kalmaktadır. 

Sayın 'Başkan, sayın milletvekilleri; Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının aslî görevi, maliye politikası
nın hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politika
sını uygulamak, uygulamanın takibi ve denetleme hiz-

' metlerini yürütmektir. Maliye ve Gümrük Bakanüğ:, 
hükümetin malî politikasını yürütmekten sorumlu bir 
icra bakanlığıdır; fakat bugünkü organizasyonu ile 
bu fonksiyonunu yitirmiş durumdadır. Bugün Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı, sadece vergi salan, toplayan 
ve bunun tetkikini yapan bir gelirler genel müdürlüğü 
durumuna dönüştürülmüştür. Hazinenin ayrı bir müs
teşarlık olarak Başbakanlığa bağlanrnasundan dolayı, 
para ve kredi politikası üzerindeki etkisinin azalması 
bu sonucu doğurmuştur. Aslında Maliye ve Gümrük 
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Bakanlığının, devletin borcunu zamanında ödeyebil
mek için ödenek tahsis ettiğinde, ne kadar nakdinin 
olduğunu 'bilmesi gerekmektedir. Bakanlık, nakit iş
lerinin içinde bulunmaması yüzünden devlet borçları
nı zamanında ödeyememekte,, alacaklılar mutazarrır 
olmaktadırlar. Bu uyumsuzluk yüzübden bütçe ema
netleri her yıl artmaktadır; bu da hükümet için itibar 
kaybına yol açmaktadır. 

Gümrük ve Tekel Baikanlığının, Maliye Bakan
lığıyla birleştirilmesinden dolayı birçok sorunların da 
ortaya çıktığı bir gerçektir. Bu birleşme bürokrasiyi 
azaltacağına aksine artırmıştır. 207 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararnameyle, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı Teftiş Kurulunda iki ayrı yetki ve iki ayrı 
unvan altında maliye ve gümrük müfettişi olmak 
üzere iki sınıf müfettiştik oluşturulmuştur. Ancak. 
uzun bir mazisi bulunan maliye müfettişlerinin gö
revleri bellidir ve oturmuş bir müessesedir. Gümrük 
ve Tekel Bakanlığının müfettişlerinin de Maliye Ba
kanlığına devrinden sonra yetki kısıtlamasından do
layı bir huzursuzluk belirmiştir. Gümrük, uzmanlık 
isteyen bir konudur. Kendi branşları içinde üretken, 
yetenekli ve çalışkan 'bu (müfettişlerin huzursuzluk
larını giderici tedbirlerin alınmasını ve güçlendirilme
sini sayın- bakandan temenni etmekteyiz. 

Sayın Başlkan, sayın milletvekilleri; bu arada şu
nu 'belirtmek isterim : Gazetelerde büyük kaçakçı
lık manşetleri kamuoyuna yansıyıp, kabineyi dahi sar
san bir boyuta varmışken, yapılan tüm açıklamalara 
karşın kamuoyu yeterince aydınlatılamamıştır. Ak
sine tam bir kavram kargaşası içine düşülmüştür. 
Bundan sonra patlayan ıdiğer bir gümrük olayının pa
rasal yönü bugünkü enflasyon karşısmda ilgi çekici 
oîma özelliğini yitirmiştir. Burada üzerinde durmak 
istediğimiz milyarlık mallaırın giriş ve çıkışında hiç
bir rüşvet olayının cereyan etmemesi gibi âdeta al
kışlayacağımız sakin bölgelerin bulunmasıdır. Diğer 
yandan rüşvet olaylarının 250 bin lira gibi bir dü
zeye inerek gümrük müfettişlerini yalnız bu mevzii 
olaylarla meşgul eder ölçü içinde kalmasıdır. Eğer 
bu küçük rüşvet olayları da bulunmasa, nerede ise 
gümrük müfettişlerini kafldırmaîk gerektiğini savun
ma gerçeği ile karşı ıkarşıya kalacağız. (HP sırala
rından alkışlar) 

Derince'de bedelsiz ithalat konusu olan yeni bir 
olay sergilenmiş, sivil ve memur 35 kişi tutuklan
mıştır. Burada konu olan rüşvet olayıdır. Ancak, 
48 saat içinde savcı önüne çıkarılmaları gerekirken 
28 gündür gözaltında tutulmalarıyla olay devam et-
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mektedir. Olayın basitliği düşünülürse akla şu gel
mektedir : Niçin büyük vergi daireleri ve ithalat 
gümrüklerinde bu alaylar yaşanmamaktadır? Ayrıca, 
burada hemen belirtilmesi gereken nokta rüşvetin bü
yüğü ve 'küçüğü olmayacağıdır. «Zengin arabasını 
dağdan aşırır, züğürt düz ovalda şaşırır» atasözünü 
anımsayarak, rüşvetin önemsiz sayılar düzeyine düş
mesini söylemeyi kehanet saymıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sizlere şimdi 
önemli 'bir olay aktaracağım, lütfen dikkatle dinle
yiniz. Yeni ithalat rejim kararında yurt dışında ça
lışanların haricinde ithalatçının da binek: otomobil it
hal etme hakiki doğmuştur. Yurt dışında çalışanları
mıza, ya'bancı otomobili üretici firmaların fabrika 
fiyatları o ülkede alman vergiler düşülerek uygulan
maktadır, buna turist fiyatı denilmektedir. Ancak fir
malar tarafından ithalatçılara daha düşük bir fiyat 
verilmektedir. Dolayısıyla, vergi oranları Türkiye'de 
işçi ve ithalatçıların getirdiği araba fiyatlarına uy
gulandığında «Altın yumurtlayan tavuk» olarak gör
düğümüz işçilerimiz daha fazla vergi, İthalatçılar ise 
daha az vergi Ödemektedirler. 

(Muhterem arkadaşlarım, önümde bir tablo var; 
bu örnek tabloda otomobil değerini 100 Türle Lirası 
baz olarak kabul ederek üç otomobil markasını dik
katlerinize sunmak istiyorum : 'Birinci marka Merce-
ldes otomobili; işçi bu otomobili Türkiye'ye getir
diği zaman 100 lira veriyorsa, aynı model otomobi
lin normal tipini ithalatçı 93,90 liraya, lüks tipini 81 
liraya getirmektedir. Dikkat edin lüks tipine doğru 
gittikçe vergi oranı daha düşmektedir; çok entere
san bir durum. Buradaki fark, normal tipte yüzde 
6,10; lüks tipte yüzde 19 işçinin ve devletin aleyhi
nedir. 

IBMW marka otomobilde işçi 100 lira ödüyorsa, 
ithalatçı normal tipte 64,85 lira ödemekte, lüks Itipte 
ise, 62 lira ödemektedir. Burada, işçi ve devletin 
aleyhine dan fark oranı normal tipte yüzde 35,15; 
lüks tipte yüzde 38'dir. 

Üçüncü .marka olan PİAT otomobillerinde işçi 
100 lira vermekte ise, ithalatçı normal tipte 92,65 
lira, lüks tipte ise 49 lira ödemektedir. Burada, işçi 
ve devletin aleyhine olan fark oranı normal tipte 
7,35; lüks tipte ise yüzde 5'1'dir arkadaşlarım. 

İşçiye 15 bin DM karşılığı dövizi i yıl bankada 
tutmak zorunluluğu ve kendi tasarufu ile satın al
mak şartları getirilirken, ithalatçıya gayri safî millî 
hâsıladan dışarıya döviz ödeyerek araba ithal hakkı 
verilmiştir. 

Gümrük Kanununun 65 inci maddesi ve Brüksel 
Sözleşmesi hükümleri uyarınca ithalatçıdan da 100 
dira üzerinden vergi alınması gerekirken, bir sa
yın es/ki bakan ve müsteşarının görüşleriyle özel
likle bu üç markanın mümessillerine getirdikleri dü
şük değerli faturaların uygulanması ve dolayısıyla 
daha az vergi ödemeleri için onay hazırlanmıştır. 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — İşçiler üvey ev
lat. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Ne ola
cak, bir köprü daha satarlar. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Devamla) — Eski Güm
rükler Genel Müdürü ve Müsteşar Yardımcısı, bu 
görüşte olmadığı için ve Sayın Bakanla, müsteşarın 
görüşlerine aykırı onay hazırladığı için görevden 
alınmıştır. 

Eski bakan ve müsteşarın görüşleri kanuna ay
kırıdır arkadaşlar. Nasıl böyle bir talimat verilmiş
tir, nedenleri nedir, -gümrük mevzuatını hiçe sayarak 
kanuna aykırı şekilde nasıl onay alınmaktadır? 

Bu onayın uygulanması durumunda takribi vergi 
geliri kaybı, bizim talıminlerimize göre, yıllık 15 
milyar lira civarındadır. Devletin bu kadar büyük 
kaybının adını ben literatürde bulamadım, sizce bu
nun adı nedir? 

YILMAZ tHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Vur
gun. 

MUSTAFA ÇAKALOĞLU (Antalya) — Mücer
ret bir iddiadır bu. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Açık 
bir iddiadır. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Devamla) — Sayın arka
daşlarım, tetkik etmek isteyen olursa belgeleri ya-
nımdadır. 

BAŞKAN — Devam edin sayın hatip. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

ŞEVKİ TAŞTAN (Sivas) — Hükümet yok yerin
de kardeşim, boş sıralara anlatıyorsun. 

BAŞKAN — Siz dinlersiniz efendim, siz dinler
siniz. 

ALİ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Hüküme
tin de dinlemesi lazım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hatip Hükümete hitap etmiyor, 
Meclise hitap ediyor. 

ŞEVKİ TAŞTAN (Sivas) — Hükümetin de bu
rada olması lazım Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Onu siz bilmezsiniz efendim hatip 
Meclise ve Başkana hitap eder, lütfen îçtüzük hü
kümlerini hatırlayalım. 

Sayın Babacan, konuşmanıza devam edin efen 
dim. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri,' çay tekelinin kaldırılması
na ekonomik görüşümüz bakımından karşıyız. Çay -
Kur'un daha verimli çalışmasına taraftarız. Üretici
nin üretimi kontrol edilirken, pazarlaması özel sek
töre teslim edilmiştir. Üretici, bundan mutlak zarar 
görecektir, özel sektör, üstün vasıflı çayı satın alır
ken Çay - Kur'a yine vasıfsız çayı almak görevi ka
lacaktır. Bu da zaman içerisinde Devletin çay poli
tikasından çekilmesine ve üreticinin mağduriyetine 
sebep olacaktır. 

Tütünde aynı olaylar yaşanmış ve Tekel, elinde 
kalan vasıfsız tütünle dahilde iyi sigara yapamamış 
ve ihraç edememişse, bunun nedeni yine aynıdır. Bu
gün yabancı sigara ithaline nasıl izin verildi ise, ça
yın da ileride ithaline gerekçeler bugünden hazırlan
maktadır, 

Bir özel şirkete, yangından mail kaçırırcasına ya
sa, komisyon v̂e Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
onayından geçmeden, Devlet Planlama Teşkilatı ta
rafından teşvik verilmesi çok ilginçtir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anayasanın 
164 üncü maddesi uyarınca, ilk defa 1985 Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısıyla görüşülen, 1983 Yılı Kesin-
hesap Kanunu Tasarısı üzerinde görüşlerimizi be
lirtmek istiyorum. 

Bilindiği üzere, Anayasamızın 164 üncü madde
sinde, «Kesinhesap kanunu tasarıları, kanunda daha 
kısa bir süre kabul edilmemiş ise, ilgili oldukları ma
lî yılın sonundan başlayarak, en geç yedi ay sonra, 
Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne sunulur. Sayıştay, genel uygunluk bildirimini, iliş
kin olduğu kesinhesap kanunu tasarının verilmesin
den başlayarak en geç yetmişbeş gün içinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunar. 

Kesinhesap kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe kanu
nu tasarısıyla birlikte Bütçe Komisyonu gündemine 
alınır. Bütçe Komisyonu, bütçe kanunu tasarısıyla 
kesinhesap kanunu tasarısını Genel Kurula birlikte 
sunar, Genel Kurul, kesinhesap kanunu tasarısını, 
yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla beraber görüşerek 
karara bağlar» denilmesine rağmen, Anayasanın bu 
hükmü Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yerine geti
rilmemiştir, 

Gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
na sunulan Sayıştay uygunluk bildirimleri ve bildi
rimlerin ışığı altında Sayın Sayıştay Başkanıyla 
yaptığım görüşmeler sonucu, burada değinmek istedi
ğim husus şudur : 

Anayasada belirtilen süre içinde, Maliye ve Güm
rük Bakanlığı Hazine İç ödemeler Saymanlığına ait 
idare hesabı cetvelleri, Sayıştaya süresi içinde veril
mediğinden, Sayıştayca Aralık 1983 ayı mizan ve 
ekli gelir - gider cetvelleri esas alınmış ve ilgili ba
kanlıkla kesinhesabı ve Hazine genel hesabı arasın
daki uygunluk derecesi hakkmda, Sayıştay uygunluk 
bildirimi verememiştir. Bu husus, Sayıştayca verilen 
uygunluk bildirimisin 1 inci maddesinde de belirtil
miştir. 

Diğer yandan Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Te
kel Genel Müdürlüğüne bağlı 91 saymanlıktan 86 ta
nesinin, idare hesabı Sayıştaya verilmediğinden, Sa
yıştayca Tekel Genel Müdürlüğü hakkında da uy
gunluk bildirimi verilememiştir. Yukarıda da değin
diğim üzere, gerek Anayasanın 164 üncü maddesi, 
gerekse 2761 sayılı 1983 Yılı Bütçe Kanununun 73 ün
cü maddesiyle, 1983 malî yılı için 1050 sayılı Kanu
nun 108 inci maddesindeki yazılı mahsup süresi 60ı 
gün olarak kabul edilmiştir. 832 sayılı Kanunun 39 
uncu maddesine göre, hesapların saymanlar tarafın
dan en geç mahsup süresini takip eden bir ay içe
risinde Sayıştaya verilmesi gerektiği hüküm altına 
alındığı halde, Hazine İç ödemeler Saymanlığı ve 
Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı saymanlıklar, hesap
larını süresinde vermemişler ve Sayın Maliye ve Güm
rük Bakanı da bu vesileyle bir yılı yeni dolan Hükü
mete anayasal bir suç işletmiştir. 

Plan Bütçe Komisyonu tutunaklarının 159 uncu 
sayfasından öğrendiğimize göre, «bir daha tekerrür 
etmemek kaydıyla Tekel Genel Müdürlüğünün dik
katini çekmekteyiz» demekle, bu husus, Plan ve Büt
çe Komisyonunda da geçiştirilmiştir. Anayasanın 
164 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında «Genel Kurul, 
kesinhesap kanunu tasarısını, yeni yıl bütçe kanunu 
tasarısıyla beraber görüşerek karara bağlar» emredi
ci hükmü karşısında, acaba Sayın Maliye ve Güm
rük Bakanı ne diyecektir? 

Bu durumda Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Ha
zine İç ödemeler Saymanlığı ile Tekel Genel Mü-
4ürlüğü hesabının kabulü ve karara bağlanması, Ana
yasanın 164 üncü maddesi karşısında mümkün de
ğildir, Yüce Genel Kurulun bu hususu dikkate al
masını önemle arz ediyorum. Aksi takdirde Genel 
Kurul da anayasal suç işlemiş olacaktır. 
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Sayın Başkan, sayın millet vekilleri; 1050 sayılı ' 
Kanunun 106 ncı maddesi gereğince, ayniyat kesin-
hesabının hazırlanıp -Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne sunulması gerektiği halde, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığınca, Cumhuriyetin kurulduğu günden bugüne 
kadar, Devletin mal varlığını gösterir bir kesinhesap 
hazırlanarak Yüce Meclise sunuimamıştır. Hazineye 
ait arsa, arazi ve binaların tam sayısı bilinmmekıtedir. 
Bu çağdaş devlet içki büyük bir noksanlıktır. Kamu 
mallarının envanterinin süratle çıkarılması ve dene
timi gecikmeden Millî Emlak Genel Müdürlüğünce 
tamamlanmalıdır. Ayrıca, Sayın Bakanın ifadesine 
göre, halen birçok il ve ilçede' Hazine avukatı bu
lunmamaktadır. Bu da Hazine malarımızın ne ka
dar sahipsiz olduğunu gözler önüne sermektedir. 
İşittiğimize göre, Millî Emlak Genel Müdürlüğü kal
dırılarak, Genel Müdürlüğün geliri belediyelere de- -
vif olunacaktır. Gelirini bilmediğimiz kuruluşun gi
deri üzerinde görüşümüzü sunamayız. 

Sayın Bakandan kamu mallarının durumu ve ke-
sinhesabı hakkında en geç hangi tarihe kadar Tür
kiye Büyük Millet Meclisine uygunluk bildirimi su
nacağını cevap olarak beklemekteyiz. (HP sıraların
dan alkışlar) 

Yine Sayıştay uygunluk bildiriminin 6 ncı mad
desinde Sayıştay ilaımlınyla' verilen--tazmin hükmü
nün büyük bir kısmının silme veya düşme yoluyla 
tenzil edildiğini kalan miktarın sade yüzde 20 dola
yından tahsilatının sağlandığını, diğerlerinin ise, tah
sil edilmediği belirtilmektedir. Uygunluk bildirimin
de silme ve düşme nedenleri hakkında yeterli açık
lamada bulunulmadığı ifade edilerek : «Kesinhesa-
bın Genel Kurulda görüşülmesi sırasında toplantıda 
hazır bulunan Maliye ve Gümrük Bakanlığı temsil
cileri tarafından, bahse konu 101 683 600 liranın, 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 131 ve 133 
üncü maddeleri, 4353 sayılı Maliye Vekâleti Başhu-
kuk Müşavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdür
lüğünün vazifelerine, devle: davalarının takip ve usul
lerine ve Merkez, Vilayetler Kadrolarında Bazı De
ğişiklikler Yapılmasına Dair Kanun hükümleri ile 
bütçe kanunlarının ilgili maddelerinin verdiği yetkiye 
dayanılarak silindiği belirtilmişse de, silme ve düşme 
ile ilgili işlemlere ait yargılama sonuçları henüz alın-
ıruadığındam İM 683 600 liranın kayıtlardan çıkarıl-
masımn uygunluğu hakkındaki Sayıştay görüşü tes
pit edilememiştir» denilmektedir. 

Buradan anlaşılıyor ki, silme ve düşme hakkın
da kesinhesap kanun tasarısında yeterli açıklama bu

lunmadığından Maliye ve Gümrük Bakanlığının bu 
keyfî durum ve davranışını Sayıştay dile getirerek 
Yüce Parlamentoya sunmuştur. Bu konuda da Sayın 
Maliye ve Gümrük Bakanının görüşlerini Genel Ku
rulumuza açıklamasını diliyoruz. 

Sayın Başkan, -sayın milletvekilleri; gümrüklerde
ki 14 bin civarındaki araç ve 22 500 TIR kamyonu 
dolusu gümrüklere terk edilmiş bulunan malların 
ekonomik değerlerini kaybetmeden millî ekonomiye 
süratle kazandırılmaları gerekmektedir. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Onlar 
özel ekonomiye giriyor. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Devamla) — • Sayın Bakan
dan bu konuda süratli, titiz ve netice alıcı bir çalış
ma göstermesini bekliyor ve temenni ediyoruz. Ha
zine açığı l1 trilyona yaklaşan Hükümetin, derdine 
merhem olabilir ümidiyle hatırlatmakta yarar görü
yoruz. Bu malların tüketicilere sunulmasındaki ge
cikmenin sanayicilerin baskısı sonucunda mı oldu
ğunu da ayrıca merak ediyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Katma Değer 
Vergisine ne maliye ne de mükellef hazır değildir. 
Bu yüzden birçok sürtüşmeler meydana gelecektir. 
Katma Değer Vergisiyle kaldırılan vergilerin 1985 
bütçesindeki hâsılat tahminleri sayın bakanın ifade
sine göre, ceman 762 milyar liradır. Gene sayın ba
kanın, Katma Değer Vergisinden elde edilecek hâ
sılatın da asgarî bu kadar olacağını öngörmektedir. 
Biz de bu konuda kendisi kadar iyimser olmayaca
ğımızı belirtmek isteriz. 

Zarurî ihtiyaçların tespit edilerek, bunların vergi
den muaf tutulması, hatta ilaçların da bu maddeler 
kapsamına alınması halkımızı memnun edecektir. 
Şu ana kadar adil bir görünüm vermemiş olan Kat
ma Değer Vergisi îbu temennilerimizin gerçekleşme
si halinde biraz âdil ve sosyal devlet anlayışına uy
gun düşen bir görünüm kazanacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bakanlığa 
bağlı Maliye Teftiş Kurulu çalışmalarında son sene
ler ve özellikle 1984 yılında yapılan vergi inceleme
lerinde çok büyük azalmalar olduğu görülmektedir. 
Gene bakanlığa bağlı gümrük müfettişlerinin teftiş 
ve soruşturmalarında da önemli azalmalar olduğu 
müşahede edilmektedir. Hesap Uzmanları Kurulu
nun bugünkü kanunî kadrosu 931 olmakla beraber, 
bu kadroyu doldurmak mümkün olmadığı gibi, ye
tişmiş değerli elemanlarım da maddî imkânsızlıklar 
nedeniyle elde tutmak mümkün olmadığından, Hesap 
Uzmanları Kurulumun fiilî işgücünden beyanname in-
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ödemeleri ve stopaj incelemelerinde önceki yıllara 
göre büyük sayısal düşüşler görülmektedir. Bun
ların neticesi devletlin gelir kaybı büyük olmakta
dır. 

24 Ocak 1980'den bu yana 5 yıl geçtL 5 yıllık is
tatistik veriler hiç iç açıcı değildir. Kişi başına ulu
sal gelir 1980'de 1 544 dolar; 198>2'de 1 37Ö dolar; 
19831te 1 070 dolar ve nihayet 1984'te 1 000 doların 
altına düşerek 950 dolar civarına inmiştir. Bu 5 yıl
da sürekli aşağıya inen çizgi, ulusumuzun giderek 
yofcsullaştığını 'gösteren bir 'tablodur. 

24 Ocak 1980'den 'bu yana enflasyon bir türlü 
aşağı çekilernemiştir ve yüzde 25 - 50'ler arasında 
değişen oranlarla fakir halkın alım gücünü tüketmiş
tir. Yoksulu, muhtacı ve fakiri düşünmek devletin 
varoluş sebeplerindendir. 

Gene, 24 Ocak 1980 yılından itibaren yatırım 
hızı azalmakta, buna karşılik işsizlik korkunç bir 
şekilde artmaktadır. İşsizler ordusu oranının 1983'te 
yüzde 16,1'den yüzde 16,5 - 17'ye çıkacağı görül
mektedir. OECD verilerine göre, 1984'te yüzde 19'un 
üzerindedir. 

24 Ocak kararları itam anlamıyla uygulandığı tak
dirde, Türk ekonomisinin 5 yıl içerisinde düzelece
ğini iddia eden Sayın Barbakan, enflasyonu dahi 
aşağıya çekememiştir. Sayın Başbakanın vermesi ge
reken bu hesabı Sayın Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sormayı bir talihsizlik addediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; buraya ka
dar yaptığımız konuşmalarımız ve açıkladığımız hu
suslar, öyle sanıyorum ki, sözde özerk kuruluş ve 
organlarca tek dalga yayın biçiminde vatandaşları
mıza aktarılmayacaktır. Bu nedenle değerli Türk ba
sınına büyük görevler düşmektedir. 

Bugüne kadar hükümet ve devlet kavramları ya
pıcı olarak bilinirdi. 'Bu kavram bugün değişerek, 
satıcı devlet, satıcı hükümet halini almıştır. 

Bir zamanlar sokaklarda «Kent var, Marlbora 
var, seslerinin yerini» bugün köprü var, baraj var» 
sesleri almıştır. (HP sıralarından alkışlar) Satıcı, ih
tiyaç sahibidir veya müflistir; yapıcı, yapandır ve
ya yaratandır. (HP sıralarından alkışlar) 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTGBBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Zannedi
yorum yapılanları takdir ediyorsunuz. 

ŞÜKRÜ BABACAN {Devamla) — Kuşkunuz 
olmasın Sayın Bakanım. 1985 Yılı Bütçesinin 3 ün
cü maddesi 500 milyar liralık iç borçlanma öngör
mektedir. İktidar, Boğaz Köprüsü gelirlerinin 10 mil- j 

yar liralık kısmını, Anayasa Mahkemesinin kararını 
beklemeden satmıştır. Sırada Keban ve TEK var
dır, vesaire^ Tümünden (beklenen 100 milyar liralık 
bir kaynaktır ki, 5,5 trilyonluk bütçe İçerisinde 100 
milyarın rakamsal bir önemi yoktur; ama, korkunç 
bir zihniyeti sergilemektedir. Satarım inadı ile para 
uğruna her şey mubahtır yaklaşımının sıkıntısını ile
ride hep birlikte çekeceğiz. Korkarız ki, köprü tah
villeri tasarruf bonosunun akibetine uğrayacalkitır. 
Devlet çıkardığı tahvilleri, «devlet güvencesi» altında 
olduğu halde satamamıştır. Çünkü, halkımız devlet 
güvencesine inancını yitirmiştir. Devlet, o nedenle 
İstanbul Boğaz Köprüsünü rehin göstererek ve 
teminat göstererek aynı ad altında, aynı anlamda tah
vil çıkartmak zorunda kalmıştır. Yarın da Keban 
Barajını teminat ve bir ölçüde rehin göstererek hisse 
senetlerini satışa çıkartmaya hazırlanmaktadır. 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sonra ceketini alıp 
giderse, ne yapacağız? 

ŞÜKRÜ BABACAN (Devamla) — Aslında, acı 
olan devlet güvencesi yerine, gayrimenkullerin te
minat olarak gösterilme zorunluluğunun doğmuş ol
masıdır. Bu bir kandırmacadır, özal Hükümetinin, 
devletin güvencesüıni yitirtmesi, bu acı örnekle sabit ol
maktadır. (HP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'miz
de devlet Hazinesini başarı ile soyma teknolojisi, 
uzun zamandan beri büyük bir gelişme dçerisinde-
<dir. Bankacılar, 1984 yılında 700 milyar ile 1 tril
yon arasında geri dönmeyen kredi bulunduğunu, bun
da da en büyük payın ihracat kesimine ait olduğu
nu belirtmişlerdir. Halikımızın cebinden çıkan bu 
milyarların hazine soyguncularına verenler ve o pa
rayı alanlar kadar görevini kötüye kullanarak so
ruşturmayı engelleyen veya doğrultusundan saptıran
lar da, yaptıklarının hesabını mutlaka vereceklerdir. 
(HP sıralarından alkışlar) 

Yüce Meclisimizin üyeleri, ulusumuzun güvenine 
layık 'olduğunu gösterecek, halkınım hakkını yedirme-
yerek korunmalıdır ve koruyacaktır. 

SALİH ALCAN '(Tekirdağ) — Ortak olurlarsa 
ne olur? 

ŞÜKRÜ BABACAN )(Devamla) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Hükümet Programının 18 inci 
sayfasında; «Asıl olan devletin zenginliği sonucu mil
letin zenginliği değil, milletin zenginliği sonucu dev
letin zengin olmasıdır» denilmektedir. 

İnsana böylesine değer verdiğini söyleyen Sayın 
Başbakan, sosyal 'içerikten yoksun bu bütçeyle in-

— 625 — 



T. B. M. M. B ; 48 20 s 12 » İ984 0 : 1 

san öğesini hiçe indirgeyen, işverenlerin tümünü bile I 
değil, bir avuç aşina holdingin yaşam düzeyini plan- I 
layan (bir ekonomik bütçe sengilemektedir. (ANAP I 
sıralarından, «Ayıp etltin» sesleri; HP sıralarından I 
«Bravo» sesleri, alkışlar)^ I 

Devlet konusunda ise, bir yandan iflas eden özel I 
bankalar ve özel teşebbüsleri devletleştirerek, öte I 
yandan devletin kâr getiren ıkurumlarını ve ortaklık- I 
larım satışa arz ederek, bugüne dek bilinen ekono- I 
mik çizgilerin dışında kendine özgü bir yönetim büt- I 
çesiyle karşımıza çıkmaktadır. I 

Ziraat Bankasına devredilen İstanbul Bankası, I 
Hisarbank ve Odibank'm batik kredileri toplamı 48 I 
milyar liradır arkadaşlarım. Ziraat Bankası hepimi- I 
zin bankasıdır ve bu borç hepimize taksim -oluna- I 
çaktır. (ANAP sıralarından «Biz yapmadık» sesi) I 
Ben yapanlara hitap ediyorum^ I 

Millî bankalarımızdan Anadolu Bankasının 24,5 I 
milyar lira zarara sokan Başak Şirketler Grubunu I 
kurtarma operasyonunun müsebbipleri, Anayasamı- i 
zın geçici 15 inci maddesinin zırhına sığınarak ara- I 
mızda raihlatça dolaşa'bilmektedirleri (HP sıralarından j 
«Bravo» sesleri, alkışlar) I 

Öte yandamı gurbet elde bkilktirdikleri alınterle- i 
rinin karşılıklarını yurdumuza göndererek, çeşitli fab- I 
rikalara ortak olan binlerce işçi kardeşlerimizin mey- I 
dana getirdikleri yatırımlara Hükümetimiz sahip çık- ] 
mamâktadır. Bu tür yatırımları kredileriyle destekle- 1 
yen DEStYAB'a 1985 talebi olan 50 milyar liradan I 
tek kuruş ödenek ayrılmamıştır. Halbuki bakınız, I 
Plan ve Bütçe Komisyonunda Sayın Maliye ve Güm- I 
rük Bakanımız bu konuda ne demişler: i 

«DESÎYAB, yönetim zafiyeti nedeniyle çalışmaz I 
hale gelmiş, birçok 'kuruluşa el atmış, önce bunların j 
yönetimini düzeltmiş ve bunların çakşır kâr edebi- j 
lir hale getirilmesini sağlamıştır. Pek güzel örnek- 1 
leri vardır» diyen Sayın Bakanın, kendi içindeki bu j 
çelişkisini takdirlerinize sunarım. 1 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) Giden bakan mı, ge- I 
ten bakan mı Sayın Babacan? I 

BAŞKAN — Devam edin efendim, devam edin. I 
ŞÜKRÜ BABACAN (Devamla) — Odalar Bir- I 

liginin yaptığı ;bir hesaba göre 1 dolar 41Ö lira iken, j 
hükümet ihracatçılara sağladığı çeşitli avantajlara 1 I 
doları 588 ilâ 651 liradan alıyor. Gene aynı hükü- I 
met, bu kadar pahalıya aldığı dolan ithalatçılara I 
425 liradan veriyor. Aradaki farkı kim ödüyor? Ver- I 
gi veren ve pahalı KİT ürünlerini satın alan vatan- I 
daş ödüyor tabiatıyla. Bu görünmeyen sübvansiyon | 

| milyonlarca insanın sırtından bir avuç insan için çı-
I kartıhyor* 

Ayrıca, 1985 Yılı Bütçesi B/6 cetvelinde 7 mil
yar lira para, 60 milyar lira vergi ve zam cezaları 
ile 13 milyar lira trafik cezalan olmak üzere, va
tandaşlarımız önümüzdeki sene toplam olarak 80 mil
yar lira ceza ödeyecektir. k 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — En sağlam kay
nak. 

TÜLAY ÖNEY (îstaribul) — Bu da bir kay
naktır. 

SAIİH ALCAN (Tekirdağ) — Trafik polislerine 
şimdiden emir verilmiş. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
sayın milletvelkilleri; hükümet şirket kurtarma ope
rasyonları, vergi iadeleri, sübvansiyonlar, kredilerle 
bir avuç mutlu azınlığı daha da mutlu ederken, 
Çay - Kur, Fiskobirlik, Tariş, Karadeniz Birlik, Çu-
ko - Birlik, Ant Birlik, Güneydoğu Birlik, Yer - Fis
kobirlik ve Trakya Birlik gibi kuruluşlara ve binler-

| ce üreticisine 51 milyar lirayı bulan borcunu hâlâ 
ödememiştir. 

Hükümet 1 yıl içinde 2 defa ve her seferinde 
' «Bir defaya mahsus» diyerek radyo, televizyon ve 

video sahiplerinden mükerrer vergi alarak halkımı
zın devletine olan inanç ve güvenini sarsmıştır. 
Elektrik tüketicisi olan, ancak televizyonu bulunma
yan, videosu hiç olmayan fakir köylü ve işçilerin 
sırtından, zenginler adına eğlence vergisi ödettiril-
mektedir. Bunlardan bütün amaç, kendi iktidarı dev
resini suni bir rahatlık içerisine sokarak, «Benden 
sonrası tufan» düşüncesi içerisinde gelecek iktidar
lara büyük ve ağır yükler devretme niyetindedir^ 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Televiz
yonu olmayan da alsın efendim^ 

ŞÜKRAN BABACAN (Devamla)'— Sayın Baş
kan, saym milletvelkilleri; milyarlarca dolar dış borç 
ve bunun bir o kadar faiz kamburumu sirftında taşı
yan Türkiye'nin geleceği 'için iyimser olmak güç
tür. IMF, Dünya Bankası, uluslararası holdingler 
Sayın Özal'ı diledikleri kadar övebilirler, hatta «Da
ha da borçlan» diyebilirler. 

Her bakımdan, tam 'bağımsızlığa gönül vermiş 
gerçek milliyetçilere sesleniyorum: 

Kemalizm, ekonomide planlı devletçilik demek
tir. (HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Oy
sa, Fröedman'dan esinlenen 24 Ocak ekonomi poli
tikası ülkeyi dışa bağlamakta ve bağımh kılmakta
dır. Bu ekonomi politikasına altternatif olmadığı söy-
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lenmektedir. Oysa, Türkiye'de bütün sorunların çö
zümü, Ulusal Kurtuluş Savaşının, Kuvayı Milliye 
Ruhunun, demokratikleşme ve çağdaşlaşma süreci 
içinde kök salmasına bağlıdır. 

Ülkemizdeki yurtseverler Duyunu Umumiye ve 
kapitülasyon dönemlerini çok iyi bilmekte ve bu
günkü vurdumduymazlığı kaygıyla izlemektedirler. 

Kalkınma Planını rafa kaldıran, ekonominin de
netimini uluslararası finans kuruluşlarına bırakan, 
esnek 'kur politikası ile borçlarımızı günbegün ağır
laştıran bu yönetim ekonomik bağımsızlığımızı hiçe 
saymaktadır. Kemal Atatürk'ün ekonomik bağımsız
lık konusundaki önemli uyarıları yerine IMFye ku
lak vermektedir. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Onlar müşaviri
miz.; 

ŞÜKRÜ BABACAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; tam bağımsızlık demek; siya-
sial, maliye, iktisat, adalet, askerlik, kültür gibi her 
alanda tam bağımsızlık ve tam özgürlük demektir. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Arna
vutluk gibi mi? 

ŞÜKRÜ BABACAN (Devamla) — Ben Kemal 
Atatüık'ten 'bahsediyorum, Arnavutluktan değil sa
yın üye. (HP sıralarından alkışlar) Şayet Arnavut
luk da ıbunları uyguluyorsa, Kemal Atatürk'ün pren
siplerini, ne mutlu Arnavutluk'a da. 

Kurtuluş Savaşımızda emperyalizmin askerî gücü 
yenilgiye uğratıldıktan sonra ülkemizi yabancı kum
panyalardan temizlemek kolay olmadı. İstanbul 
Tramvay Şirketi, İzmir Telefon Şirketi, Ankara Ha
vagazı Şirketi, Ereğli ıŞirketi, Ergani Bakır Şirketi, 
Aydın Demiryolu Şirketi ve bunlar gibi niceleri mil-
lileşltirildi. 

Kemal Atatürk, mazlum bir ülkeye giren ve ül
keyi sömüren bu yabancı kapitalistleri fcovakyan ve 
ülkeyi sömürmelerine izin vermeyen, tam bağımsız
lığa gönül vermiş gerçek bir milliyetçiydi. Ulusal 
kalkınmanın yabancılara değil, halkın gücüne daya
narak gerçekleşeceğini biliyordu. 

Aynı 'bilinç içinde 'bizlerin de olması temennisiyle 
Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şükrü Ba
bacan. 

Buyurun efendim^ 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ AYÇAN ÇAKIROÖULLARI (Denizli) — 
Saym 'Başkan, Yüce (Meclisin değerli üyeleri; biraz 
önce Halkçı Parti Grdbu adına konuşan değerli söz-

20 . 12 ; . 1984 O : 1 

cü, Tekel Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak Plan ve 
Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında bir Ana
yasa suçu işlendiği iddiasında bulunmuşlardır. 

Evvela sözlerimin başında, ,40 kişiden kurulu 
Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi arkadaşlarım adına, 
böyle bir iş yapılmadığım yüce heyetinize arz et
mek ve bütün arkadaşlarımı bu husustan tenzih et
mek istiyorum. 

Malumlarınız olduğu üzere, Anayasamızın 161 
inci maddesi bütçenin hazırlanması ve uygulanması, 
162 nci maddesi bütçenin görüşülmesi, 163 üncü 
maddesi bütçelerde değişiklik yapılabilme esasları, 
164 üncü maddesi de kesinhesapla ilgilidir. 

Şimdi sizlere 164 üncü maddeyi önce okumak is
tiyorum': 

«MADDE 164. — Kesinhesap Kanunu tasarıları, 
kanunda daha kısa bir süre kabul edilmemiş ise, il
gili oldukları malî yılın sonundan başlayarak, en 
geç yedi tay sonra, Bakanlar Kurulunca Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. Sayıştay, genel uygun-. 
luk bildirimini, ilişkin olduğu kesinhesap kanunu ta
sarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmişbeş 
gün içinde Türkiye Büyük Millet Mecisine sunar. 

Kesinhesap kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe ka
nunu tasarısıyla birlikte Bütçe Komisyonu günde
mine auntr. Bütçe Komisyonu, bütçe kanunu tasa
rısıyla kesinhesap kanunu tasarısını Genel Kurula 
birlikte sunar, Genel Kurul, kesinhesap kanunu ta
sarısını, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla beraber 
görüşerek karara bağlar. 

Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve genel uygunluk 
'bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine veril
miş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırıla
mamış denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve 
bunların karara bağlandığı anlamına gelmez.» 

Muhterem milletvekilleri, Anayasamızın 160 inci 
maddesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Sa-
yıştaya verilen ıgörev de şu şekilde ifade edilmiştir: 

«Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairelerin bü
tün gelir ve giderleriyle mallarını Türkiye Büyük 
Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların he
sap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanun
larla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama 
işlerini yapmakla görevlidir.» 

Katma Bütçeli Tekel Genel Müdürlüğü 1983 yılı 
saymanlıklarının bir kışımı 832 sayılı Sayıştay Kanu
nunun 39 uncu maddesinde yazılı süre içinde Sayış-
taya verilemediğinden -ki, bunlar toplam 91 adettir 
ve şu ana kadar 80 adedi verilmiştir- Sayıştayca, say-
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manhk idare hesapları ile kesinhesapların kararlaştırıl
ması mümkün olamadığından, rakamsal olarak uy
gunluk beyan edilememiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü, 233 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Kamu İktisadî teşebbüsü hü
viyetini kazandığından, saymanlık hesapları Sayıştay 
denetiminden verilip verilemeyeceği hususunda tered
düde düşülmesinden, saymanlık hesaplarının ıSayış-
taya verilmesinde bu tereddüt hâsıl olmuştur. Anaya
samızın, kesinhesap ile ilgili, biraz önce okuduğum 
164 üncü maddesinin son fıkrası, saymanlık hesapla
rının incelenmesi bitirildikten sonra da, ek uygunluk 
bildirimi verilmesine uygun bulunma tikadır ve bu 
husus 1982 Anayasaimızla yeni getirilen bir husustur. 
Malumlarınız, 'bu sene ilk defa bir yıl öncesine ait 
kesinhesaplarla, önümüzde gelen senenin bütçelerini 
birlikte görüşmekteyiz. 

Bu hükmün gereğince, saymanlık hesaplarının in
celenmesi bitiminde, Sayıştayca ek uygunluk bildi
rimleri getirilecektir. Kesinhesap kanunu tasarısının 
Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesinde, konu 
ile ilgili olarak Sayıştay temsilcileri de saymanlık he
saplarının incelenmesi sonunda, kesinhesap kanunun
da herhangi bir değişiklik meydana getirecek fark 
tespit edilirse, ek uygunluk bildirimi verileceğini ifa
de etmişlerdir. Bu görüşte olan Plan ve Bütçe Ko
misyonu, Tekel Genel Müdürlüğünün 1983 yılına 
ait Kesinhesap Kanun Tasarısının hükümetten geldiği 
şekliyle kabul etaiştir. 

Bu husus yüce heyetinize arz eder, hepinizi saygı 
ile selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Komisyon 
Sözcüsü. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesi üzerinde, 
gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 

Şimdi, şahısları adına konuşacak, «lehte» bir mil
letvekiline söz vereceğim. 

Şahısları adına söz isteyen arkadaşları sırasıyla 
okuyup, soruyorum : 

Sayın Mahmut Karabulut?. 
MAHMUT KARABULUT (Sivas) — «Üzerin

de» Sayın Başkan. 
BAŞKAN — tSayın Şeybmus Bahçeci?... Yok. 
Sayın ismail Şengün?... 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — «Aleyhinde» Sa-' 

yın Başkan. 
Sayın Paşa Sarıoğlu?... 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — «Aleyhinde» Sa

yın 'Başkan. 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Taşdemir?... Yok. 
Sayın Abdurrezak Ceylan?... Yok. 
Sayın Cafer Tayyar (Sadıklar?... 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

«Üzerinde» Sayın Başkan. 
BAŞKAN — «Üzerinde» bir arkadaş sizden önce 

istedi. 
Sayın İsmet Özarslan?... Yok. 
Sayın Lutfullah Kayalar?... Yok. 
Sayın Murat Sökmenoğlu?... Yok. 
Sayın Yavuz Köymen?... Yok. 
Sayın İsmail Saruhan?... Yok. 
(Sayın Sırrı Özbek?... Yok. 
Sayın Şaban Küçükoğlu?... Yok. 
Lehinde konuşacak milletvekili bulunmadığı için, 

aleyhte konuşacak milletvekiline söz veriyorum. 
Buyurun Sayın İsmail Şengün. 
Lehinde konuşma arzusunda bulunmayan millet

vekillerinin konuşma hakkı sukut etmiştir. 
HtLMl NALBANTOÖLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, ANAP sıralarından lehinde konuşacak yoksa, 
onların yerine ben çıkıp lehinde konuşsaydım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İsmail Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkanım, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; «doğrusu Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı Bütçemizin lehinde konuşacak, 
bir tek üye çıkmaması pek iç açıcı olmayan, olduk
ça yadsınacak bir durumdur. Bu bütçe üzerinde gö
nül arzu ederdi ki, hakikaten... 

BAŞKAN — Sayın Şengün, bu konuşmalarınızı 
da sürenize sayarım, onun için konuya girelim efen
dim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Sayın Başkamın, 
bana ne kadar müsamaha etmekte olduğunuzun far
kındayım, teşekkür ederim. 

Sayın .milletvekilleri bu 'bütçe büyük emeklerle 
hazırlanmıştır. Herkesin hakkını vermek lazımdır, 
özellikle Maliye ve Gümrük Bakanlığımız; teşkilatın
da çalışan çok değerli bürokrat arkadaşlarımız gece
lerini gündüzlerini bu bütçe için harcamışlardır, aleyh
te konuşmak için çıkmama rağmen, bu hususu özel
likle belirtmek istiyorum. 

Bunun yanı sıra bütçede dış borçlarla ilgili ola
rak bu sene oldukça gerçekçi bir rakam, bir ödenek 
konulmaya çalışılmıştır, 'bunu da bütçenin olumlu 
noktalarından birisi olarak 'belirtmhek isterim ve l>ü-
nu bir görev sayarım arkadaşlarım. (Alkışlar) 

MEHMET ONUR (Kahfaımanmaraş) — Hakki 
teslim ettiniz mi?. 
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ÎSMAÎL ŞENGÜN (Devamla) — Tabiî. 
Değerli arkadaşlarımı, maalesef Maliye ve Güm

rük Bakanlığı bütçemizin aleyhinde konuşmayı ge
rektirecek de..pek çok hususlar var. Bu 10 dakikalık 
süre içinde bunların hepsine değinmek takdir eder
seniz oldukça güçtür; bununla iberaber, Milliyetçi 
Demokrasi Partisi Grubu adına konuşan değerli ar
kadaşlarım, Halkçı Parti Grubu adına konuşan de
ğerli arkadaşlarım ve hatta müsaadenizle Anavatan 
Partisi adına konuşan değerli arkadaşlarımın ifade
lerinden, bütçenin aleyhinde olan hususları deşifre 
etmek güç olmayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bununla beraber bendeniz 
bu kısa süre içinde izniniz olursa, tek bir konu üze
rinde görüşlerimi teksif etmeye çalışacağımı. Bu ko
nu Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesi içinde dev
let memurlarına ayrılan ödenekle ilgilidir. Bir süre 
sonra bütçe tasarısının maddeleri üzerinde müzakere^ 
ler başladığında göreceğiz ki, devlet memurlarına 
Devlet Memurları Kanunu uyarınca 1985 yılında uy
gulanacak olan katsayı yılın ilk yarısı için 46 olarak 
Öngörülmüştür. Bu 46 katsayısının altında yatan ne
denler, önce bunun yılın ilk yansım kapsayacak bir 
katsayı olduğu ve onun da ötesinde, yılın başından 
itibaren devlet memurlarına yüzde 21 civarında bir 
maaş artışı getireceği şeklindedir. Bu artış için de 
yan ödenekler, yakacak ve Gelir Vergisi dolayısıyla 
1985'de uygulanacak yüzde 5'lik indirim de dahildir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi biraz içinde bulun
duğumuz yıl üzerinde durımak istiyoruz; çünkü biraz 
önce ifade ettiğim katsayı ileriye dönüktür, 1985 yı
lıyla ilgilidir. Hesabımızı önce 1984 üzerinde yapa
lım, ondan sonra 1985'e gelelim, ileriye dönük dü
şüncelerimizi ifade edelim. 

1984 yılı başında memurlarımıza 40 katsayısı uy
gulanırken, Hükümetimiz 1 katsayı artışını uygun 
görmek suretiyle Temmuz ayında bunu 41'e çıkar
mıştır. 1984 yılında esas alınan faktör, yüzde 25.uk 
enflasyondur. Yani, 1984 yılında yüzde 25 enflasyon 
gerçekleşmiş olsaydı, katsayı ve diğer ek benzeri maaş 
faktörleri sonucunda, memurumuz belki de 1984 yılı 
başındaki satın alma gücünü, 1984 sonunda da ay
nen devam ettirebilecekti. Bununla beraber, hepimiz 
çok iyi biliyoruz ki, bu yıl enflasyon hızı, yıllık or
talamalardan gidildiği takdirde yüzde 51 civarında 
olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, şu hailde yüzde 25 fiyat 
artışına göre hesaplanmış 'bir maaş 1984 yılında maa
lesef büyük oranda erozyona uğramış bulunmaktadır. 

Memurumuzun 1984 yılı başındaki alım gücü, yüz
de 26 daha düşmüş bulunmaktadır, özal Hükümeti, 
özellikle hükümet programında ifade edildiği üzere, 
enflasyon konusunda çok hassas davranıîacağını ve 
herkesin millî gelirden adil pay alması gerektiğini 
vurgulamış, eğer enflasyon yıl içinde tahmin edilen
den bir iki kat fazla cereyan ederse, memurların, üc
retlilerin maaşlarında da bunun karşıtı bir iki katlık 
bir azalma, satın alma gücünde düşme olacağını çok 
açık ifadelerle ortaya koymuştur. Ben 'bunları vak
tin darlığı nedeniyle hükümetin programından sizle
re okumak istemiyorum. Ancak, bu sözlerimin ha
fi: salarınızı tazeleyeceğine ve 'bu ifade ettiğim husus
ların aynen programda yer aldığına hepinizin inan
dığını kabul ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şu halde hükümet, 1984 
yılından 1985 yılına geçerken, memurumuza sadece 
ve sadece enflasyon haddinde ortaya çıkan rakam 
dolayısıyla yüzde 26 oranında borçlu 'bulunmaktadır. 
Bu borcun mutlaka ödenmesi ve ondan sonra 1985 
üzerinde durulması gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan (bundan 
takriben on gün önce bu kürsüden, 1984 yılında, 'bi
raz önce ifade ettiğim katsayı kademeleri dolayısıyla 
memurlarımıza iki kademede olmak Üzere, yüzdte 40 
civarında maaş artışı sağlandığını ifade buyurdular 
ve bunun yanında vergilerden Heri gelen, maaşın üze
rine konabilecek iki tane artışın da söz konusu ol
duğunu, hatırlayacaksınız, 10 gün önce belirttiler. 

Değerli arkadaşlarım, ben 'bunun üzerinde hesabı 
da yaptırdım, evet, hakikaten memurlarımıza iki ka
deme üzerinden 'bir artışın sonucunda bazı menfaat-
lar temin edilmiştir; fakat hangi kademe üzerinden 
yaptırırsanız yaptırın, örneğin 1984 senesinde bir 
ilkokul mezununun elde ettiği maaşı, 1984 Ocağında, 
Temmuzunda, Aralığında alınız, 7 nci dereceden bir 
memurun maaşını alınız, bunun ortalamasını alınız, 
Sayın Başbakanın ifade ettiği yüzde 40 kesinlikle yüz
de 30'lar civarındadır. Şu halde her şeyden önce Sa
yın Başbakanın yüzde 40'ın üzerinde menfaat temin 
edildiği şeklindeki beyanında bir yanlışlık olsa ge
rektir. 

Değerli arkadaşlarım, bumun yanı sıra 1984 yılın
da hakikaten memurumuza faturalı yaşam dolayı
sıyla "bir ek menfaat temin edilmiştir. Bu menfaatin 
da hesaplanan duruma göre, ortalama memurun maa
şına yüzde 3-4 kadar bir katkıda bulunduğuna şek ve 
şüphe yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, şu halde 1984 yılında me
mur en azından devletimizden yüzde 15-20'ler civa-
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rında alacaklı durumdadır, memurun satın alma gücü
nü Anavatan Partisi İktidarı tamir etmelidir, eski ha
line getirmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, bunun yanı sıra Anavatan 
Partisi Hükümet Programında herkesin ve özellikle 
ortadireğin millî gelirden eşit pay alması lazım gel
diği açıklıkla ortaya -konmuştur. Şu halde 1984 yılın
da yüzde 5,6-5,7 civarında gerçekleşeceği tahmin edi
len millî gelirden de memmurumuza düşen payın ken
disine verilmesi âdil bir hak, bir gelir bölüşümü ola
caktır. 

BAŞKAN — Sayın Şengün, süreniz doldu, lüt
fen toparlayalım. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Bunu iki daki
ka önce söyleseydiniz çok daha memnun olacaktım. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Tatlı 
tatlı konuşuyorsunuz da zamanın nasıl geçtiğini bile
miyoruz. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Çok teşekkür 
ederim, iltifatlınız kabul ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, bu sataşmaları 
dahil etmeyeceğiz. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Teşekkürler 
Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi 1985'e geçiyoruz. 
Gene hükümetiniz bu sihirli yüzde 25 rakamı üzerin
de duruyor, «Enflasyon 1985 yılında yüzde 25'te te
zahür edecektir, gerçekleşecektir» buyuruyor. Biraz 
önce size rakamı verdim, ortalaım'a yüzde 511er civa
rında, ki bu yüzde 51 nedir?. Geçen senenin yüzde 
30,6'sına veyahut da 1980 yılının yüzde 107'sine te
kabül eden rakamdır, öyle Devlet istatistik Enstitü
sünün yahut İstanbul Ticaret Odasının rakamlarını 
vermiyorum zatı âlilerine. Şimdi, 1985 yılında yüzde 
51'lifc 1984 enflasyonunun yüzde 25'e inebilmesi 
ihtimalini bendeniz fevkalade zayıf görü
yorum. inşallah, cam gönülden diliyoruz değerli 
arkadaşlarım, gerçekleşsin istiyoruz; fakat fazla ha
yalci olmadan kabul edelim ki, gerçekleşmesi ihti
mali fevkalade zordur. Bütün bunları bir araya aldı
ğımızda ve 1985 yılındaki kalkınma hızını da ele al

dığımızda -bu iki unsurdan hareket ediyoruz- 1985 
yılı sonunda memur maaşı, 1984 yılı sonunda alaca
ğının takriben yüzde 601arı olmalıdır ki, siz iktidara 
geldiğiniz zaman memurun satın alma gücü neyse, 
biraz da millî gelirden pay vermek suretiyle 1985 
yılı sonunda da memurlarımız aynı yaşam seviyesini 
devaım ettirebilsinler. Değerli arkadaşlarım, aksi hal
de bu istikrar programının, bu ekonomik politikanın 
en büyük yükünü, en büyük haksızlığını memurları
mız çekmiş olacaklardır; Türk memuru buna müsta
hak değildir. Türk memuruna Anavatan Partisi ikti
darı, 1983 yılı sonunda demiyorum; fakat 1984 yılı 
başındaki hakkını, satın alma gücünü vermelidir. (Al
kışlar) 

Değerli arkadaşlarım, eğer bu doğru ise, yaptığı
mız ince hesaplara göre 1985 yılının ilk yarısında kat
sayının 46 değil, 50... 

BAŞKAN — Sayın Şengün, söze müsamaha gös
terebilirim; fakat Genel Kurulun aldığı 'bir kararı te
cavüz etme lümkânım yok; 'bu itibarla vaktimiz dol
muştur, hemen bağlayın efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Bana yarım 
dakika verin, hemen bitiriyorum. 

1985 yılının ilk yansında katsayının 50 ve ikinci 
yarısında 54 olması kaçınılmaz surette gereklidir. Bu 
konudaki önergemizi yeri geldiğinde takdim edece
ğimizi Yüce Kurula arz eder... 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Altmış, 
altmış. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Gerçekçi ola
lım, ilik yarıda 50, (ikinci yarıda da 54 olmak üzere, 
katsayıyı takdirlerinize arz edeceğiz. 

Beni dinlemek lütfunda bulunan sizlere ve çok 
Sayın Başkanlık Divanına en derin saygılarımı sunu
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın ismail Şen
gün. 

Çalışma süremiz dolmuştur, saat 14.00'te toplan
mak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapıcıma Saati : 13.00 

» y < ı ••-
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İKİNCİ OTURUM -
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvexüi Abdulhaüm Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Murat Sökntenoğlu (Hatay), Saffet Sakarya (Çankırı) 

BAŞKAN — 48 inci Birleşimin ikinci Oturumlunu açıyorum. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi (3/658) 

BAŞKAN — Gündemin «Başkanlığın Genel Ku
rula Sunuşları» kısmında yer alan, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi 'Başkanlığının bir tezkeresi vardır; oku
tup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
îzmir Milletvekili Vural Arıkan'ın, 'hastalığı nede

niyle 8.12.1984 'tarihinden itibaren 20 gün izinli sa-

7. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1983 Malî I 
Yılı Kesinhesabı (3/589, 1/587) (S. Sayısı : 207) (1) 

2. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1983 Malı I 
Yılı Kesinhesabı (3/582, 1/588) (S. Sayısı : 205) (2) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, dünkü birleşimde gö
rüşmeleri tamamlanan ve oylaması bugüne ertelenen I 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KO? 

7. — 1985 Malî Yılı Genel Bütçe ve Katma Büt- I 
celi İdareler Kanunu Tasarıları ile 1983 Malî Yılı Ke- \ 
sinhesap Kanunu Tasarısı (1/608, 1/609, 1/558, 3/595) | 
(S. Sayısı : 149, 150, 220) (Devam) 

A) MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI 
(Devam) I 

1. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1985 Malî I 
Yılı Bütçesi I 

2. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1983 Malî I 
Yılı Kesinhesabı I 

ı , . •*£ 

(1) (2) 207 ve 205 S. Sayılı basmayazılar 
19.12.1984 tarihli 47 nci Birleşim tutanağına eklidir. I 

yılması, Başkanlık Divanının 17.12.1984 tarihli top
lantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Necmettin Karaduman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I 2 adet kesinhesap kanunu tasarısının oylamasını ya
pacağız. 

Oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılma-
I sı ve bilahara da kürsü önüne konulması suretiyle 
j yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
'(Oylar toplantı) 

:/IİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

I 3. — Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1983 Malî Yılı 
Kesinhesabı 

a) Tekel Genel Müdürlüğü 
1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı 

I Kesinhesabı 
I BAŞKAN — Sayın üyeler, 'bütçe ve kesinhesap 
I kanun tasarıları üzerindeki görüşmelere devam edi-
I yoruz. 
I «Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçe ve Kesinhe-
I sabi üzerinde konuşimalk üzere Sayın Mahmut Kiara-
I bulut; buyurun efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KORTCEBE AUPTEMOÇtN (Bum) — Sayın Baş-

I kan, bana sonra mı söz vereceksiniz? 

V. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

— 631 — 



T, B. M, M. B: 48 20 a 12 - 1984 0 : 2 

(BAŞKAN — Evet efendim. 2 üyeye söz vermek 
mevkiinde olduğumuz için şu anda söz veriyorum. 
Biiahara, üzerinde konuşmak üzere bir diğer üyeye, 
bakanın konuşmasından ısonna söz vereceğim. 

(Buyurun Sayın Karabulut. 
MAHMUT KARABULUT (Sivas) — Sayın Baş

kan, değerli üyder; bilindiği üzere, 178 sayılı Ka
nun Hükmünddki Kararname ile Maliye Bakanlığı 
'bünyesindeki Hazine Genel Müdürlüğü ve iMiHetler-
anası İktisadî ÎşbMiği Teşkilatı Genel Sekreterliğinin 
ayrılması ve bu bakanlığın, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığıyla birleşmesinden Maliye ve Gümrük Bakan
lığı meydana gelmiştir, 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının Bütçesi üzerinde 
söz söylemeden önce, bu bakanlığın görevlerini çok 
genel ''başlıklar halinde sunmayı gerekli "sayıyorum. 
Bunlar, devlet gelirlerinin toplanması, devlet bütçesi* 
ne ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, devlet muhasebesi
nin tutulması, devlet mallarının yönetimi, devletin hu
kuk danışmanlığı ve avukatlık hizmetlerinin yürütül
mesi, gümrük hizmetleri, gümrük muhafaza ve ka
çakçılıkla mücadele hizmetleridir. 

'Bu bakanlığın 1985 yılı bütçesi, 1 145 480 699 
bin liralık transfer ödenekleri bir yana bırakılacak 
olursa, 81 790 874 bin liralık hizmet bütçesinden iba
rettir.; Yaklaşık, 5,5 trilyonluk Üopîam bütçe karşı
sında bu rakamı mütevazi olarak niletendiriyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bazı mukayeseler yapacak 
olursak, Maliye ve Gümrük BaJkanhğına ayrılan Öde
neğin mütevazi olduğunu göreceksiniz. Bir araba ve
ya ev satın alırken veya satarken, şayet bu işinize 
bir komisyoncu aracılık etmişse, satış bedelinin yüz
de kaçı kadar komisyon ödüyorsunuz? Bankalarda 
para havale ettirmek, senet tahsil ettirmek ve Jbu-
nun gibi İşler için ne kadar komisyon ödüyorsu
nuz? Bir alacağını tahsil için vekil tayin ettiğiniz avu
katınıza ne kadar ödüyorsunuz? Bütün bunları ha
tırlattıktan sonra, Maliye ve Gümrük Bakanlığının 
hizmetleri için ayrılan ödeneğin, toplam bütçenin an
cak yüzde 1/4'ü kadar olduğunu göz önüne getirir
sek, rakamın mü'tevaziliği kendiliğinden ortaya çıkar. 

Söz konusu bütçenin, sadece gelir tablosunu ger
çekleştirmek, yani 5,5 trilyonluk gelirin tahsili dahi, 
bu fiyaMa altından kalkılınası zor bir iş olarak gö> 
rülmektedk. Evet, serbest piyasa şartlarında bu işin 
bu fiyata yaptırılması imkânsız görülmekle birlikte, 
bu iş bir kamu görevi olarak yapılmak zorundadır 
ve yıllardan beride yapılagelmiştir. Ancak, bu husus 
Plan ve Bütçe Komisyonunda tespit edilerek, 20 mil-

ı yar civarında bir yedek ödenek öngörüâmüştür. Bu-
I nun 10 milyar lirası, belediyelerin acil ihtiyaçları için, 
I 10 milyar lirası da, genel ve katma bütçeli kuruluş-
I ların yıl içinde doğacak acil ihtiyaçları için öngö

rülmüştür. 
(Değerli milletvekilleri, büyük ümitlerle uygulama

sına geçilen Kattma Değer Vergisi, malî idarenin ve 
ekonomik yapımız açısından bir dönüm noktası sa-

I yılmak icap eder. Çok uzun bir tartışma dönemini 
I sona erdirerek, uygulamaya konulan bu verginin ba

şarılı bir şekilde uygulanmak zorunda olduğunu da 
belirtmek isterim. 

I (Değerli milletvekilleri, biraz da malî idareden söz 
I etmek istiyorum. Sağlıksız bir malî idareden söz eder-
I ken, amacım bir kimseyi veya bir kurumu suçla

mak değil, ancak bir durum tespiti yapmaktır. 
Vatandaş olarak, hepimiz birçok konularda ver-

I gi mükellefiyiz. Bu mükellefiye'tflerle ilgili olanak, ver
gi dairelerine yolu uğrayıp da şikâyetçi olmayan bir 
vatandaşımız varsa, ya çok sabırlı birisidir, ya da 

I çok talihlidir. Bunu, sadece kendi Ikanaatim olarak 
ifade etmiyorum. Bunun, çok yaygın bir kanaat, hat-

I ta genel kabul gören bir husus olduğunu da söyle
yebilirim. 

Diğer birimlere gelince, Bütçe ve, Malî Kontrol 
I Genel Müdürlüğü, özellikle yerine getirmeye çalış

tığım malî kontrol göreviyle ilgili olarak, kendisin
den sorulan hususlara pek yavaş cevap verdiği, hak
kını almak için bu idarenin mütalaasına ihtiyaç duy-

I muş olanlarca ifade edilmektedir. 
I Yine Muhasebat Genel Müdürlüğüne bağlı say-
I manilıklarca yapılan devlet ödemeleri de, önemli ve 
I yaygın şikâyetlerin başında gelmektedir. 

Devlet mallarının idaresiyle ilgili olan, Milî Em-
Llak Genel Müdürlüğü ise, aynı durumdadır. Halen, 
I devletin sahip olduğu tapulu gayrimenkul miktarı 

meçhuldür. Bunun tespiti için 1976-1978 yılları ara-
I ısında yapılan envanter çalışması bugüne kadar so-
1 nuçlandırılamamıştır. Yani bu idare Devletin mal 
I varlığını ve bundaki değişikliklere ait kayıtları gü-
I nü gününe takip etmek şöyle dursun, belirli bir za

man kesitindeki durumu bile 10 yıla yakın bir sü
redir elde edememiştir. 

Devletin sahip olduğu arazi bilinmediğine göre, 
I kaybolan geliri hesaplamak imkânı da yoktur. Ancak 

bu tahmin olunan gelirin en az birkaç katı» hatlta 10, 
20, 30 katı gelir kaybından bile söz edilebilir. 

Gümrükle ilgili birimlerdeki aksaklıklar ise çok 
I sık olarak kamuoyuna'yansımakta ve muhterem heye-
I 'tinizce mıalum bulunmaktadır. Ancak iyileşme yönün-
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de önemli mesafeler katedildiğini de belirtmek isterim. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığının hizmet alanına giren 
konularda, teftiş işleriyle 'görevli olmak üzere, bakan
lık merkez teşkilatında maliye müfettişliği, gümrük 
müfettişliği, 'bütçe kontrolörlüğü, millî emlak kontro
lörlüğü, muhasebat kontrolörlüğü, gelirler kontrolör
lüğü, gümrük kontrolörlüğü olmak üzere yedi ayrı tef
tiş birimi ve bir de münhasıran vergi incelemesin
de yetkili olmak üzere hesap uzmanlığı ihdas edilmiş 
bulunmaktadır. Teftiş işindeki bu uzmanlaşma, ba
kanlığın anafaliyet alanlarına paralel olanak gerçek
leştirilmiş bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, üstün vasıflı kimselerin sı
navla seçilip üç yıllık bir yetiştirilme döneminden 
sonra bu görevlere atandıkları hatırlanırsa, bu kim
seler arasında bu kadar uzmanlaşmayı gerektiren hiz
met alanlarının icra unsurlarının da iyi yetişmiş kim
selerden seçilmesi gereği açıktır. Halbuki mevcut hal
de, bakanlığın birçok 'kademelerinde yetişmiş deman 
açığı vardır. Bu açık yıllardır süregelmektedir. Malî 
idaredeki bozukluğun anasebeplerinden birisi budur. 

İşte 1985 Bütçesi de bu haliyle bu meseleleri çöz
meye yetmeyeceği kanaatinde olduğum için, çok mü-
tevazidir diyorum. Şu halde Maliye ve Gümrük Ba
kanlığının iyi yetişmiş kaliteli memurlarla donatılmış, 
tüm servisleri otomasyona geçmiş, tüm hizmet bina
dan işin gereğine uygun ve devlet haysiyetine yaraşır 
bir idare halline geleceği umudumu, ifade ve bunu 
bir temenni olarak zikreltmekle, tespit ettiğim aksak
lıkların bence uygun olan çözümlerinde gösterme gö
revini yerine getirmiş olduğum kanaatindeyim. 

Kıymetli üyeler, şimdi biraz da devlet harcamala
rında etkinlik ve verimliliğin sağlanması için gerekli 
tedbirlerden bahsetmek istiyorum. Bilindiği üzere hız
la kalkınmakta bulunan ülkemiz, 'bazı, kaynaklar yö
nünden hiç de zengin değildir. Bu nedenle mevcut 
'kaynakları en son kuruşuna kadar büyük bir titiz
likle değerlendirmek zorundayız. Aksi halde tüyü bit
medik bir yetimin bile vebalinden kurtulmak hiçbi
rimiz açısından söz konusu değildir. 

Saygıdeğer heyetinizin malumları olduğu üzere, 
ülkemizde harcamaların denetimi Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca idarî, Sayıştay Başkanlığınca kazaî yön
den yerine «dirilmektedir. Sayıştay Başkanlığı bu gö
revini, bütçe uygulandıktan sonra ve evrak üzerinde 
hukuka uygunluk açısından yapmakladır. Bu deneti
min gecikmeli olarak yapılması, millî kaynaklarımızın 
en e'lkin ve verimli bir biçimde kullanılmasını engel-

I temektedir. Bilindiği üzere 1985 Malî Yılı Bütçe Ka* 
I nunu Tasarısı bir yandan enflasyonla mücadeleyi 
I esas amaç olarak 'belirlerken, diğer yandan da yüzde 
I 5,5 olarak programlanan 'büyüme hızını gerçekleştir-
I meye yöndiktir. Gerekçede de 'belirtildiği gibi... 
I 'BAŞKAN — Sayın Mahmut Karabulut bir daki-
I kanızı rica edeyim. Kupalar kürsü önüne konulsun. 
I Bir hususu hatırlatmak isterim. İki kupa da ayrı 
I ayrı kanun tasarılarıyla ilgilidir,; Bazı arkadaşlar bir 
I kanun tasarısı ile ilgili zannederek tek kutuya oy 
I atıyorlar. Bu itibarla kullular kürsü önüne konulsun, 
I ona göre arkadaşlarımız eksik oy atmışsa tamamla-
I sınlar. 

: SÜLEYMAN KOYUNCUGIL (Gaziantep) — Sa-
I yın Başkan, yanlışlıkla aynı kupaya oy altan arka-
I daşlar var. Birer tane daha oy atabilir miyiz? 

BAŞKAN — Başkanlık Dîvanına yazı ile bildir
sinler, biz onları düzeltelim. Mükerrer çıkarsa zaten 

I saymayız efendim. 
Devam edin efendim. 

MAHMUT KARABULUT (Devamla) — Gerek-
I çede de belirtildiği gibi, bu hütçe ile hızlı bir yapı-
I sal değişim içinde bulunan ekonomimizde, millî kay-
I naklarımızın en etkin ve verimli bir hiçimde kuüa-
I nılması sağlanarak, altyapının yenilenmesi ve geliş-
I tirilımesi, mal ve hizmet üretiminin artırılması, gelir 
I dağılımının iyileştirilmesi, sosyal adaletin yaygınlaş-
I tırılması, bölgesel dengesizliklerin giderilmesi ve dev-
I let daire ve kurumlarının topluma sundukları hiz-
I metlerin düzeyinin yükseltilmesi hedef alınmış olup 
I bu hususları 'gerçekleştirmede hükümetimizin .kararlı 
I olduğunu da 'belirtmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Ma'hmut Karabulut, topar-
I laymız lütfen. 

MAHMUT KARABULUT ı(Devamla) -^ Topar-
I lıyorum. 
I Hükümetimiz tüm yetki ve imkânlarını kullana-
I ırak yeterli ve adil vergilendirme politikalarına devam 
I etmekle birlikte, toplanan bu paraların yukarıda he-
I, lirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda har-
I canlması için, daha başlangıçta sadece hukukilik de-
I netimi değil, aynı zamanda ve özellikle harcatmalarda 
I müesseriyet denetimine 'önem vermeyi de amaçlamak-
I tadır. Bundan önceki hükümetler döneminde de har-
I camalardaki etkinlik ve verimlilik konusuna önem 
I verileceğinin belirtilmesine ve bu konuda her yıl Baş-
I bakanlıkça genelgeler yayınlanmasına rağmen, alın-
I ması gereken ve istenen tedbirler kâğıt üzerinde fcal-
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mıştır. Mensu'bu bulunduğum Anavatan Partisi bu 
hususları yerine getirecek, h'içfoir husus kâğıt üzerin
de kalmayacaktır. 

'BAŞKAN — Sayın Karabulut, son tarafına geli
niz, orayı okuyun. 

MAHMUT KARABULUT ^Devamla) — Hükü
metimiz, harcamaların ötMnliği ve verimliliğine önem 
verdiği için, 'bunu gerçekleştirecek ve gerçekleştir
mek zorundadır. Çünkü, kaynaklarımızı hovardaca 
harcayacak kadar zengin bir üıllke değiliz, 

Maliye ye Gümrük; Bakanlığı Bütçesinin memle
ketimize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diler, 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alşışlar) 

BAŞKAN — Teşekür ederiz Sayın Karabulut. . 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesi ile 1983 Yılı 

Kesinhesap Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmeler 
tamamlanmıştır. 

Söz sırası Sayın Maliye ve Gümrük Bakanının-
dır; buyurun Sayın Bakan. (Alkışlar) 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMÖÇÎN '(Bursa) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, 1985 Malî Yılı Bütçesinin ya
sama organında görüşülmesi süresi tamamlanmak 
üzeredir. Malumları olduğu üzere, 1985 Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı, ile 1983 yılı kesinhesap kanunu ta
sarıları Hükümetimizce 15 Ekim 1984 tarihinde Tür
kiye Büyülk Millet Meclisine sunulmuştur. Tasarıların 
Plan ve Bütçe Komisyonuna takdimi 24 Ek'im 1984 
tarihinde yapılmış ve geneli üzerinde kapsamlı ve ya
rarlı görüşmeler olmuştur. 

Aynı çerçeve içinde, Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğının 1985 Yılı Bütçe Tasarısı da komisyonda her 
yönüyle incelenmiş ve olumlu bazı değişikliklere uğ
ramıştır. Bir değerli konuşmacımızın gösterdiği ince
liğe ben de katılıyor ve yeri gelmişken Plan ve Büt
çe Komisyonu üyelerine gösterdikleri başarılı ve sa
bırlı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. (Al
kışlar) 

Keza, bütçe ve-kesinhesap kanunu taşanları da 8 
Aralık 1984 tarihinde yüce Meclisimize arz edilmiş 
ve geneli üzerinde görüşmeler yapılmış, çok yararlı 
telkin, eleştiri ve önerilerde 'bulunulmuştur. 

Ulaştığımız görüşme aşamasında bakanlığımızın 
1985 Yılı Bütçesi, 1983 Yılı kesinhesap kanun taşan
ları ve Gelir Bütçesi bugün tartışılmaktadır, 

1985 Yılı Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesi, 
müşterek transferler için aynlan ödenekler ile kat
ma bütçeli idarelere yapılacak Hazine yardımları 
için ayrılan Ödenekler de dahil olmak üzere 
1 250 461 929 CDO lira olarak huzurlarınıza gelmiş 
bulunmaktadır. 

Plan ve Bütçe Komisyonuna teklif edilen teklif 
Komisyonca değiştirilmiş, bu suretle 11 622 356 OCÛ 
liralık bir ödenek diğer cariler kalemine, 20 milyar 
liralık bir ödenek de transferler kalemine eklenmiştir. 
Bu eklemelere; rağmen, müşterek transferler ve Hazi
ne yardımları bir tarafa bırakılacak olursa bakanlı
ğımızın gerçek hizmet bütçesi 93 413 2301 0001 liradan 
ibarettir. 

1984 yılında hizmet bütçemizin 62 417 347 000 
lira olduğu dikkate alınırsa, 1985 yılında hizmet büt-
çemizdeki artış yüzde 49,6 olmaktadır. 

1985 yılında Katma Değer Vergisine geçiş nede
niyle vergi idaresinde yapılan düzenlemeler ve hizmet 
artışlarının ilave yükü de bu artışla karşılanacaktır. 

Muhterem Komisyonca yapılan cari ödenek ilave
si de bu maksada matuf bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica ede
ceğim. 

Bundan evvelki oturumda da arkadaşlarımızdan 
rica ettim; lütfen ayakta olan arkadaşlar yerlerine 
otursunlar. Geçmiş dönemlerin çok acı bir tecrübesi 
vardı; Meclis anarşisi idi. Maalesef bu dönemde de 
arkadaşlarımız ayakta durma anarşisini gösteriyorlar. 
Rica ederim herkes yerinde otursun. (Alkışlar) 

Devam ediniz Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMÖÇÎN (Devamla) — Efendim, 
bir de sürekli olarak devam eden yüksek sesli konu
şanları uyarır mısınız? 

BAŞKAN — Aynı mahiyettedir efendim; aynı ma
hiyettedir. 

Buyurun, devam edin efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Devamla) — Size ver
mek istediğim bilgileri yeterince arz edemeyeceğim 
endişesindeyim, o bakımdan ikaz edilmesini arz et
tim. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının yatırım bütçesi, 
1985 yılı için 20 milyar 735 milyon lira olarak öngö
rülmüştür. Bu ödeneğin 14 milyar 880 milyon lirası 
yapı, tesis ve büyük onanmlar için ayrılmış bulun
maktadır. 
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Yürürlükteki yasalar uyarınca bakanlığımıza veri
len görevleri sağlıklı ve etkin bir şekilde ifa etmek 
için, ihtiyaç sırasına göre hükümet konağı bulunma
yan veya yetersiz durumda bulunan il ya da ilçelere 
öncelik verilerek yatırımlara girişilmekte, vergi daire
leri, memur konutları, maliye binaları yapım ve ona
rımına, yatırım programı içinde devam edilmektedir. 

Makine, teçhizat alımları için ayrılan ödenek 1 
milyar 809 milyon liradır. Bu ödeneğin büyük bölü
mü, vergi idaresinde mekanizasyon ve otomatik bil
gi işlem sisteminin geliştirilmesi suretiyle, vergi idare
sinin etkinleştirilmesi amacıyla ayrılmış bulunmakta
dır. 

Diğer taraftan, gümrük idaresinde haberleşme ağı
nın güçlendirilmesi, Gümrük Muhafaza Teşkilatının 
modern vasıta ve cihazlarla donatılması ve gümrük 
kapılarında sunulan hizmetin süratli, etkin ve çağdaş 
bir şekilde yapılabilmesi amacıyla, gerekli görülen ted
birler ve düzenlemeler hedeflendiği şekilde gerçekleş
tirilecektir. 

Bakanlığımız bütçesinde yer alan transfer ödenek
lerinin 806 milyar 870 milyon 275 bin lirası katma 
bütçeli idarelere yapılacak Hazine yardımlarını oluş
turmaktadır. İktisadî, malî ve sosyal müşterek trans
ferlerin tutarı ise 350 milyar 268 milvon 424 bin liravı 
bulmaktadır. Bakanlığın kamulaştırma ve diğer trans
fer harcamaları için öngörülen ödenek ise sadece 8 
milyar 306 milvon liradır. Bu büyüklüklerin ifade et
tiği gerçek 1985 Yılı Bütçemizin takdir edileceği üze
re harcamalarda tasarrufu sağlayan, tutarlı, dengeli 
ve etkili bir bütçe niteliği taşıması amacıyla hazırlan
dığı keyfiyetidir. 

Değerli arkadaşlar, gerek Plan Bütçe Komisyonun
daki tartışmalarımızda ve gerekse Yüce Meclisteki 
konuşmalarda bazı arkadaşlar bir konuyu tekrar tek
rar ifade etmekte devam ediyorlar, bu da bütçenin kü
çüklüğü ve büyüklüğü konusudur. Gerek genel tak
dim konuşmamda ve gerekse Plan Bütçe Komisyonu 
görüşmelerinde bütçe büyüklüğü ile ilgili fikirlerimi 
arz etmiştim. Ancak, eğer müsaade ederseniz, bura
da bir kere daha bu konudaki görüşümü arz etmek 
istiyorum. 

Bütçenin büvüklüğü ve küçüklüğü birçok sekildi 
tartışılabilir. Sizin büyük dediğiniz bütçe bir başka
sı için pek küçük ve dar bir bütçedir veya yeterli, 
yetersiz, istikrar bütçesi veya hayalî bütçe gibi bir
takım sıfatlar yakıştırılabilir bütçelere. Ancak bu
nun en doğru yolu, bütçenin gayri safi millî hâsıla 
içindeki payını ifade etmektir zannediyorum. 

Pek değerli konuşmacıların da ifade ettiği gibi, 
bütçenin gayri safi millî hâsılaya göre oranı yıllar 
itibariyle önemli farklılıklar göstermektedir, bu oran
lar mesela 1974'te 18,3 1975te 21,3, 1977'de 27,1, 
1979'de 27,9, 198l'de 23,7; 1984'te 22,05 olacağı tah
min edilmektedir, 1985'te de 24 olacağı tahmin edil
mektedir. 

Değerli arkadaşlar, bu oranı söyledikten sonra 
bütçe küçüktür, büyüktür tartışmasının hemen yanı
na, «Acaba bu orana sahip olan bütçe ekonomik açı
dan uygun bir bütçe midir, enflasyon yönünden 
uygun bir bütçe midir, diğer ekonomik göstergeler 
yönünden uygun bir bütçe midir?» tartışması gel
mektedir. 1977 ve 1979 senesinde 27,1 ve 27,9 oran
larına çıkan harcamaların gayri safi millî hâsılada
ki oranı, ekonominin hiç de sağlıklı birer ekonomi 
olduğunu ifade etmemektedir. Bu senelerdeki enflas
yon miktarları hepimizin hatırındadır. Bir taraftan 
ekonominin büyüklüğünün ekonominin iyi bir gös
tergesi olduğunu söyleyeceğiz, bir taraftan da o yıl
lardaki enflasyon miktarının büyüklüğünün neden
lerini açıklayıcı bir mantıkî cevap bulamayacağız. 

ONURAL ŞEREF BÖZKURT (Çanakkale) — 
Bu verdiğiniz rakamlar başlangıç ödenekleri itiba
riyle midir? 

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

1985 yılı Bütçesinin gerçekçi ve ihtiyaçlarımızı 
karşılayacak bir biçimde hazırlanmış ve gayri safi 
nfillî hâsılaya oranı malkul bir bütçe olduğunu ifade 
etmekle bu konudaki tartışmalara bir nihayet ver
mek istiyorum.) 

Değerli arkadaşlar, yine pek çok arkadaşımızın 
haklı veya haksız olarak burada ifade ettiği bir hu
sus var, fonlar meselesi: 

Deniliyor iki, fonlar Anavatan Partisi Hükümeti 
tarafından ihdas edilmiş, bütçe içine konulmamak 
suretiyle Yüce Meclisin dışma çıkarılıp kontroldan 
kaçırılmak için icat edilmiş bir olaydır. Burada çok 
değerli bir konuşmacı, bunun çdk eskiden beri süre
gelen «bir uygulama olduğunu açıkça ifade etti. 

Bakınız, Tünk Parasını Koruma. Mevzuatıyla ilgili 
olara'k kurulmuş olan Akaryakıt Fiyat İstikrar Fo
nu, Petrol Fonu: Fiyat İstikrar Denetleme Fonu ve 
daha sayısı 80'e varan fonun var olduğunu, bunun 
senelerden beri var olduğunu hiçbirimiz inkâr ede
meyiz. 
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — 1982 Anayasasın
dan sonrasını diyoruz. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Biz bu fon 
ile ilgili olarak bir düzenleme getirmiş bulunuyoruz. 
Fonun nasıl olacağını, nerelere harcanacağını, bu
nun nasıl denetleneceğini açıkça ifade ediyoruz. Bu
nun herhalde tenkit edilmesi gereken bir olay de
ğil; takdir edilmesi gereken bir olay olduğunu he
pimiz teslim eltmeliyiz. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, bizim Yüce Meclisin önünde 
veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yoktur. «Bazı fon
ların hangi miktarlarda olduğu saklanılıyor» denil
mektedir. Bununla ilgili olarak sizlere bilgi vereyim. 
isterseniz.: 

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonunda 30.11.1984 
itibariyle 167 milyar liralık tahsilat olmuştur. Pet
rol Aramaları ve Petrolle İlgili Faaliyet Düzenleme 
Fonunda, gene aynı tarih itibariyle 48,9 milyar li
ralık tahsilat: Akaryakıt İstikrar Fonunda 50 mii-
lar tahsilat; Toplu Konut Fonunda 65,1 milyar li
ralık tahsilat; Kamu Ortaklığı Fonunda 1985 yılı so
nu tahminimiz 10 milyar liralık tahsilat bekliyoruz. 
Bu sene henüz yoktur. 

Değerli arkadaşlar, fonlar, belirli hizmetleri, sü
ratle ve hükümet programlarına uygun olarak işsiz
lik, toplu konut ve kalkınmada öncelikli yörelerin 
biran evvel öncelikle kalkındırılmasına matuf olarak 
düzenlenmektedir. Hükümet Programımızda ve se
çim 'beyannamemizde zaten hu hususlar birçok de
fa tekrar edilmiş, Üfade edilmiştir ve 'bu konudaki 
uygulamalarımıza tıpkı daha ilk seçim beyanname
sinde ifade ettiğimiz heyecan ve inançla devam et
meye kararlı olduğumuzu bu vesileyle bir kere daha 
ifade etmek istiyorum. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Dene
timleri kim yapacak Sayın Bakan? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Her bi
rinin nasıl denetleneceği kendisiyle ilgili kararname
de vardır. Eğer arzu ediyorsanız yazılı olarak mufas
sal bir açıklama takdim edebilirim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

ŞÜKRÜ BABACAN '(Kırklareli) — Onu sarf 
eden denetlemeli.] 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN Pevamla) — Efen
dim, çök değerli bir konuşmacımız vergi sistemleri

nin esnek olmadığını ifade ettiler; haklıdırlar. Geçti
ğimiz yıllarda vergi sistemi âdeta arap saçına çevril
miştir. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayenizde daha da arttı. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Saye
mizde se'kiz vergi çeşidi ortadan kaldırılmakta; basit, 
anlaşılır, fevkalade esnek, vergi adaletini layıkıyla 
oturtacak bir vergi sistemi getirilmektedir. 

Bir «Vergi Reformu» olarak adlandırılan ve bu 
hususta herkesin ittifak halinde olduğu Klatma Değer 
Vergisinin başlatılması ve başarıyla uygulanması ve 
Türk Milletine kazandırılması inşallah hükümetimi
ze nasip olacaktır. Yüce Meclisimizin hu konuda biz
lere bütün güçleriyle yardımcı olacağına inancım 
tamdır. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Katma Değer Vergisi 
fon değil midir Sayın Bakan? 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Ceva
bını lütfen siz veriniz efendim. 

Katma Değer Vergisinde zarurî gıda maddeleriy
le ilgili bir husus vardır. Yüce 'Meclisimiz, bu temel 
gıda maddelerinin Katma 'Değer Vergisi oranlarını 
sıfıra kadar indirme veya günün ekonomik koşulla
rına göre ayarlama konusunda bakanlar kuruluna 
yetki vermiştir. Bakanlar kurulu, yüce 'Meclisten al
dığı yetkiyle gereken düzenlemeyi gerektiği zamanda 
yapacaktır, endişe etmeyiniz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Kararnamelerle mi 
Sayın Bakan? 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN ((Devamla) — Başka 
yolu var mı efendim? Bakanlar Kuruluna verilen yet
kiler başka nasıl kullanılabilir? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Kararnameler ne 
zaman Meclisten geçecek Sayın Bakan? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Hiç ace
le etmeyin. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan müdahale etmeyelim, 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Efen
dim, yine çök değerli arkadaşlarımız, TUSİAD ve 
benzeri kuruluşların 1985 Bütçesiyle' ilgili yayınla-
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muş olduğu bazı değerleri öne sürerek, bütçenin çok I 
büyük açıklar vereceğini, 1984 yılı içinde bu açığın 
çok büyük rakamlara ulaşacağını ifade buyurarak 
trilyonlardan bahsettiler. I 

Değerli üyeler, hepimiz çok iyi biliyoruz ki, büt- I 
çeler 'birer tahmindir. Bütçeler, politik anlayışlar, I 
memleketin içinde bulunduğu ekonomik şartlar göz I 
önünde bulundurulmak suretiyle gelir-gider dengesi- I 
nin nasıl olacağını ifade eden 'birer tahmin, birer bel- I 
gedirler. TUS'lAD veya bir başka kuruluş da "birta
kım tahminler yapabilir. Şüphesiz onların tahminle- I 
rine de saygı göstermek mümkündür; ancak filanca I 
kuruluş tahminlerini şöyle yapmıştır, şu baza göre I 
yapmıştır diyerek 'bütçenin açık vereceğini, bütçenin I 
yetersiz ve samimî olmadığını ifade etmek de bence I 
bir tahminden ileriye gidemez. Yıl sonu yaklaşmak- I 
tadır. 1984 senesiyle ilgili neticeleri inşallah hep be- | 
raber alacağız, o zaman hangi değerlendirmelerin I 
nasıl neticeler vereceğini hep 'beraber pek güzel gö- I 
receğiz. I 

'Değerli arkadaşlar, bütçe açığının, ifade edildiği I 
gibi, 1984 yılı için 390 milyar civarında olması -bek- I 
lenmektedir. Bu da bir tahmindir; ancak bu beklen- I 
tinin trilyonla ifade edilmesi mümkün olamayacak- I 
tır, onu ifade etmek istedim. I 

ÖMER KOŞHAN (Kars) — Yani milyarlarda 
mı kalacak 'Sayın Bakan? 

MALÎYE VE GÜMRÜKİ BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTE'MOÇIN (Devamla) — Allah 
göstermesin. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, bugün herhalde laf 
atmak için hazırlık yapmışsınız. I 

'MALİYE VE GÜMRÜK! BAKANİ AHMET 
KURTECEBE AUPTE'MOÇÎN (Devamla) — Efen
dim, gene çok değerli konuşmacıların tekrar tekrar I 
ifade ettikleri 'Maliye Bakanlığı ile Gümrük Bakan- I 
lığının birleştirilmesi, Hazinenin bakanlık bünyesin- I 
den ayrılarak Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ola
rak teşkil edilmesi hususudur. İfade ediliyor ki, Ha
zine, 'Maliye Bakanlığı bünyesinden ayrılmakla gü- I 
cünü kaybetmiştir. I 

Değerli arkadaşlar, bakanlıkların teşekkülü, ba
kanlıkların bağlı ilgili kuruluşları ve organları, gene 
hiçbirimizin itiraz etmeyeceği şekilde baştaki hükü- I 
metlerin siyasî tercihleri, ekonomik anlayışları ve yö
netim anlayışlarıyla ilgilidir. Biz, gene seçim beyan
namemizi daha kamuoyuna ilk sunduğumuz andan 
itibaren bakanlıkları bMeştireceğimizi, hizmetlerde bir 
vahdet, birlik beraberlik getireceğimizi ifade etmişiz- | 

I dir. Bu birleştirme bizim organizasyon ve yönetimde 
I kabul ettiğimiz fikirler istikametinde gerçekleş tiril-
I mistir, önemli olan filanca müsteşarlığın başarılı ol-
I ması veya filanca bakanlığın başarılı olmaması ha-
I disesi değildir. Hükümet bir bütündür. Hükümet iyi 
I koordine edilir, iyi yönetilirce, birimleri nasıl taksim 
I edilmiş olursa olsun, neticeler bu memleketin hayrına 
I neticelerdir. Biz organizasyonu yaptık, koordinasyo-
I nu da bütün dikkatimizle yürüteceğiz ve inanıyoruz 
I ki, neticeleri halkımız, memleketimiz için hayırlı, 
I uğurlu olacaktır. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
I Şu anda hazinenin nakit durumunu biliyor musunuz 
I Sayın Bakan? 

(MALİYE VE GÜMRÜK! BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMÖÇ1N (Devamla) — Gayet 

I tabiî. Arzu eder misiniz? 
I Efendim, çok değerli bir konuşmacımız oto itha-
I liyle ilgili olarak birtakım ifadelerde bulundular, ba-
I zı rakamlar verdiler. Zannediyorum bu rakamlar 
I birtakım özel halleri ifade etmektedir. Kendileri bize 
I eğer yazılı olarak, bu ifade etmek istedikleri özel hali 
I bildirirlerse biz de kendilerine araştırır, birtakım de-
I ğerler verebiliriz. Ancak, genel olarak otomobil itha-
I liyle ilgili bazı bilgileri arz etmek istiyorum; işçiler ve 
I ithalatçılarla ilgili olarak. 

İşçiler ve ithalatçılar aynı oranda gümrük vergi-
I sine tabidirler. İşçiler uygulanmakta olan ithalat re-
I jiminde öngörülen fonu ithalatçılara nazaran yüzde 

10 eksiğiyle öderler. İthalatçının kullanılmış otomo-
I bil ithali yetkisi yoktur. Sadece işçilere böyle bir hak 
I tanınmıştır. Dolayısıyla otomobilin yaşına göre tes

pit edilen Gümrük Vergisi indiriminden ithalatçılar 
I yararlanamamaktadırlar. İşçilerin de yeni otomobil 
I getirmeleri, dolayısıyla bu otomobilleri yurt dışında 

vergisiz olarak satın almaları .mümkündür. Ichalat-
I çının yurda getirdiği otomobillerin satışı dolayısıyla 

devlete vergi ödediği gerçeği de unutulmamalıdır. 
ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Az onların

ki, işçiden daha az. 

MALÎYE VE GÜMRÜK! BAKANI AHMET 
KfURTCEBE AUPTBM'OÇİN (Devamla) — İşçile
rimizin oto ithallerinde «Bedelsiz ithal rejimi» altın-

I da yüzbinlerce dağınık faturanın ödemelerinin de 
kontrol altında olmaması sebebiyle gümrük idarele
rine Ibrazıyla yaratacağı kargaşayı önlemek üzere 

I yurt dışında devletin temsilcileriyle ve mümessiller ka-
I nalıyla belirlenen kıymetler baz alınarak, yani mü-
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messil kârı da dahil olarak, Gümrük Vergisine tabi 
tutulmaktadırlar. Değeri, tüccarların bedelini yurt 
içinden transfer suretiyle ödedikleri ve faturaları üze
rindeki değerden ticarî usuller ve rejim sebebiyle ver
gilendirilmektedirler. Ancak unutmayınız ki, mümes
silin kârının yokluğu devlet tarafından bu satıcılar
dan Gelir ve Kurumlar Vergisi olarak telafi edil
mektedir. Eğer bu konuyla ilgili spesifik örnekleriniz 
varsa, bu hususu açıkça tartışmaya ve detaylı bilgi 
vermeye hazırız. 

Değerli arkadaşlar, yine sık sık telaffuz edilen 
bir hadise var; kamu mallarının envanteri yok, ça
lışmalar çok ağır gitmektedir, kamu malının ne ka
dar olduğunu bilemez isek gelir miktarını nereden 
bileceğiz, gideri nasıl hesap edeceğiz diyerek bu ko
nuda konuşma yapan arkadaşlarımız haklıdırlar. An
cak senelerin ihmallerini, yine Allah izin verirse hü
kümetimiz telafi edecektir. (ANAP sıralarından al
kışlar) Senelerdir ihmale uğramış olan ve muhalif 
veya iktidar kanadına mensup her üye tarafından 
tenkit edilen bu husus, iktidarımız tarafından artık 
bir problem olmaktan çıkartılacaktır. Eğer müsaade 
ederseniz birkaç bilgi vereyim; ama bu konuda daha 
fazla tartışmaya gerek görmüyorum. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 
1950 yılından 1.10.1984 tarihine kadar toplam 36 447 
köyden 16 753 köyün tapulaması bitirilmiş, 1513' 
ünün tapulaması devam etmektedir. Tapulaması bi
ten yerlerde 13 110 582 dönüm arazi Hazine adına 
tespit edilmiştir. 48 ilde Hazine adına kayıtlı bütün 
malların envanteri yapılmıştır, kalan illerdeki envan
ter çalışmaları devam etmektedir. Daha ayrıntılı bil
giler bende ve bakanlığımızda mevcuttur; yüce Mec
lisin vaktini bu rakamlarla fuzulî yere işgal etmemek 
açısından, bu konudaki görüşlerimi yeterli addediyo
rum. 

Değerli arkadaşlar, yine çok değerli bir konuş
macımız, borçların silinmesi hususunu tenkit etti
ler. «fMuhasebei Umumiye Kanunu gereğince Malî 
Müşavere Encümeninin kararıyla tahsilatı imkânsız 
veya tahsilinde fayda görülmeyen eşhas borçları si
linmektedir» der. 1983 yılında Malî Müşavere Encü
meninin kararıyla 10 bin liranın altındakiler bakan 
onayıyla, 10 bin liranın üzerindekiler ise bütçe kanu
nu yardımıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi kara
rıyla takipten kaldırılmıştır. 1983 yılında ısilinen eş
has borçlarının toplamı 101 milyon liradır. Bunun 
yargılamayla ilgili bir yönü yoktur, kanunun verdiği 
bir yetki kullanılmaktadır. 1983 yılında yüce Mec-
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lisin almış olduğu bir karara istinaden yapılan bir 
silme işlemiyle hükümetimizin ne derece ilgisi var
dır, ne derece sorumluluğu vardır, bilemiyorum. 

'Değerli arkadaşlar, gümrüklerde birikmiş olan 
malardan bahsedildi. Hakikaten önemil bir problem 
vardır. Depolarda bir kısmı çürümeye yüz tutmuş 
binlerce, onbinlerce kalem mal tasfiyelerini bekle
mektedir. Hükümetimiz, «Tasfiye Tüzüğü»nü hazır
lamış, görüşünü almak üzere Danıştaya sunmuştur. 
Danıştay kararının birkaç gün içinde çıkacağını ve 
1985 yılı başından itibaren bu tasfiye işlemine giri
şileceğini bilgilerinize arz etmek istiyorum. Gene, yıl
ların kangren olmuş bir problemini, Allah izin verir 
ve sizler de yardım ve desteklerinizi esirgemezseniz 
hep beraber halledeceğiz efendim. 

Gümrüklerde devlet malı olmuş vasıta miktarı, 
yaklaşık 14 bin adet olarak tahmin edilmektedir. Bu 
vasıtaların kamu kuruluşlarına verilebilecek nitelikte 
olanları zaten verilmekte, diğer taraftan da tasfiye 
işlemi devam etmektedir. 

Değerli arkadaşlar, bakanlıkların birleştirilmesiyle 
ilgili olarak konuşma yapan milletvekilleri, genellikle 
konuşmalarını, teftiş kurullarının çalışmaması, yap
tıkları inceleme neticeleri ve inceleme sayılarıyla bi
tirmeye çalışıyorlar. 

Değerli arkadaşlar, tablolara baktığımızda, neti
celer pek de iddia edildiği gibi değildir. Üzerinde du
rulan husus, hep 1983 senesindeki incelemelerin nok
san yapılmış olduğudur. Ben size seneler itibariyle 
bazı değerler vereyim ve 1983 senesindeki inceleme 
sayısıyla ilgili olmak üzere de bir açıklama yapa
yım. 

Değerli arkadaşlar, 1974 yıllında incelenen beyan
name sayısı 16 970; incelenen stopaj sayısı 8 261; 
incelenen matrah 3 873 034; bulunan faik 2 564 796; 
vergiden kaçırma yüzdesü, yüzde 66*dır. 

1978 senesinde, incelenen beyanname sayısı 
30 199; incelenen 'stopaj sayısı 3 127; incelenen mat
rah 10 787 414; bulunan fark 9 621 970; vergiden 
kaçırma yüzdesi, yüzde 89*dur. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Maşallah. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTOEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Evet, 
maşallah, 

1980 senesinde rakam daha da enteresan olmak
tadır. İncelenen beyanname sayısı 14 729; incelenen 
stopaj sayısı 1 523; incelenen matrah 29 000 957; 
bulunan fark 32 075 000; vergiden kaçırma yüzdesi, 
yüzde 107'dir. 
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Bu rakamlar, 1981 ve 1982 senesinde giderek 
artmış, 1982 senesinde incelenen 'beyanname sayısı 
49 491'e çıkmıştır. Ancak, 1983 senesinde bu rakam, 
22 729'a düşmüştür. Bunun nedenim hepimiz pek iyi 
hatırlayacağız. 2801 sayılı Af Kanununundan mükel
leflerin faydalanmasına fırsat vermek üzere, altı ay 
süreyle vergi denetlemelerine ara verilmiş; ancak, 
vergi mükelleflerinin eğitilmesi için hesap uzmanla
rımız ve müfettişlerimiz Anadolu'nun en ücra köşe
lerine kadar yayılarak bir eğitim hizmeti görmüşler
dir. 

Dolayısıyla, ifade edildiği gibi, 1983 yılında ver
gi incelemeleri sayısının düşmüş olduğu rakamsal 
olarak bir geçektir, ama sebebimi bitmek lazımdır. 
Sebebi, 2801 sayılı Af Kanununun halkımıza tanı
tılması ve mükelleflerin eğiıfcilmesü için yapılmış olan 
faaliyetlerdir. 

Değerli arkadaşlar, bazı arkadaşlarımız DESÎ-
YAB'ın çalışmalarından bahsettiler. Terk edilmiş, 
batmaya mahkûm, hükümetin hiçbir desteğini ak
mayan işçi kuruluşlarından bahsettiler, ve benim 
Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığım konuşmada, 
iDESÎYAB'ım hatalı yönetim nedeniyle zor durumda 
bulunan bazı şirketleri, yönetim bakımından destek
lemesi sonucunda bunların iyi duruma gelir, * kâr 
eden kuruluşlar olarak hizmetlerini devam ettirir 
hale geldiklerini ifade ettiğimi de tenkit eltiler. 

Değerli arkadaşlar, ibugün yönetim zafiyetleri' dü
zeltilmiş, ekonomimize katkıları olarak çalışmakta 
olan bazı şirketlerin isimlerini vermekten inanınız 
memnuniyet duyuyorum. Bunlar: Denizli Cam Sa
nayii Anonim Şirketi, Abana Elektro Mekanik Sa
nayii, UDAŞ Elektro Porselen Sanayii, (GENTAŞ) 
Genel Metal Sanayii, Cihan - Kur Tuz Sanayii, Hak
kâri tplik Sanayii, Beton - San Konut Sanayii ve 
daha niceleri. İnşallah DESÎYAB, Hükümetimiz 
programı paralelinde çalışmalarını sürdürecek ve ge
rek finansman yönünden ve gerekse idarî zafiyet yö
nünden kendilerinden beklenen randımanlı çalışmayı 
gerçekleştiremeyen kuruluşlarımızıın düzelme adedini 
artıracaktır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bir değerli arkadaşımız, gene vergi yükünün adil 
dağılmadığını ifade etti. Vergi yükünün adil dağıl
ması veya dağılmaması bir sistemden ileri gelmek
tedir, ki esneklik konusunda ifade ettim, 
Katma Değer Vergisinin uygulanmaya başla
ması ve başarılı uygulanması hem esnekliği 
getirecektir, hem de vergi adaletini getirecektir. 
Eğer vergi nispetleri üzerinde konuşuyor isek, hepi

nizin bildiği gibi, Stopaj Vergisi 1984 yılında yüzde 
30'a indirilmiştir. 1985 yılında da bu miktar yüzde 
25'e düşürülecek ve vergi adaletinde böylece önemli 
merhaleler katedilmiş olacaktır. 

Çok değerli arkadaşlarımız, yine sık sık enflas
yon konusunda görüşlerini ifade ediyorlar. Enflas
yon ile ilgili olarak gerek ben, Plan ve Bütçe Komis
yonumda ve gerekse Sayın Başbakanımız, Meclisteki 
sunuşlarında gerekli açıklamaları vermiş bulunuyo
ruz. Ancak bir kere daha ifade etmek isterim ki, bir 
araba hızla gidenken frene bastığınızda hemen dur
ması mümkün değildir. Dönen bir çarkı birdenbire 
durdurmaya kalkarsanız bunda başarılı olamazsınız. 
Eğer ekonomide birtakım tedbirler alınır ve bu ted
birlerin hemen ertesi günü netice vermesini bekler
seniz, yanılırsınız. Biz ilk hükümete geldiğimiz gün
den beri aldığımız ekonomik tedbirlerle, çözülmesi 
gereken birindi sorunumuz olarak kabul ettiğimiz 
enflasyonu durdurmak için çareler aramaktayız ve 
hepimizin memnuniyetle müşahede ettiği gibi, enf
lasyon hızı giderek azalmaktadır. Size bazı değer
leri ben vereyim. 1984 yılının Ocak, Şubat ve Mart 
ortalama aylık artış hızı 3,7'dir. Bu, Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığının toptan eşya endeksine göre 
bir rakamdır. Nisan, Mayıs ve Haziranda bu 4,8'dir, 
ondan sonra giderek düşmeye başlamıştır; Temmuz, 
Ağustos ve Eylül ayında yüzde 2,5 ve Ekim - Ka
sım ortalaması 2,3'tür. Artık giderek hızlanma dur
muş ve yavaş yavaş hızlanma dönemine geçilmiştir. 
Aldığımız istikrar tedbirlerinde kararlılığımızı sür
dürdüğümüz müddetçe enflasyon hızının daha da dü
şeceğini hep beraber müşahede edeceğiz. 

Değerli arkadaşlar, yine çok üzerinde durulan, 
son konuşmacımızın özellikle üzerinde durduğu me
murların özlük hakları ve katsayılar meselesi. 

Değerli arkadaşlar, bu konuyu saatlerce tartışabi
liriz. Türk memuru sayın konuşmacıdan ilham ala
rak söylüyorum, hakikaten en iyi şekilde ödüllendi
rilmeye layık, görev bilinci içinde, bin türlü mahru
miyete katlanarak çalışan değerli bir kitledir. Değerli 
kamu görevlilerini ve memurlarımızı değerli çalışma
larından dolayı ödüllendirmek yerine cezalandırmak, 
hele hele Anavatan Partisi için asla mümkün değildir. 
Biz bunu düşünerek, bütçenin elverdiği imkânlar çer
çevesinde, 1985 yılı başında yüzde 21lik bir artışı he
men öngörüyoruz. Bu yüzde 21'lik net artış ortala
ma olarak ifade edildiğinde, sadece memuriyete daha 
yeni adımını atan bir memur içindir. Eğer kademeleri 
düşünürseniz; tahsil, memuriyetteki çalışma süresi, 
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yaptığı işteki beceri ve çalışma süresi gibi birtakım 
faktörleri öngördüğünüzde, bu net artış miktarı daha 
da yukarıya çıkmaktadır. En düşük ücret alan memur 
da 1985 Ocak ayında yüzde 21,8 olarak hesap edilen 
bu net artış miktarı, şube müdürü için yüzde 28,2 bir 
daire başkanı için yüzde 31,2'dir Yelpazenin yaprak
ları olması gereken şekilde liyakata, çalışma yıllarına 
ve kualifikasyonlara paralel olarak açılmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, enflasyonu 1985 yılı için yüzde 
25 olarak düşünüyoruz, Yüzde 25 fiyat artışının he
men sene başında, ocak ayında olacağım hiç kimse 
iddia edemez, ama biz, o çalışkan ve takdir ettiğimiz 
memurumuza daha yılın ilk gününde yüzde 21 net ar
tışı veriyoruz ve bu artış ikinci yarıda bütçe imkân
larım göz önüne alarak asgarî yüzde 8 daha olacaktır. 
Ortalaması yüzde 25'in altına asla düşmeyecektir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Bakan, enflas
yon yüzde 60 olacak. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — O sizin 
varsayımınız. 

Değerli arkadaşlar, sözlerime son vermeden önce, 
çok değerli bir arkadaşımın ifade ettiği bir hususa 
değinmek istiyorum. Arkadaşımız, «Eskiden sokak
larda Kent var, Marlboro var sözleri duyulurken, 
şimdi köprü var, baraj bar sözleri duyuluyor» diyor. 
Arkadaşımızın icraatınımızı takdir ve tasvip ettiğini 
duymaktan büyük mutluluk duyuyorum. «Marlboro 
ve Kent var» denildiği zamanları hiç kimsenin tasvip 
edebileceğine inanmak istemiyorum. Milyarlarca li
ranın kaçakçının, karaborsacının cebine girmesini 
kimse tasvip edemez. O dönem kapanmıştım Kimse 
artık Marlboro ve Kent satamıyor, kaçakçı ve kara
borsacı çalışamıyor. Ama, «Köprü satılıyor, Keban 
satılıyor» derken neyi kastettiğimizi de biliyorsunuz; 
buradan elde edilen gelirlerle neleri yapacağımızı bili
yorsunuz. Arkadaşıma, «Yapılanları tasvip ediyor mu
sunuz » dedim, «Evet» dedi; kendisine teşekkür edi
yorum. 

Hepinize çok teşekkürler, saygılar sunarım değerli 
arkadaşlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bazı milletvekili arka
daşlarımızın sualleri var, kürsüden cevaplandırılma
sını rica ediyorum. 

Soru sormak isteyen başka arkadaşımız var mı? 
Sayın Kuşhan, Sayın Rıfat Bayazıt ve Sayın Şük

rü Babacan. 
Soru kayıt işlemi tamamlanmıştır, 
Soruları okutuyorum. 

I ÖMER KUŞHAN (Kars)"— Sayın Başkan usul 
I hakkında konuşmama müsaade eder misiniz? 
I BAŞKAN — Efendim kaydettik zatı âlinizi. 
> ÖMER KUŞHAN (Kars) — Onunla ilgili değil 
I efendim. 
I BAŞKAN — Neyle ilgili, ne konusudur efendim? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Usul hakkında, mü-
I saade ederseniz iki cümleyle arz etmeye çalışacağım. 
I BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan burada kür-
I südeyken, oturduğunuz yerden usul tartışması müm-
I kün olabilir mi? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Efendim yerimden 
j arz edeceğim. Sayın Bakanın da bilgisine arz edece-
I ğim. 
I BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın bakanlara yö-
I nelttiğimiz sorular, o konudaki sayın bakanların icra-
I atlarıyla ilgili düşüncelerini alma yönündendir. Son za-
I manlarda bir temayül veya bir çalışma sistemi baş-
I ladı; sorular Başkanlık Divamna gelince sayın bakan-
I 1ar teknotratlara iletiyorlar, onlardan aldıkları cevap-
I lan sayın bakanlar bize açıklıyorlar. 
I BAŞKAN — Efendim, o sayın bakanların, hükü-
I meün kendi takdirine ait bir konudur. Bu usulle ilgili 
I bir hadise değildir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ama en azından Mec-
I liste kendileri cevap vermiş olmaları gerek. 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Teknok-
I ratlar devletin görevlileridir, hükümetin değil. 

BAŞKAN — O teknokratlar da hükümete bağlı 
müesseselerdir. Elbette kendi bünyesinde çalıştırdığı 
müesseselerden bilgiler alacak; bilgiler almadan ba-

I kan nasıl cevap verecek? 
I Sorulara geçiyoruz. r 

I Sayın Mehmet Sait Erol'un sorularını okutuyo-
I rum : 

1. Bilindiği üzere memur katsayısı her yılın Büt-
I çe Yasasıyla tespit olunmaktadır. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
I Efendim bu birinci kısım görüş ve açıklama ma

hiyetinde olduğu için okutmuyorum; sadece soru kıs
mını okutuyorum : 

Demek ki bu sistem yılda bir kere yapılmaktadır. 
Oysa herkesçe bilindiği üzere belirli endekslere göre 

I tüm ihtiyaç maddelerine aylık zamlar yapılmakta ve 
bu kural haline getirilmiş gibi birbirini takip etmek-

I tedir. örneğin Aralık 1983'ten Aralık 1984 tarihine 
1 kadar, tam 10 kez petrol zammı yapılmıştır. Diğer 
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ihtiyaç maddeleri de bu paralelde zamlar görmekte
dir. Bu duruma göre : 

a) Zamlar yapıldıkça memurun, emeklinin, işçi, 
dul ve yetimlerin katsayısını da o oranda yükseltme
yi düşünüyor musunuz? 

b) Ortadirek tabir ettiğiniz kesimin, bu gidişle 
sonuçta doğacak bir vahim noktanın düzeltilmesinde 
ne gibi çareler düşünebiliyorsunuz? 

c) 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 36 ncı 
maddesi öğrenim durumları itibariyle' en yüksek bir 
tavan haddi vermiştir. Diyelim ki günün şartlarına 
göre o tarihlerde ancak ilk ve ortaokul mezunları el 
üstünde tutulup göreve tercihen alındığı herkesçe bi
linmektedir. O kişi 30 yıldır fiilen çalışmaktadır. Bu
na rağmen tavan nisabını aşmamakta, yerinde say
maktadır. Bu kabil ve hayatını Devlet masasına ada
mış kişilere bir sefere mahsus olmak üzere derece 
yükselmesi veya başka imkân vermeyi düşünebiliyor 
musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu suallerin birçok 
kısmı bütçenin diğer kesimlerinde birçok kereler ce
vaplandırılmış olduğu için cevapları ona göre kısa ve 
özlü vermenizi rica ediyorum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Bakanın gö
revlerine Sayın Başkan müdahale etmeye başladı. 

BAŞKAN — Efendim soru müessesesinin nasıl 
olacağını izah etmek benim vazifemdir. İçtüzük so
runun nasıl sorulacağını, bakanın nasıl cevap verece
ğini bildirdiği için bize, biz de bakana ve soruyu so
ran sayın milletvekillerine durumu bildirmek mec
buriyetindeyiz. 

Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlar, malumları olduğu üzere 657 
sayılı Kanunun 154 üncü maddesi 1.7.1984'ten geçer
li olmak üzere değiştirilmiştir ve bu değiştirmeyle 
1984 yılının ikinci yarısında 40 olan katsayı 41'e yük
seltilmiştir. Şimdi aynı uygulamayı burada 1985 yılın
da da yapacağımızı biraz önce açıkça ifade ettim. Yıl
başında asgarî yüzde 21 net artışı sağladıktan sonra, 
ikinci yarıda bütçe imkânları çerçevesinde yine asga
rî yüzde 8 daha artırmayı öngörüyoruz. İkinci yarı
da artış oranı yüzde 29'a ulaşacaktır, Ancak hep ifa
de ettiğim gibi ortalama yüzde 25'in altına düşmeye
cektir. 

Sorunun ikinci kısmında zannediyorum; «İlk ve 
ortaokul mezunu olup senelerden beri memuriyette 

çalışıp artık ilerleme imkânı bulamayan memurların 
durumunun ne olacağı» sorusu var. 1985 yılında yü
rürlüğe koyacağımız yeni düzenlemeyle, tahsilleri ilk 
ve orta dereceli olan memurların üst kademelere ter-
filerine imkân sağlayacak bir düzenleme getirdik. Bu 
durumda olan memurlarımız yine belirli çerçeveler 
içinde terfi etme imkânına sahip olacaklardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Hatay Milletvekili Sayın Mustafa Murat Sök-

menoğlu'nun sorularını okutuyorum : 
1. Eski 3202 saydı Kanun ve 107 sayılı Kanun 

Kuvvetindeki Kararnamede açık bir şekilde ifade 
edilen Türk çiftçi ve köylüsüne tanınan istisna ve 
muafiyetlerin kaldırılmasının sebebi nedir? 

2. Artan kredi faizlerine ek bir külfet getiren 
resim, vergi ve harç muafiyetinin Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı olarak yeniden düzenlenmesini düşünüyor 
musunuz? 

3. Yeni maliyet artırıcı unsur olarak her seferin
de notere gidecek, tapuya yeniden takdir verecek kü
çük çiftçi ve köylünün müteselsilen kredi alma im
kânsızlığının yeniden gözden geçirilip düzeltilmesini 
düşünüyor musunuz? 

4. Kararname ile adi senetle kredi alma kalktı
ğına göre, hukuken imkânsız olan bu durumda oku
ma yazma bilmeyen köylüye nasıl kredi verilecek? 

5. İlan hükmündeki senedin (bono) düzenlenme
sinde aşağıdaki mahzurları ortadan kaldıracak ve ha
taları düzeltecek bir uygulamaya taraftar mısınız? 
Çünkü imza atmadan, senede parmak basmak sure
tiyle para almadaki bu uygulamayla çiftçi kredi ala
mamaya mahkâm edilmiş oluyor. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Efen
dim, müsaade ederlerse ben bu sorulara yazılı olarak 
cevap vereceğim. Çünkü 5 tane madde zaptedebil-
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun so

rularını okutuyorum : 
1. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının, ihra

catı 30 milyon doları aşan «Altın madalyaya layık 
ihracatçılar» listesine dört dev ihracatçı firmayı al
mamasının sebebi nedir? 

2. Bugünkü gazetelerde yer alan yayınların doğ
ruluk derecesi nedir, açıklar mısınız? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Kusura 
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bakmayın, bugünkü gazeteleri daha okuyamadım. 
Dolayısıyla sual net değil. Ancak eğer... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Birinci 
soru da net. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Evet, 
net. 

BAŞKAN — Bu soruya da yazılı cevap verebi
lirsiniz Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Efen
dim, gazete haberlerini suallere mesnet almamak la
zım geldiğini pek çok değerli konuşmacı burada de-
faatle tekrar etti. Ben de bir kere daha tekrarlayayım 
ve müsaade ederseniz çok değerli sorularınıza yazılı 
olarak cevap vereyim. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet 

Üner'in sorularını okutuyorum : 
1. Kapıkule gümrük olayları hakkında aydınla

tıcı bilgi verir misiniz? 
2. Bu olaydaki karanlık ya da etkin güçler kim

lerdir? Olay aydınlanmış mıdır? 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bu konu bugüne ka

dar defaatle bu kürsüden tekrarlanmış ve cevaplar 
verilmiştir; ama takdir zatı âlinize aittir. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Efen
dim, kendilerinin bildiği karanlık güçler varsa bize 
gelip bir anlatsınlar, hep beraber bir bakalım; ama 
zatı âlinizin de buyurduğu gibi bu konuda yeterince 
konuşulmuştur. Arzu ediyorlarsa yine de yazılı cevap 
vereyim efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sabit Batumlu, yerinizden mi soru sora

caksınız? 
Buyurun. 
Sayın Batumlu, gerekçesiz ve şahsî fikir ilave et

meden sadece soru kısmını arz ediniz. 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Bakan

dan rica ediyorum; halen Türkiye'de sözleşmeli kaç 
tane defterdar görev yapmaktadır? 

BAŞKAN — Sorularınız sadece bu kadar mı, yok
sa arkası var mı? 

SABİT' BATUMLU (İstanbul) — Sorularımın de
vamı var efendim. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Cevabım ver

sinler, ondan sonra. 

BAŞKAN — Efendim, siz devam edin, hepsine 
oirden cevap verecek Sayın Bakan. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Ayrıca gümrük
lerdeki tasfiye konusunda bir kanun çıktı ve bu bir 
genel müdürlük halinde yürürlüğe kondu. Eski Tekel 
Genel Müdürü bu işin başına getirildi, kadrosu İstan
bul'dadır, kendisi devamlı Ankara'da yevmiye ve 
harcırah almaktadır. Bunun nedeni nedir? 

BAŞKAN — Evet, bir 3 üncüsü var mı Sayın Sa
bit Batumlu? 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Var efendim. 
Halihazır Türkiye'deki bankalarda ne kadar mev

duat vardır ve bu mevduatların ne kadarı bankala
rın elinde mevcuttur ve ne kadarı yatırıma yöneltil
miştir? Bankaların vermiş olduğu çok büyük kredi
lerden, ellerindeki batak paralarını kurtarmak için 
yeni, bir maddelik kanun getirilerek, bu tasfiyeyi ban
kaların kendilerinin yapmasına yönelik hazırlık var 
mıdır, yok mudur? 

Bugün dar gelirli ve az gelirli memur ve emekli
lere verilenler meydandadır. Türkiye'de hepimizin 
korunmasını gece gündüz devamlı olarak sağlayan 
emniyet mensuplarına yılda bir defaya mahsus olmak 
üzere ikramiye verilmesini bu bütçede bir değişiklik 
yaparak veya bir aktarma yaparak sağlama imkânı 
var mıdır, yok mudur? Maliye olarak bunu düşün
mekte misiniz? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Kimle
re dediniz efendim? 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Emniyet men
suplarına; gece ve gündüz mesaisi belli olmadan ça
lışan ve Türkiye'nin korunmasında görev alan emni
yet mensuplarına yılda bir defa, bir ikramiye veril
mesini düşünmekte misiniz? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Hepsi 
bitti mi efendim? 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Yormamak 
için fazla sormuyorum. 

MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Efen
dim, ben de yorulmayayım diye size yazılı cevap ve
receğim efendim, sağolun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın İsmet Turhangil?.. Burada. 
Manisa Milletvekili Sayın İsmet Turhangil'in so

rularını okutuyorum : 
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31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi ka
nunu ile 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Ka
nununda değişiklik yapan 18.4.1984 tarih ve 2995 sa
yılı ve kısaca Servet Affı diye nitelendirilen kanun 
yasalaşmış ve bu kanuna dayanılarak uygulama şek
lini düzenlemek amacıyla Maliye ve Gümrük Bakan
lığınca 141 ve 142 no. lu genel tebliğler yayınlanmış
tır. 

141 no. lu tebliğin (F) bendi, 2801 sayılı Kanu
nun 2, 3 ve 4 üncü maddeleri ilgilendirilmiştir. 2801 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi ise, kesinleşen vergi 
borcu olan mükellefler ile ilgilidir. Bu mükellefler bu 
kanun kapsamından istifade ederken, yine aynı ka
nunun 3 ve 4 üncü maddelerinden istifade edenler 
bu kanundan (2995) yararlandırılmamışlardır. Adı 
geçeri 3 ve 4 üncü maddeler kesinleşmemiş veya ih
tilaflı olan vergi mükellefleri ile ilgilidir. 

Böylece bu uygulama ile iyi niyetli ve namuslu 
vergi mükelleflerinden ziyade, ödemeye niyetli olma
yan ve kötü vergi mükellefleri korunmuştur. 

Buna göre : 
1. 2991 sayılı Kanundan kaç kişi istifade etmiş

tir? 
2. Bu kanunla devlet ne miktar alacağından vaz

geçmiştir? 
3. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Kay

seri, Zonguldak illerimizde 2995 sayılı Kanundan is
tifade eden, il bazında ve en yüksek miktarda istifa
de ettirilen ilk 15 bin mükellef kimlerdir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Efen
dim, bu konuda çalışmalarımız var. Sayın Turhan-
gil'e yazılı olarak takdim edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hüseyin Avni Sağesen; buyurun. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Efen
dim, mükellef ile ilk temas eden ve görev yerleri sü
rekli değişmekte olan maliye kontrol memurlarına, 
komptrolörlere benzer ödemeler yapılmasının yarar 
ve gereğine inanıyor musunuz? Böyle bir çalışmanız 
olacak mı? 

2. Özellikle banka ve PTT kanalıyla yapılan 
vergi ödemeleri kayıtlara zamanında geçirilmediğin
den, mükellefler gereksiz yere sıkıntılara düşürülmek
tedir. Bunu giderici ne tedbirler düşünüyorsunuz? Bu 
çok sık karşılaştığımız bir olaydır. Bu sene iki defa 
araba vergisi ödedim. 
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3. Köprü ortaklığı hisse senetlerinin yarım saat
te satıldığı ve Sayın Başbakanın ifadesine göre 10 
milyar lira para alındığı, toplandığı söylenmektedir. 
Zatı âliniz eğer yanlış duymadıysam bu miktar için 
8 milyar dediniz; bunun hangisi doğru? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Hayır 
efendim; yanlış duymuşsunuz efendim. Hemen suali
nizi silin, 10 milyardır efendim. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Ta
mam efendim, yanlış duymuş olabilirim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağesen. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALIYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Kalan 
sorularına yazılı cevap vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Mehmet Kara?.. Burada. 
Trabzon Milletvekili Sayın Mehmet Kara'nın so

rularını okutuyorum : 
1. Devletçe çay için bir taban fiyat tespit edile

cek mi; tespit edilecekse bu fiyata tüccarın uyma zo-
runluğu var mıdır? Varsa nasıl temin edilecek? Yok
sa, tüccar istediği fiyata çay mahsulünü alacak, mü
eyyide olmadığı için de bu durum sıkışık haldeki 
müstahsili tüccara teslim etmek değil midir? 

2. Sayın Devlet Bakanı, müstahsile olan Devlet 
borcunun 1985 Şubatına kadar ödenebileceğini ifade 
etti. Zaten emeğin karşılığı olmayan bir taban fiyat 
ve yüzde 50'leri aşan enflasyonla ezilen müstahsile 
enflasyon oranında fazla bir ödeme hakkı doğmu
yor mu? 

3. Çay alanları noksan tespit edilmiştiir. Bu du
rum çay teslimi yönünden müstahsilin aleyhinedir. 
Yeniden bir tespit düşünüyor musunuz? 

4. Dekar başına 20 kilogram yaş çay yaprağın
dan kaliteli çay üretildiğine göre, müstahsil aleyhine 
10 kilogram alınmakta, müstahsil yarı yarıya zarara 
uğratılmaktadır. Kısa zamanda kapasite artırımına git
mek için Devletin fabrika kurma yolunda bir faali
yeti var mıdır? Bu sorun ne zaman çözümlenecek
tir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, hatırlanacağı veçhile 
Çay Tekeli Kanununda 1 ve 2 nci sorular Meclisi
mizde tartışılmıştı. Tabiatıyla cevap verip vermemek 
takdirinize aittir. Diğer hususlara cevap verebilirsi
niz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Efen-
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dim Sayın Meclisin vaktini almamak açısından arka
daşımıza mufassal bir yazılı cevap takdim edece
ğim. 

SABİT BATUMLU (istanbul) — Sayın Başkan, 
bir dakikanızı alabilir miyim? 

BAŞKAN — Soru sorma süreniz geçmiştir efen
dim. 

SABİT BATUMLU (istanbul) — Sayın Başkan, 
soru sormayacağım. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim, usul hak
kında da olmaz, soru da olmaz. 

Sayın Haznedar?.. Burada. 
Ordu Milletvekili Sayın Ali Mazhar Haznedar'ın 

sorularını okutuyorum : 
Sayın Bakan, destekleme ve fiyat istikrar fonun

da 167 milyar lira toplandığını ifade ettiler. Bu meb
lağın ne kadarının fındık ihracatından alınan fondan 
kaynaklandığını açıklayabilirler mi? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Yazılı 
cevap takdim edeyim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Yusuf Demir?.. Burada. 
Uşak Milletvekili Sayın Yusuf Demir'in soruları

nı okutuyorum : 
Bütün memurlarımıza çeşitli adlar altında ödenek, 

ödemeler verildiği halde, maliye mensuplarına veri
len yan ödemeler yetersizdir. 50 milyonun vergilerini 
toplayan ve harcayan bu memurların yan ödemeleri
ni artırmayı düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Efen
dim, Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakan
lığının birleşmiş olması sonucu yapılması gereken zo
runlu düzeltmeler gerçekleştirilmiştir. Gerek bakan
lık merkez teşkilatında, gerekse taşrada Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı mensupları arasında denge sağ
lanmasına özen gösterilmiştir. Taşra teşkilatında ça
lışanlardan aldığı ücretleri düşük olduğu tespit edi
lenlerin, yan ödemelerle durumları düzeltilmiştir. Ay
rıca Katma Değer Vergisi Kanunuyla oluşturulan 
fon, mensupların fizikî çalışma ortamlarının iyileşti
rilmesi için kullanılacak ve onların gelirlerini de ar
tırmada önemli ölçüde değerlendirilecektir. 

Gümrük ve maliye kesiminde çalışan eş rütbeli, 
eş görevdeki arkadaşların yan ödemeleri aynı sevi

yeye getirilmiştir. Mensuplarımızın daha iyi şartlarla 
çalışması yapılan düzenlemelerle sağlanmıştır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Davut Abacıgil?.. Burada. 
Buyurun efendim. 

DAVUT ABACIGİL (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, bir sualim var. 

1985 Yılı Bütçesinin gelirler bölümünde, ağırlığı 
vergilerden yapılacak tahsilat oluşturacaktır. Başka 
bir vergi ihdası düşünülmüyorsa, bu vergilerden ge
lecek olan miktarı götürü vergiye tabi gelir vergisi 
mükellefleri ile Katma Değer Vergisine tabi mükel
leflerin vergi matrahını size tanınan yetkiye dayana
rak birkaç kat artırmakla mı karşılayacaksınız? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Efen
dim, dilerseniz bu konuyu detaylı bir şekilde Gelir
ler Bütçesi görüşülürken takdim edeyim. Ancak, baş
ka bir vergi koymayı düşünmüyoruz. Katma Değer 
Vergisinin, kaldırılan 8 çeşit verginin getireceği hâsı
latı tek başına getireceğini tahmin ediyoruz. 762 mil
yar tutarındaki gelir oradan gelecektir. Gelir Vergi
si ve Kurumlar Vergisi de, tabiî ki vergi gelirleri kap
samı içindedir. Öngördüğümüz vergilerin herhangi 
bir düzeltme veya artırma yapmadan da gerçekleşe
bileceği inancındayız efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir hususu hatırlatmış 
oldunuz. Sayın milletvekillerine hatırlatmak isterim. 
Gelirler Bütçesi üzerinde uzun müzakerelerimiz var
dır. Birçok suallerin tabiatıyla orada da cevaplandı
rılma imkânı vardır. 

Sayın Bakana ve soru sahibi arkadaşlara bu hu
susu hatırlatmak isterim. 

Sayın Ömer Kuşhan'ın soruları vardır, okutuyo
rum : 

1. Sayın Bakan bugün de ifade ettiler, gümrük
lerdeki araçların kamu kurum ve kuruluşlarına dev
redileceğini. Bu gerçekleşirse gümrüklerdeki araçların 
kurumlara bakım ve onarımları, benzin ve yağ mas
raflarının ne kadar büyük meblağlara baliğ olacağı 
hususunda bir araştırma yaptınız mı? 

Tasarruf tasarruf diye kamu görevlilerinin, orta 
sınıfın ve işçinin âdeta gırtlağını düğümlemeye, ka
rarla meyleden iş bitirici iktidarınız, bu israfın büt
çeye ne kadar yük getireceğini ve enflasyonu tahrik 
edici özelliğini hiç hesap ettiniz mi? 

— 644 — 



T. B. M. M. B: 48 20 . 12 . 1984 0 : 2 

2. Bugün memura ödediğiniz asgarî ücretle bir 
ailenin sihirbaz olmadan geçinebileceğine inanıyor 
musunuz? 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.' 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKAJMI AHMET 

KÜRTCBBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Kabul 
ederseniz bu bilgileri yazılı olaraik takdim edeceğim 
efendim. 

'BAŞKAN — Sayın Şükrü Babacan?.. Buradalar. 
Sayın Şükrü Babacan'ın sorularını okutuyorum : 
1. 16*15 sayılı Gümrük Kanununun €5 inci mad

desi ve Brüksel Sözleşmesi hükümleri uyarınca ticaret 
müşavirliğimiz kanalıyla bakanlığa gönderilen fa'bri-
ka twist liste fiyatlarının vergi ve resimlere esas FOB 
kıymet olarak kabul edilmesi gerekirken, ithalatçının 
faturaya dayalı fabrika çıkış fiyatı uygulaması ka
nunsuz ve adaletsiz bir vergi uygulamasıdır; 

a) Siz bu uygulamaya devam edecek misiniz? 
•b) Uygulamayı yanlış ve haksız buluyorsanız ne 

gibi işlem yapmayı düşünüyorsunuz? 
c) Bu üç markanın mümessilleri kimlerdir? 
d) Kanuna aykırı bu uygulamadan Hazinenin kay

bı ne kadardır? 

2. DElSÎYAlB'a 1985 takibi olan 50 milyar karşılığı 
ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

3. Destekleme alımlarıyla görevlendirilen kuruluş
lar, aldıkları ürün miktarları, üreticilere yaptıkları 
ödemeler ve üreticilere olan devletin fobrcu 51 mil
yardır; 

a) Hükümet bu borcu ne zaman ödemeyi düşün
mektedir? 

4. Derince'de 28 gündür gözaltında olan memur
ların durumu ne merkezdedir?1 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KÜRTCBBE ALPTEMOÇlN (Devamla) — Sadece 
şunu söyleyeyim efendim, hükümetimiz hiçbir zaman 
kanunsuz bir uygulama yapma durumunda değildir. 

Diğerlerini yazılı takdim edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Cüneyt Canver?.. Burada. 
•Sayın Cüneyt Canver'in sorularını okutuyorum : 
1, Katma Değer Vergisi tüketiciye yüzde 10 ora

nında bir vergi külfeti getirmektedir. Ücretlilerin du
rumu düşünüldüğünde ve toplumun diğer katmanları 
ile kıyaslandığında ücretliler aleyhine yeni bir vergi 
adaletsizliği doğmuş olmuyor mu? 24 540 lira brüt 
aylık alan bir ücretli, ayrıca Katma Değer Vergisi 
ödeyeceğine göre eline geçen net ücretinde yüzde 10' 
luk bir azalma olmayacak mıdır? 

2. Ücretlileri Kaltma Değer Vergisi dışında tut
manın gereğine inanıp, çarelerini arayacak mısınız? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALHYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Bu suale 
de yazılı olarak cevap vermek mümkün ama; müsaa
denizle 'birkaç şey söylemek istiyorum : 

Katma Değer Vergisi yüzde 10 otomatik bir pa
halılaşma getirecek diye bir kanının genelde olmama
sı gerektiğini dilimizin döndüğü kadar, gerek TRT, 
(radyo ve televizyon aracılığı ile) gerek basın kana
lıyla kamuoyuna ve değerli arkadaşlarımıza arz et
meye çalışıyoruz. Bu hatalı t i r varsayımdır. Çünkü, 
konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi, Katma 
Değer Vergisi 8 çeşit verginin yerini alacak yaygın 
bir vergi sistemidir. Birçok malın üretiminde kullanı
lan İstihsal Vergisi, İşletme Vergisi gibi vergiler or
tadan kalkmaktadır. Bu vergiler ortadan kalkınca, ma
lın fiyatı otomatik olaraik düşmüş olmaktadır. Malum
larınız, 'bazı mallardaki İstihsal Vergisi yüzde 10, ba
zılarında ise yüzde 10'un çok üzerindedir. Bu mal
larda İstihsal Vergisi düştüğünde, bunun yerine gele
cek olan yüzde lO'luk Katma Değer Vergisi o mal» 
pathalılaştırmayacaktır. Ancak, Katma Değer Vergi
sinin şu özelliği vardır. Katma Değer Vergisi her ka
demede yapılan katma değeri verıgilendirmektedir ve 
telafisi mümkün olan bir vergidir. Her kademede mut
laka her mükellef yüzde 10 vergi verecek diye bir şey 
de söylenemez. O andaki malın değeri üzerinden alı
nacak olan yüzde 10 mertebesindeki vergi, daha ön
ceki kademelerde ödenen Katma Değer Vergisi üe 
mahsup edileceği için, herhangi bir kademedeki mü
kellefin ödeyeceği Katma Değer Vergisi bazan ve hat
ta yüzde l'e dalhi düşebilecektir. Dolayısıyla Katma 
Değer Vergisi fiyatları artıracaktır, yüzde 10 zam ola
caktır fikrine tamamen katılmıyorum ve böyle bir 
zehap içinde olan arkadaşlara da açık kalplilikle ifa
de ediyorum ki, bu böyle olmayacaktır. 

Ücretlilerimizin Katma Değer Vergisi dışında tu
tulması mümkün değildir. Biz ücretlilerimizi düşüne
rek ve Katma Değer Vergisinden çok da fazla zarar 
görmemelerini öngörerek, vergi iadesi oranım, malu
munuz olduğu üzere, takdirlerinizle ve tasviplerinizle 
yüzde 10 diliminden yüzde 15 dilimine ve 30 bin li
ralık limitini de 50 bin İkaya artırdık. Dolayısıyla 
ücretlilerin ödeyecekleri Katma Değer Vergisi, onla
rın fatura toplayıp faturalardan alacakları vergi iade
si ile kat bekat fazla karşılanmış olacaktır*; 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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Sayın Rıfat Bayazıt, buyurunuz sorunuzu sorunuz 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, Bütçe Kanunu Tasarısının 32 nci maddesi
nin 4 numaralı fıkrasında bir hüküm vardır. Başba
kanlık Merkez Teşkilatı ile Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı Teşkilatında mesai saati dışında ve tatil gün
lerinde çalışan memurlara ayda 50-100 lira üzerin
den ki bunu iki kat da verebilir, yani, 100 saat üze
rinden ve ICO Hardan olmak üzere ayda 10 bin lira 
vecrbiliyor; fakat diğer bakanlıklar teşkilatı ile ve bil
hassa mahkemelerde çalışan memurlara, zabıt kâtip
lerine ve mübaşirlere mesai saatleri haricinde, tatil 
günlerinde ve hatta bayram günlerinde çalıştıkları ve 
çalışmaya zorlandıkları halde, bunlara böyle bir ücre
tin verilmesinin Maliye Bakanlığımızca düşünülüp dü
şünülmediğini öğrenmek istiyorum. Bu hususu kendi
lerinin adalet duygularrına havale ediyorum. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Sayın Bakan buyurunuz. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — 657 sa
yılı Kanunda yan ödemelerde 1985 yılı için birtakım 
düzenlemeler getirilmiştir. Zannediyorum sizin suali
nize o düzenlemeler içerisinde cevaplar da vardır 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Son soru Trabzon Milletvekili Sayın Yusuf Ziya 

Kazancıoğlu'nun. 
Sayın Yusuf Ziya Kazancıoğlu burada mı? Bura

dalar. 
Soruyu okutuyorum : 
1. özel sektöre ait bankaların devletleştirilmesini 

düşünüyor musunuz? 
2. Eğer, bunu düşünmüyorsanız hususî bankala

rın, borsaların, Ticaret ve Sanayi Odalarının, sigorta 
şirketlerinin emekli sandıklarını devletleştirmeyi düşü
nüyor musunuz 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Özel 
bankaları devletleştirmeyi düşünmüyoruz. 

Sandıklar konusunda; sosyal güvenlik kuruluşları
nın mümkün mertebe bir çatı altında toplanması gö
rüşümüz mevcuttur, ancak bu görüş bazı sandıkların 
veya kuruluşların devletleştirilmesi olarak telaffuz ve 
telakki edilmemelidir. 

YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
SSK'na devri?.. 

MALIYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Devlet
leştirme hadisesi bambaşka bir olaydır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Bu suretle,* sorular tamamlanmış Maliye ve Güm

rük Baaknlığı 1985 Yılı Bütçesi ile Kesinhesap Kanu
nu Tasarısı üzerindeki müzakereler sona ermiştir. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Teşekkür 
ediyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yalnız, bir husus var; İçtüzük gere
ğince Sayın Bakandan sonra bir milletvekiline söz ve
receğiz. 

Söz sırası Sayın Sadıklar'da; buyurun Sayın Sa
dıklar (MDP sıralarından alkışlar) 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, yüce Meclisin çok değerli üyeleri; yıl
larca hizmet verdiğim ve hizmet vermekle gurur duy
duğum Maliye Bakanlığı Bütçesiyle ilgili olarak aleyh
te konuşamadığım için üzerinde söz almış bulunuyo
rum. 

Sayın bakan, konuşmaları sırasında... 

BAŞKAN — Sayın Sadıklar, yalnız üzerinde ko
nuşulmasını özellikle rica ediyorum. Çünkü, üzerinde 
söz istediniz, biz de ona göre söz verdik. Bir sayın 
üye aleyhinde konuştu. Bunu özellikle hatırlatmak is
terim. 

Buyurun efendim. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Üzerinde kalmaya gayret edeceğim Sayın Başkan. 

Sayın bakan, programları gereği hizmette vahdet 
saklamak için devlet teşkilatında gerekli değişiklikleri 
yaptıklarını ifade ettiler. Ancak, bu maliye konusunda 
tam tersi bir şekilde tecelli etmiş bulunmaktadır. Malî 
bütünlük bozulmuştur. Malî kavram tecezzi etmez
ken edilmiştir. Bugün maalesef tek bir Maliye Bakanı 
voktür. Maliye Bakanlığı Bütçesi üçe bölünmüştür ve 
Hazine Bütçesi bugün Maliye Bakanlığı Bütçesinden 
daha fazladır. Ayrıca, fonlar idaresi suretiyle üçüncü 
bir Maliye Bakanlığı ihdas edilmiştir. Böylece, Sayın 
bakan maliye tam anlamıyla sizin döneminizde maa
lesef tecezzi etmiş bulunmaktadır. Görevinizin çok zor 
olduğunun idraki içindeyim. 

Plan ve Bütçe Komisyonundaki müzakereler sıra
sında sayın bakandan Hazine açığının ne kadar oldu
ğunu defaatle sorduk. Sayın bakan çok haklı olarak 
orada cevap veremediler. Bugüne kadar da cevaplarını 
almış bulunmuyoruz. Hazinede ne kadar parası oldu-
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ğunu bilmeyen bir Maliye Bakanının, cebinde kaç ku
ruş parası olduğunu bilmeden pazarda alışveriş yapan 
bir kimsenin farkı yoktur. 

ALÎ R1F1KI ATASEVER (Tekirdağ) — Para ile 
imanın kimde olduğu belli olmaz. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Nitekim» bütçe emanetlerine (baktığımız zaman, ma
liyete verilen ödenekler emanette biriktirilmektedir. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığının bu durumda yeterli 
hizmet vermesi mümkün değildir. 

Fonlarla ilgili olarak sayın 'bakan, «Fonların da
ha önce de 'bulunduğunu» ifade ettiler. Doğrudur; 
ancak, kötü emsal olmaz arkadaşlar. 1982 Anayasası 
ile ve ondan sonraki uygulamalarla fon uygulama
sından vazgeçmemiz gerekirken, tam aksi istikamet
te bir uygulamaya girilmiştir. 

Bu münasebetle, sayın bakandan öğrenmek iste
diğimiz fon rakamlarını lütfedip verdiler; kendileri
ne teşekkür ederiz. Bu rakamlar bize bazı konularda 
sual sormak hakkını verdi. Sayın Başbakanımız, 
muhtelif vesilelerle 150 milyar lira civarında sigara 
fonu, satışları ve ithalleriyle ilgili rakamlardan bah
setti. Bunun fona inikas etmesi gerekiyor. Ancak, bu 
rakamlar için Lavoisier Kanununu işletecek olursak, 
'bunun sığmadığını görüyoruz. 

Şimdi, Sayın Başbakandan ve sayın hükümetten 
rakamlarla konuşurlarken biraz daha dikkatli olma
larını rica edeceğim. Çünkü, devlet adamlarının, özel
likle başbakanın ağzından çıkan rakamlar kamuda 
büyük anlamlar ifade eder. 

Aynı şekilde, enflasyonla ilgili rakamlar konu
sundaki görüşlerimizi de tekrarlamak mecburiyetin
deyiz. Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı burada ilk 
defa olarak, enflasyonla ilgili realist »bir yaklaşım 
yaptı ve (buyurdular ki; «Enflasyon, 1984 yılının ba
şında ortalama yüzde 3,2 iken, 'bu yılın ortalarında 
yükselmeye, şimdi ise azalmaya başlamıştır.» Bu gö
rüşlerinize katılıyoruz sayın 'bakan. Ancak, bu kür
süde Sayın Başbakan çıkıp da, eldeki enflasyon ra
kamlarının en düşüğünü kullanır ve bir gün sonra 
da bu rakamın böyle olmadığı ortaya çıkarsa, top
lum enflasyon rakamlarıyla ilgili olarak şüphelere 
düğtüğü gibi, yanlış beklentilere de düşecektir. 

Rakamları isterseniz tekrar edeyim : Burada, top
tan eşya fiyatlarıyla ilgili olarak yüzde 2,2 oranını 
ifade buyurdular. Ertesi gün, devletin istatistik üret
mekle yetkili ve sorumlu kuruluşu olan Devlet İsta
tistik Enstitüsü de yüzde 3,7 rakamını ifade etti. Bir 
aylık rakamda yüzde 1,5'luk bir fark hükümet ta-
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rafından "ifade edilmemeliydi arkadaşlar. Bu konu
larda dalha dikkatli olmaya mecburuz. 

Bu hükümet, işbaşına geldiği 'günden beri mali
ye teşkilatını maalesef tedirgin etmiştir. Maliyeyi böl
mekle kalmamış, maliye içinde çalışan ve çok değerli 
tecrübelerle dolu arkadaşları huzursuz etmiştir. Ta
yinlerini zamanında yapmamış ve yapılan tayinler 
-dış tayinler buna dahildir- birçok arkadaşlarda kuş
kular uyandırmıştır. Maliye teşkilatı iyi yetişmiş bir 
teşkilattır. Bu teşkilattaki arkadaşlar genellikle ken
dilerini devletin sa'hibi olarak görürler ve o şekilde 
hareket ederler. Onlara karşı herhangi bir tutum sa
dece devlete zarar verir. Tabiî devlete zarar verirken 
hükümet de bundan payını alacaktır. 

Diğer yandan, gümrük teşkilatında bulunan ar
kadaşlarımızla bir müddet çalışma imkânım oldu. 
Burada da çok değerli yetişmiş arkadaşlar bulundu
ğunu tespit ettik. Sön günlerdeki konuşmalar, son 
günlerdeki beyanlar bu teşkilatta çalışan değerli ele
manları da rencide eder niteliğe dönüşmüştür. Arka
daşlar, unutmayalım ki, ülkemizin, Devletimizin bir 
'bölümü iyi, bir bölümü kötü olamaz; bu esas, «Bir
leşik kaplar» usulünde de carîdir. Bu itibarla, özel
likle hükümeti bu teşkilatı gücendirecek davranış ve 
sözlerden kaçınmaya davet ediyorum. 

Bu münasebetle, sigara ithalatı konusundaki po
litikanın yanlış istikamette geliştiğini, altını çizerek 
belirtmek istiyorum. Kaçakçılığı önleme konusunda 
yapılan 'girişimi şüphesiz takdirle karşılarız. Ancak, 
ülkemizde yabancı sigara kullanımının hangi süratle 
arttığının lütfen, ama lütfen dikkatle bir incelemesi 
yapılmalıdır. Bu kullanım süratle yayıldığı takdirde, 
Türk tütün tarımcısının durumu ne olacaktır? Bu ko
nudaki politikanın da tespit edilmesi gerekir. Ayrı
ca, yapılmakta olan ya da inşaatı bitmiş olan 8 ka
dar sigara fabrikamız vardır; bunları biliyorsunuz, 
bir kaçını saymak istiyorum : İzmir'de, Akhisar'da, 
Samsun'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, bir de To
kat'ta o da hizmete açılmak üzeredir; bu fabrikala
rın değerlendirilmesi gerekir arkadaşlar. 

Burada güdülmesi gereken; akılcı, iş (bitirir poli
tikanın bence önce ülkemizde 'herkesin beğenisini ka
zanan, kazanabilecek Türk sigarasını üretmek olma
lıydı. Ondan sonra kapılarımızı açar, yabancı siga
ralarla da gereği kadar rekabet edebilirdik. 

BAŞKAN — Sayın Sadıklar, iki dakikanız var 
efendim. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
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AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Reka
bet olursa kalite de yükselir. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Şimdi ise istikamet ters yönde gelişmiştir. Korkarız 
ki bu Türk ıtütününün aleyhine işleyecektir. Bunlara 
ilaveten bazı uygulamalar, Türkiye'de dünya siga--
ralarıyla kalite bakımından rekabet edebilecek siga
ra üretilmesinin mümkün olduğunu da göstermiştir. 
Bunun bir örneğini, ismini de vererek arz edeceğim, 
Best sigarasıyla yaptık. Bu sigarayı Türkiye'de fason 
olarak Tekel idaresi üretmiş ve dünyanın en fazla 
rekabet edilen bir pazarında satmaya muvaffak ol
muştur. Bu itibarla, demekki Türkiye'de çok daha 
iyi kaliteli sigara yapılabilir. O zaman aklın yolu, 
mevcut sigara fabrikalarımızı bu yönde, Türkiye'de 
daha iyi kaliteli sigara yapacak şekilde onarmaktır. 
Arz ettiğim nedenlerden dolayı sigara konusundaki 
politikanın yeniden gözden geçirilmesini özellikle is
tirham eder, ve 1985 Yılı Bütçesinin Maliye ve Güm
rük Bakanlığına hayırlı olmasını diler, saygılar su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sadıklar. 
Sayın Sadıklar, üzerinde konuştular. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin bölüm

lerine geçilmesini oylarınıza arz edeyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım. 

/. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1983 Malî Yılı 
Bütçesi. 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu Açıklatma Lira 

Töl Genel yönetim ve des
tek hizmetleri 12 109 248 000 
BAŞKAN — Kabul' eden
ler... Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

111 Devlet büıtçesinıin düzen
lenmesi, uygulanması ve de
netimi 1 736 214 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Prog. 
Kodu 

112 

113 

Açıklama 

Devlet gelirlerine ilişkin 
hizmetler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Devlet muhasebe hizmet
leri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

34 979 991 000 

6 923 247 000 

114 Devlet mallarına ilişkin 
hizmetler 24 493 974 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

116 Devlet hukuk dimışmanifo-
ğı ve muhakemat hizmet
leri 2 035 298 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

117 Gümrük kanunlarının uy
gulanması ve izlenmesi 6 607 282 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

118 Gümrük kaçakçiığı ile 
mücadele hizmetleri 2 002 976 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

920 İktisadî transferler ve yar
dımlar 19 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 

. edilmiştir. 

930 Malî transferler 1 094 261 282 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Program kodu 930 üzerinde bir önerge var, oku
tuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisti Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Maliye ve Gümrük Bakan

lığı Bütçesinde aşağıdaki değişikliğin yapılmasını arz 
ve teklif ederiz. 
R. Ercüment Konukman Pertev Aşçıoğlu 

istanbul Zonguldak 
Süha Tanık Saffet Sert 

izmir Konya 
Ahmet Ekici Fuat öztekin 

Kütahya Boltı 

Tertibi Miktar 

Düşülen : 930-08-3-309-900 75 000 000 
Eklenen : 940-03-3-423-900 75 000 000 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTlN FJRAT (Muş) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılmaktadır. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

930 program kodlu bölümü verilen önergeye gö
re yeniden okutuyorum : 
Prog. (Bin TL.) 
kodu Açıklama (Bölüm/Prog.) 

930 Malî transferler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 094 186 282 

Bir önceki bölümde kabul edilen önerge ve öner
geye göre kabul edilen bölüm gereğince, 940 sosyal 
transferler harcama kaleminin rakamı da düşmüş ol
maktadır. 

Bu istikamette program kodu 940'ı okutuyorum: 

Prog. 
kodu 

940 

Açıklama 

Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... 
edilimiştür. 

Kabul 

(Bin TL.) 
(BölÜm/Prog.) 

4 412 417 

Diğer bölümü okutuyorum : 

Prog, 
kodu Açıklama 

<Bin TL.) 
(Bölüm/ Prog.) 

950 Borç ödemeleri 41 975 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maliye Bakanlığının Bütçesi üzerindeki bölümler 
kabul edilmiştir, 

2. — Maliye Bakanlığı 1983 Malî Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı 1983 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısının bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir; 
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Bölümleri ayrı ayrı okutup oylarınıza sunuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. Ödeneğin çeşidi 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler..2 

Kabul edilmiştir. 
111 Devlet bütçesinin düzenlenmesi, uygulanması 

ve denetimi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler..v 
Kabul edilmiştir. 

112 Devlet gelirlerine ilişkin hizmetler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.* 
Kabul edilmiştir. 

113 Devlet muhasebe hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

114 Devlet mallarına ilişkin hizmetler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...; 
Kabul edilmiştir. 

115 Hazine ve genel ekonomi politikasına ilişkin 
hizmetler 
BAŞKAN — Kabul edenler.., Etmeyenler..2 

Kabul edilmiştir. 
116 Devlet hukuk danışmanlığı ve muhakemat hiz

metleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

910 Kurumlara katılma paylan ve sermaye teş
killeri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ödenek 
Lira 

6 589 223 941 

961 042 700 

18 973 984 130 

5 307 393 710 

11 591 802 500 

1 358 339 100 

1 300 989 099 

Gider 
Lira 

4 928 575 559 

717 608 974 

16 672 354 241 

4 952 767 473 

10 425 156 810 

1 110 892 606 

11 240 573 121 

Ertesi yıla d 
rolunan öden 

Lira 

350 739 989 502 342 732960 715 



Prog. Ödeneğin çeşidi 
Ödenek 

Lira 

ON 
CM 

920 İktisadî transferleı ve yardımlar 29 251 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

930 Malî transferler 468 546 334 810 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

940 Sosyal transferler 116 666 200000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

950 Borç Ödemeleri 620998 125 321 
•BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütül
mesi 2 537 091 168 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ertesi yıla d 
Gider i olunan öde 
Lira Lira 

447 351 005 927 

115 505 355 000 

592247 927149 

I 771 823 168 765 268 

29 249 628 566 
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3. — Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1983 Malî Yılı 
Kesinhesabı. 

BAŞKAN -- Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1983 
Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısının bölümleri

ne geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gümrük ve Tekel; Bakanlığı 1983 Malî Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısının bölümlerini okutup ayrı 
ayrı oylarınıza sunacağım 

A — CETVELİ 

Prog. ödeneğin çeşidi 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111' Gümrük kanunlarının uygulanması ve izle
mesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Gümrük kaçakçılığı ile mücadele hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan trans
ferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ödenek 
Lira 

Gider 
Lira 

369 884 602 336 400 784 

1 955 423 062 1 920 120 371 

1 182 776 952 1 057 654 626 

333 670 705 302 377 047 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

33 483 818 

35 302 691 

125 122 326 

31 293 658 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1983 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı kabul edilmiştir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1985 Malî Yılı Büt
çesi ile 1983 Malî Yılı Maliye Bakanlığı ve Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı kesinhesap kanunu tasarıları ka
bul edilmiştir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesi üzerindeki 
görüşmeler de tamamlanmıştır. 

Milletimize hayırlı olsun. (Alkışlar) 
a) Tekel Genel Müdürlüğü 
/. — Tekel Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Ke

sinhesabı (31585, 1/583) (S, Sayısı : 215) (1) 
BAŞKAN — Şimdi, Tekel Genel Müdürlüğünün 

1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısının gö
rüşülmesine geçiyoruz. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Ftmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1983 Yık Kesinhesap Kanun 
Tasarısı 

Giderler 
MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1983 

yılı giderleri bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzera; (3 445 511 899) lirası cari, (4 682 677 851) 
lirası yatırım, (513 679 454) lirası sermaye teşkili 
ve transfer, harcamalarına ait olmak üzere toplam 
(8 641 869 204) liradır, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeye bağlı (A) cetvelindeki bölümleri oku

tup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım; bilahara 1 inci 
maddeyi oylayacağım. 

Şimdi (A) cetveline bağlı bölümleri okutup, oy
larınıza sunacağım : 

(1) 215 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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A — CETVELÎ 

Prog. ödeneğin çeşidi 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

111 Yaprak, tütün hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenller... Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

112 Tekel malulleri üretimi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

113 Satış hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenller... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarınla dağıtılamayan trans
ferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilkniştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ödenek 
Lira 

727 735 508 

1 307 499 000 

16 395 462 692 

2 736 541 508 

Gider 
Lira 

591 479 343 

990 852 466 

4 302 043 592 

2 243 814 349 

iptal edilir, esi 
gereken ödenek 

Lira 

136 256 165 

316 646 534 

12 093 419 100 

492 727 159 

539 519 952 513 679 454 25 840 498 

21 706 758 660 8 641 869 204 13 064 889 456 

1 inci maddeyi kabul ettiğiniz bölümleriyle birlik
te oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler.... İ inci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Gelirler 
MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1983 

yılı gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze

re; (420 605 321) lirası vergi dışı ve (13 775 500 000) 
lirası da özel gelirlere ait olmalk üzere toplam 
(14 196 105 321) liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeye bağlı (B) cetvelindeki bölümleri okutup, 
ayrı ayrı oylarınıza sunuyoıum : 

Gelir 
türü 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi dışı ınormal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler. 
Kaibul edilmiştir. 
özeli gelirler ve hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler. 
Kaibul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
•BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler., 
Kaibul edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

Tahslaıt 
Lira 

250 000 000 420 605 321 

13 954 850 755 13 775 500 000 

14 204 850 755 14 196 105 321 
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2 nci maddeyi, <B) cetveline bağlı kabul ettiği
niz bölümleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edil
miştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum ; 
Gelir - gider dengesi 
MADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğünün birin

ci maddede yazılı giderler ile ikinci maddede yazılı 
gelirleri arasındaki farkı oluşturan (5 554 236 117) 
lira gelir fazlası olarak gerçekleşmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
tptal edilen ödenek 
MADDE 4. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1983 

yılı ödeneği, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere; (21 706 758 660) lira olup, bu tutardan yılı 
içinde harcanamayan ve ertesi yıla devredilenin dı
şında kalan (13 064 889 456) liralık ödeneği iptal edil
miştir. îptal edilen ödenekten akreditif (veya akredi
tif ve taahhüt) artığına ilişkin (9 609 854 690) lirası
nın ertesi yılda açılacak özel bir tertibe ödenek kay-
dolunması gerekir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
. 6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 6. — Bu Kanunu Maliye ve Gümrük 

Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu tasarı da açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, kürsü önüne konulacak oy ku

palarına oy pusulalarının atılması suretiyle yapılma
sını oylarınıza sunuyorum Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kürsü önüne daha önce konulan oy kupalarına 
oylarını kullanmayanlar var mı?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir, kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayrımına başlandı) 
BAŞKAN — Tekel Genel Müdürlüğü ile ilgili 

oy kupası kürsü önüne konulsun. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
BAŞKAN — Yapılan müzakereler sonunda, 1985 

Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının giderlerle ilgili 
1 inci madde kapsamına giren bakanlık ve ilgili ku
ruluşların bütçelerinin görüşmeleri tamamlanmıştır. 

Şimdi, tasarının gider bütçesiyle ilgili 1 inci mad
desini tekrar okuttuktan sonra oylarınıza sunacağım. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

1985 MaK Yılı Bütçe Kamımı Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Gider, gelir ve Denge 

Gider bütçesi • 
MADDE ı. •— Genel Bütçeye giren dairelerin 

harcamaları için (A) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (5 412 082 049 000) liralık ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
B) GELİR BÜTÇESİ 
(MADDE 2. — Genel bütçenin gelirleri bağlı (B) 

işaretli cetvelde gösterildiği üzere (4 912 082 049 000) 
lira olarak ıtahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi Gelir Bütçesiyle ilgili görüş
melere başlıyoruz. 

Daha önce yüksek heyetinizin vermiş olduğu ka
rar gereğince, Gelir Bütçesindeki müzakerelerde grup
ları adına sayım milleitvökilerinin konuşmaları Ter 
saat, şahısları adına da 10'ar dakika olmak üzere 
müzakereler devam ettirilecektir. 

Gelir Bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına 
söz alan arkadaşların adlarını sırasıyla okuyorum: 

'Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
Ebubekir Akay, Saym Turgut Kunter; Halkçı Par
ti Grubu adına Sayın Ruşan Işın; Anavatan Partisi 
Grubu adına Saym Cevdet Karakurt, Sayın Hakkı 
Artükarslan, 

Şahısları adana: Sayın Mustafa Çorapçıoğlu, Sa
yın Cafer Tayyar Sadıklar, Sayın Nihat Türker, Sa
yın Lütfülah Kayalar, Sayın Murat Sökmenoğlu, 
Sayın Yavuz Köymen, Sayın ismail Saruhan, Sayın 
Ziya Ercan, Sayın Kadir Demir. 
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Şimdi, Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına 
Sayın Ebubekir Aıkay'a söz veriyorum. (MDP sıra
larından alkışlar) 

Buyurun Sayın Akay. 
MDP GRUBU ADINA EBUBEKİR AKAY 

(Erzurum) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
1985 Yılı Gelir Bütçesi üzerinde Milliyetçi Demok
rasi Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere 
huzurlarınızda bulunuyorum. Grubum ve şahsım 
adına Yüce Meçisin siz değerli üyelerini saygılarım
la selamlarım. (Alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, hepimizin yakından bil
diği gibi, bütçede öngörülen yatırımların, cari har
camaların ve dış borç ödemeleriyle ithalatın gerçek
leştirilebilmesi için sağlıklı gelir kaynaklarına ihti
yaç varda'. Ayrıca, Türkiye'mizin bir numaralı me
selesi olma özelliğini bugün de koruyan enflasyon ve 
işsizlikle mücadelede kullanılacak sağlıklı araçlar
dan birisi de vergi politikasıdır. 

Ülkenin meselelerini çözebilmesi, kalkınmasını 
sağlayabilmesi için sağlam gelir kaynaklarına ihtiyaç 
vardır. Bu kaynakların büyük kısmını vergiler oluş
turmaktadır. Vergi gelirlerinin sağlıklı tahminî ve 
tahmin edilen toplam vergi gelirlerimin etkin bir şe
kilde tahsil-edilmesi gerekmektedir. Bunun için ger
çekçi ve ilmî gelir tahminleri yapılmalıdır. Maale
sef bugün ülkemizde gelir tahminleri bir önceki yıla 
göre yapılmaktadır. Ülkenin malî ve ekonomik ya
pısının yıldan yıla gösterdiği değişiklikler ve gelir 
idaresinin kaydettiği gelişmeler sonucunda olabile
cek olumlu veya olumsuz etkiler derinliğine incelen-
memektedir. Sonuçta, bu tahminlere dayalı olarak 
ülkenin geleceği ıbelirİenmektedir. 

Saym mülletvekilieri, 1985 Yılı Bütçe Ta
sarısı Plan ve Bütçe Komisyonundan geçerek, 
5 542 000 018 049 lira olarak Yüce Meclise sunul
muştur. Bütçede vergi gelirleri 3 trilyon 584 milyar 
ile bütçenin yüzde 65'imi ifade etmektedir. 

özellikle gelişmekte olan ülkelerin kalkınma gay
retlerinin 'başarıya ulaşması sağlam, düzenli ve ve
rimli çalışan bir gelir idaresiyle, ülke gerçeklerine uygun 
vergi . sistemine bağlıdır. Bu iki önemli faktörü bir 
araya getirip uygulamayan hükümetlerin ekonomik 
politikaları başarısız neticeler vermeye mahkûmdur. 

Vergi, günümüzde yalnızca devlet gelirleri anla
mlında sayılamaz. Vergi politikası, sosyal ve ekono
mik politikanın üstünde ehemmiyeti haizdir. Vergi, 
enflasyona karşı bir tedbir ve bir silahtır. Üretimden 
fazlasını tüketime şiddetle meyletmiş toplumu, Do

ğulu gibi üretip Batılı gibi tüketmek hastalığından 
kurtarmanın usulü de vergüendirmektür. Ancak, ge
lir sağlamak amacıyla da, emisyon hacmini daralt
mak amacıyla da olsa, ağırlaştırılan vergiler özellik
le, büyük ölçüde dar gelirli işçi, köylü, memur, es
naf, emekli ve işsiz vatandaşlarımıza yüklenmeme
lidir. Şimdiye ikadar fazlasıyla mağdur edilmiş bu 
kesimin vergi yükü hafiâetilmelidir. Vergi bir sos
yal siyaset ve bir millî gelirin dağılımlını yeniden dü
zenleme vasıtasıdır. Bu vasıta yerinde ve iyi kul
lanılmalıdır. 

Milletlerarası Para Fonunun yaptırdığı bir araş
tırmaya göre, gelişme halindeki ülkeler arasında ver
gi gayretinin azlığı yönünden Türkiye'mizin çok ge
ri sıralarda yer aldığı görülmektedir, Yabancılar na
sıl düşünür ve nasıl görürlerse görsünler, istatistik
ler ne kadar önemli olursa olsun, Yüce Türk Mille
tinin vergi vermekteki hassasiyetine gölge düşürüle-
mez. Yöneticiler kendi kusurlarını ve vergi almak
taki beceriksizlik ve aczlerini milletimize bir kam
bur gibi yüıkletmeye kalkarlarsa, buna tahammül güçtür. 
«Vergi verilmez alınır» düsturu, maalesef unutul
muştur. . 

Sayın milletvekileri, mükellefi kendi haline bı
rakmak, sonra da vergi hâsılatı azlığından şikâyet 
ötme1: tamamen yersizdir. Bunda kusur mükellefin 
değil, idareci ve maliyecilerindir. Şimdiye kadar gel
miş geçmiş üktidarlardaki maliye bakanları, ülkemiz
de vergi adaletsizliğinin ve vergi kaçakçılığının ön
lenemediğinden sürekli şekilde şikâyetçi olmuşlar ve 
bunu da defterdarlıklara tamim yapmakla önleme
ye çalışmışlardı. Dünyanın gelişmiş veya gelişmek
te olan hiçbir ülkesinde halk kendiliğinden, zorla-
masız ve kontrolsüz vergi ödememiştir. Vergi mev
zuatını ve gelir iteşkilatını geliştirmiş, vergi mahke
meleri anında karara varmış; bizdeki gibi, vergi 
mahkemelerine ve Danıştaya akseden uyuşmazlıklar 
yıllarca beklememiş ve vergi önemini kaybetmemiş
tir,, 

Sayın milletvekilleri, ikönce gelir teşkilatının örgütlen
me biçimiyle halihazırdaki durumu hakkında bazı 
hususlara 'kısaca işaret etmek istiyorum. Verginin 
tarh, tahakkuk ve tahsilatının yapıldığı vergi daire
lerimizin yıllardan 'beri çözüm bekleyen önemli so
runları vardır. Bu sorunlar her iktidar döneminde 
olduğu gibi ANAP iktidarı döneminde de dile geti
rilmekle birlikte, zaman içerisinde yapılan pek bir 
şey yoktur. Vergi daireleri hizmet binası eksikliği, 
modern araç - gereç ve donatım noksanlığı ile per-
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somel kifayetsizliği gibi sebepler yüzünden verimli 
hizmet verememektedirler, tilerde defterdarlık bün
yesi içerisinde faaliyet gösteren vergi dairelerinin ha
reket kabiliyeti sınırlanmakta, en zarurî ihtiyaçları
nın teminü için çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır
lar. Tahsil edilebileceği düşünülen vergi gelirlerinin 
mükellef ile idare arasındaki irtibatsızlıktan, vergi 
kaçakçılığından, idarenin yetersizliğinden, tahsilatın 
hızlandırılamamasından ve vergi denetiminin yetersiz 
oluşundan dolayı azalacağı şüphesizdir. 

Sayın milletvekilleri, vergi gelirlerinin gayri safi 
millî hâsıla içerisindeki oranını dikkate alırsak, ver
gi gelirlerinin gerilemekte olduğunu açıkça görü
rüz. Şöyle ki: Gayri safi millî hâsıla içinde 1977-1979 
yıllarında yüzde 19 oranında olan vergi gelirleri, 
1980'de yüzde 17, 1981'de yüzde 18, 1982'de yüzde 
17, 1983'te yüzde 16 ve 1984'te yüzde 14 düzeyine 
inmiştir. 1985 Malî Yılı Bütçe Tasarısında bu oran 
yüzde 14 ila 15 düzeyinde olacaktır. Bu oran, geliş
mekte olan ülkelere göre ciddî surette düşüktür. 

ANAP iktidarının izlediği politika şu hususu açık
ça ortaya koymaktadır; ıbu da yüksek gelir grupla
rının vergi potansiyeline dokunmak istememektedir. Bu 
politika, sosyal adalet ve vergi politikasına ters düş
mektedir. Bu sonuç, ülkemizin acı kaderidir, iktidar, 
etkin bir gelir idaresi oluşturamamıştır. Bürokrasi 
ile savaştığını iddia edip bir kısım bakanlıkları bir
leştiren iktidar, ülkemiz için en gerekli olan gelir 
idaresini tek ve bağımsız bir çatı altında toplaması 
gerekirken, Maliye Bakanlığının Hazine ile ilgili gö
revleri elinden alınarak kendisiyle hiç ilgisi olma
yan Gümrük Bakanlığı ile birleştirilmesine bir ma
na verilememiştir. 

Sayın milletvekilleri, bugün herkes, mevcut top
lanan vergiler kadarının da kaçırıldığını bilmektedir. 
Kalkınma yolumda ve zorunda olan bu ülkenin vergi 
kaybına tahammülü yoktur. Vergi kaybının asgarî 
seviyeye indirilmesinin yolu, vergi idaresinin günün 
şartlarına uygun şekilde düzenlenmesiyle olur. Ge
liri toplayan teşkilat kendi ihtiyaçlarını yeterince 
karşılayamazlken, tarh, tahalkkuk ve (tahsilat işleriyle 
yükümlü en üst düzeydeki personelden en alt dü
zeyde görev yapan bu çilekeş personele hiçbir sos
yal hak tanınmazken; diğer kurum ve kuruluşlar, ge
lir teşkilatının binbir müşkülatla tahsil ettikleri büt
çeden aldıkları payla vergi idaresine nazaran -büyük 
bir rahatlık içerisindedirler. Bu durum, «Mum dibi
ne ışık vermez» gibi sözlerle lizah edilemez, 

Gelir teşkilatında yetişmiş yüzlerce denetim ve in
celeme elemanlarıyla diğer personel bu teşkilattan 
kaçmaktadırlar. Hâlâ intibakları yapılmamış, dere
ce terfi için bekleyen idaredi ve personel mevcuttur. 
Yetişmiş elemanları tutabilmek için, KİT'ler ve ban
kalarda olduğu gibi, gelir teşkilatını mutlaka cazip 
(bir hale getirmek şarttır. 

Muhterem milletvekilleri, gelir teşkilatı elemanla
rı, yeterince hizmetiçi eğitim görmemektedirler. İş 
yükü bir hayli fazladır. Yaklaşık olarak 30 bin per
sonelin çalıştığı gelir idaresinde 1 personele ortala
ma 6 bin işlem düşmektedir. Bu çok yüksek bir ra
kamdır. Bu durumda verginin tarh, tahakkuk ve tah
silatı, takibi ve denetimi istenilen seviyede olama
maktadır. Bu yükün üzerime bir de Katma Değer 
Vergisi getirilmiştir. İktidar buna acilen çözüm getir
melidir. 

Sayın milletvekilleri, vergi kaybını asgarî seviye
ye indirmek için güçlü bir denetim sistemi kurmak 
ve vergi incelemelerine ağırlık vermek zorunludur. 
Maliye ve Gümrük Balkanlığının vergi denetimiyle il
gili organlarına ve fiilen yapılan vergi inceleme mik
tarlarına bir bakarsak, Türkiye'de gerçek anlamda 
bir vergi denetiminin mevcut olmadığı görülür. Tür
kiye'de vergi idaresinin, mükellefin verdiğiyle yeti
nen bir yapıda olduğu artık herkesçe bilinen bir ger
çektir. 100 mükelleften bir yılda 2 veya 3'ünün de
netlenebildiği bir ülkede, denetim hiç yok demektir. 
Denetim olmadığı yerde de vergi ziyamın olmama
sını beklemek çok gülünçtür. 

Sayın milletvekilleri, bakınız Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı merkez teşkilatında vergi inceleme işiyle 
görevli denetim elemanları, maliye müfettişleri, hesap 
uzmanları ve gelirler kontrolörlerinden oluşmaktadır. 
Maliye mü'fettişleririin sayısı 100 civarındadır. Bunla
rın, diğer birçok görevleri nedeniyle fiilen vergi in
celeme işiyle pek fazla uğraşmadıkları bilinmektedir. 
Merkez teşkilatında görevli 300'e yakın hesap uzma
nı ve yine aynı sayıda gelirler kontrolörleri ve taş
rada görevli yaklaşık 700 civarında vergi kontrol me
muru ile mükelleflerin tamamının denetimlerinin ya
pılmasını beklemek bir hayaldir. 

Ayrıca, merkez teşkilatında aynı işle görevli üç 
farklı denetim biriminin oluşturulması da vergi ince
leme ve denetimlerinde kopukluklara sebebiyet ver
mekte ve denetimden beklenen neticeler elde edile
memektedir. 
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Bizim 'hükümetten istirhamımız, vergi kaybını Ön
lemek bakımından vergi denetim elemanlarının mut-. 
laka sayısı artırılarak yeterli hale getirilmesi ve mer
kezde^ görevli denetim örgütlerinin tek çatı altında 
toplanarak verimliliklerinin artırılmasıdır. Aksi halde, 
gelir idaresinin gittikçe ağırlaşan işgücü yükü, tahsi
lata yönelik icra ve saltış işlemlerinin zayıf olması ve 
denetim elemanlarının azlığı gibi sebeplerden kay
naklanan vergi denetim yetersizliği ile vergi gelirleri
nin en a i yüzde 151 tahsili edilemeyecektir. Bu da 
bütçede 537 milyar 600 milyon lira açık demektir. 

Sayın milletvekilleri, 1.1.1985 takvim yılından iti
baren uygulanmasına başlanılacak olan Katma Değer 
Yergisi Kanun Tasarısının gerekçesinde, tüm mal ve 
hizmetlerle,ithalatın Katma Değer,Vergisi kapsamına 
alınmış olduğu, ancak amortismana tabi iktisadî kıy
metleri .teşkili eden yatırım maları için ödenmiş Kat
ma Değer Vergisi 5 yılı aşmamak üzere amortisman 
ithal süresi içinde ve eşit paylarla indirim konusu ya
pıldığı ifade edilmektedir. Keza kanunun gerekçesin
de, Bakanlar Kurulunun uygun göreceği işkolları ve 
sektörlerde indirim süresinin daha da, kısaltılabileceği 
hüküm altına alınmıştır. Buna göre, Katma Değer 
Vergisinin matrahı 18 trilyon 984 milyardır. Bunun 
yüzde lÖ'uhu Katma Değer Vergisi teşkil eder; bu 
da 1985 yılı için 1 trilyon 900 milyardır. Uygu
lanmaya başlanıldığı anda 8 adet gider vergileri yü
rürlükten kaldırılacaktır. -Kaldırılan vergilerin getirdi
ği vergi geliri yıllık yaklaşık oİarak 550 milyar li
rayı bulmaktadır. Katma Değer Vergisinin, yerine ge
çeceği vergilerin gelirini getirebileceği bu bütçe yılı 
için şüphelidir. Çünkü, Katma Değer Vergisini uy
gulayabilmek için gerekli hazırlıklar yapılmamıştır. 
Bu vergiyi uygulayacak, personel tamamen hem bilgi 
ve hem de sayıca yetersizdin Personelin eğitimine 
daha 10 gün Önce başlanılmıştır. Otomasyon merkezi 
kurulmamıştır. Kanun tasarısı hazırlanırken bütün 
meslekî teşekküllerin görüşleri alınmamıştır. 

Götürü vergi erbabı için Katma Değer Vergisinin 
daha geç uygulanacağı dikkate alınır ise, bu vergi
den 1 trilyon civarında bir hâsılat elde edilmesi ge
rekir. Ancak, mükellef bu vergiyi ödeyecektir; fakat 
yukarıda da arz etmiş olduğum hazırlıkların ikmal 
edilmemesi nedeniyle verginin büyük bir kısmı Ha
zineye intikal etmeyecektir. Bu nedenle, vergi zi
yanına sebebiyet verileceği gibi, Katma Değer Ver
gisinin önümüzdeki bir iki yıl uygulamasını güçleş
tirecektir. Bu nedenle 1985 yılında Ka'tma Değer Ver
gisinden beklenen gelirin toplanamayacağı aşikârdır. 
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Nitekim, hükümet bir taraftan Katma Değer Ver
gisini ihdas ederken, öte yandan da Katma Değer 
Vergisiyle bağdaşmayan ve dolayısıyla vatandaşın ta
hammül .gücünü aşan vergiler ihdas etmektedir, örne
ğin; yüzde 6 düzeyindeki Akaryakıt Vergisi bu tutu
mun bir örneğidir. Bu da, arz ettiğim gibi, halkın 
sabrını taşırmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, kamu maliyesinin sağlam 
kaynaklara dayanması üzerinde bir parti prensibi ola
rak önemle duruyoruz.; Bu bakımdan, Katma Değer 
Vergisini bu açıdan değerlendiriyoruz. 1 trilyon ci
varında kamu maliyesine gelir sağlayacak olan bu 
vergi sistemi çok iyi işletilmelidir. 

3065 sayılı Kanun Türk vergi sistemine yeni bir 
reform niteliği kazandıracaktır. Bu reformu başarıya 
ulaştıracak diğer tedbirlerin alınması gereklidir. Bil
hassa vergi idaresinin reorganizasyonu sağlanmalıdır. 
Gerek idarenin, gerekse mükellefin ihtiyaç duyduğu 
bilgiler zamanında verilmeli; seminer, tebliğler vası
tasıyla aydınlatılmalıdır. Maliye ve Gümrük Bakan
lığının bu konudaki çalışmalarını yakından izliyoruz, 
takdir ediyoruz. Ancak, bü çalışmaları yeterli .bulmu
yoruz. Demin de arz ettiğim gibi, bilhassa mükellef 
ve ilgileri gerekli bilgilerle donatmak zorunludur. 
Katma Değer Vergisi sistemini tamamlayacak un
surlardan bir tanesi de hafızalı yazar kasaların bu 
alana mal edilmesidir. Bu konudaki değişiklik Mec
lisimizden geçmiştir. Gerek bu konuda olsun, gerek
se diğer konularda olsun gerekli kanun maddeleri 
tanzim etmek, çok uygun hükümler koymak yeterli 
olmaz. Bu hükümleri iyi uygulamakla başarılar ve
ya beklenen sonuçlar elde edilir. Gönlümüz maliye
nin başarıya ulaşmasını arzu etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bizüm malî idaremizin bir 
hastalığı vardır. Ümit ederiz bundan sonra bu has
talığa son verilsin ve tedavi edilmiş olsun. O da şu
dur : Mevcut vergi kaynaklarına yüklenilir. Belli, 
tahsili kolay vergilerin oranlarını yükseltmek suretiy
le gelirler artırılma yoluna gidilir. Son kamu maliye-
sindeki ameliye de bu mealdedir. Bu hastalığı bir tür
lü tedavi edemiyoruz. Değerli meslektaşlarımdan bu
na bir son verilmesini rica ediyorum. Zira hem teori
de, hem pratikte iddia edilen konu, tahsil edilen ver
gi gelirlerinden daha fazlası zayi olmaktadır. Bu 
vergi ziyamı önleyerek, bu gelirin kamu yararına, 
ekonomiye mal edilmesi şarttır. Neden buna bir çare 
bulunmaz? Türk ekonomisi bu yüzden neden trilyon
lar kaybeder? Buna hep beraber bir çözüm bulmak 
zorundayız. 
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Malî idare, motorlu taşıtların vergisini bordrolular-
dan alır, hiç zahmet çekmeden tahsil etme yolunu 
tercih eder. Son zamanlarda vergi sisteminde yapılan 
değişiklikler de bunu gösteriyor. Bu yoldan maliye
nin vazgeçmesi gerekir. Bırakalım bunları; maliye be
yana dayalı mükelleflerin bu gün ancak yüzde 3'ünü 
denetleyebiliyor. 

Kaitma Değer Vergisinin başarıya ulaşması için 
diğer bir unsurun da devreye sokulması lazımdır. Bu 
da, Serbest Malî Müşavirlik Kanununun bir an önce 
yürürlüğe konulmasıdır. Bu Kanunun devreye girme
siyle hem mükellefe yardımcı olunacak, hem de vergi 
idaresine bir rahatlık gelecektir. Bu konudaki çalış
manın bir an evvel Meclis Genel Kuruluna intikalini 
bekliyoruz. 

Katma Değer Vergisiyle yükün tüketiciye tama
men yansıtılmasından korkulmaktadır. Vergicilik sis
teminde bir kural vardır; vergiyi ödeyen, eğer im? 
kânı varsa bir başkasına yansıtır. Bir örnekle huzu
runuzda biraz ayrıntıya ineceğim. Örneğin; bir kumaş 
vatandaşın üzerinde elbise olana kadar, dört safhalı 
bir vergilemeye ta'bi tutulsa, nihaî yük tüketici olan 
vatandaşın üzerine yüklenecektir. Bir metre kumaşa 
birinci safhada yüzde 6, ikinci safhada yüzde 10, 
üçüncüde yüzde 8, dördüncüde yüzde 10 ve son saf
hada yüzde 100'e yakın bir vergi birikimiyle tüketi
ciye intikal edecektir. Yani gerçek maliyeti 4 bin lira 
olan bir kumaş, vatandaşa 6 bin liraya mal olacak
tır. Maliye bu yoldan vergi artışı sağlayacak; ama 
yükü nihaî tüketici çekecektir. Bu, maliyenin işine 
gelebilir; fakat kendi üzerinden yansıtma imkânı ol
mayanın üzerine yük toplanacak, aynı zamanda suni 
bir fiyat artışı da meydana çıkacaktır. Bu durum üc
retlilere vergi iadesi konusunda böyle olmuştur. 

Değerli üyeler, maliyeden bu konular üzerinde 
hassasiyetle durmasını, vatandaşı vergi yükü altında 
ezdirmemesini rica ediyoruz. Zira Ortadirek diye di
ye iktidar olan. Anavatan Partisinin, böylece ortadi-
reğin sırtında kambur olarak kalmasından korkarız. 
(MDP sıralarından alkışlar) 

Bu vergi yükünün altında ezilen ortadirektir. Bu 
noktayı gözden uzak tutmamak gerekir. 

1984 Yılı Bütçesinde büyüme oranı yüzde 39 iken, 
1985 yılı tahmini bütçesinde bu büyüme oranı yüzde 
57'ye yükselmiştir. Bu da, tahmin edilen gelirlerin 
gerçekçi olmadığını gösterir. Bu gelinler gerçekleşme
diği takdirde ek bütçe için ödenek temini yoluna gi
dilecek ki, bu ise enflasyonun tahrik edilmesi anla
mını taşır. 

20 . 12 a 1984 0 : 2 

i - Muhterem milletvekilleri, Katma Değer Vergisi 
konusunda hükümete bazı önerilerimiz olacaktır : 

1. Vergi dairelerinin yükünü azaltmak ve baş
langıç aşamasında yükümlü sayısını azaltmak için gö
türü vergilendirmeyi sistemden çıkarmak gerekir. 

2. Harcamalar üzerinden alman vergilerde, Kat
ma Değer Vergisiyle meydana gelebilecek mükerrer
lik önlenmelidir. 

3. Vergi indiriminden doğan alacağın, belirsiz 
olarak ileriye doğru ertelenmesinin önüne geçilmelidir. 

4. İthalatta uygulanan vergi oranı yükseltilme
lidir. 

5. Sürekli yükümlülüğü olmayanların devamlı 
beyanname vermeleri önlenmelidir. 

Görüş ve düşüncelerimizin hükümet ve iktidar par
tisince dikkate alınacağını ümit ediyor, 1985 yılı Büt
çesinin büyük Türk Milletine hayırlı ve uğurlu ol
ması temennisiyle yüce Meclisin sayın üyelerini say
gı ve sevgi ile selamlıyorum. (MDP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Akay. 
Sayın Turgut Kunter, buyurun. 
MDP GRUBU ADINA TURGUT HALİT KUN

TER (Rize) — Sayın Başkan, Büyük Millet Meclisi
nin sayın üyeleri; Milliyetçi Demokrasi Partisi adına 
1985 Malî Yılı Bütçesinin gelirler kısmı üzerindeki 
düşüncelerimizi arz etmek üzere huzurunuzda bulunu
yorum. Sayın Başkanı, değerli milletvekillerini gru
bum ve şahsım adına saygı ile selamlarım. (MDP sı
ralarından alkışlar) Aynı zamanda bütçenin inşasında 
büyük çaba sarf ettiklerini yakından izlediğim Plan 
ve Bütçe Komisyonu Başkan ve üyeleri ile ilgili perso
neline teşekkürlerimi sunmayı bir vazife bilirim, 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; benden evvel 
konuşan değerli arkadaşımın temas ettiği noktalara, 
tekrar olmasın düşüncesiyle elimden geldiğince değin
memeye gayret sarf edeceğim. 

Genelde bütçeler bir anlamıyla bir tahminler man
zumesidir. Bunların inşasında tahmin faktörü rol oy
namakla beraber, bu faktör üzerinde ifrata ve tefrite 
kaçmadan yapıyı oluşturmak asıl olmalıdır. 

Bütçe yapısı içinde, üzerinde en önemle durulması 
I gereken konuların başında gelirler gelmektedir. Büt-
I çede gelir tahminleri ve özellikle vergi gelirleri, mev

cut vergi kanunları, yıl içinde yürürlüğe giren vergi 
kanunları ve geçmiş yıllardaki vergi kanunlarıyla çok 
yakından ilgilidir. Tabir caizse gelirler konusu bütçe-

J nin üzerine oturduğu bir temeldir. Bütün sayın mil-
J letvekili arkadaşlarımın benden çok iyi bildikleri bu 
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hususları sırf hatıraları tazelemek bakımından arz 
etiğimi bilhassa belirtmeyi yerinde görürüm. 

Daima imkânların müsaadesiyle ihtiyatların ga
yesi arasında hareket etmek, bütçelerin inşasına kuv
vet verir, cesaret verir. Bu hususları böylece arz ettik
ten sonra, şimdi bir perspektiften hareket ederek ge
lirler kısmının teşrihine geçiyorum. 

1985 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında genel bütçeye 
giren dairelerin harcamaları için (A) işaretli cetvelde 
5 trilyon 378 milyar liralık ödenek verilmiş, genel büt
çenin gelirleri (B) işaretli cetvelde 4 trilyon 878 milyar 
lira olarak tahmin edilmiş, ödeneklerin toplamıyla 
tahmin edilen gelir arasındaki 500 milyar liralık far
kın ise iç borçlanma ile karşılanması öngörülmüştür. 
Yapılan son değişikliklere göre genel bütçeye giren 
dairelerin harcamaları için (A) işaretli cetvelde 
5 412 082 045 000 liralık ödenek verilmiş, genel büt
çenin gelirleri (B) işaretli cetvelde 4 912 082 049 CCÜ 
lira olarak tahmin edilmiş; ödenek toplamıyla tahmin 
edilen gelirler arasındaki 500 milyar liralık farkın iç 
borçlanmayla karşılanması öngörülmüştür. Toptan 
vergi gelirleri ise 1 trilyon 348 milyardan, 1 trilyon 
382 milyara çıkarılarak 34 milyar liralık artış tahmi
ninde bulunulmuştur. 

Şimdi sırasıyla bu çıkarılmış bulunan kanunların 
kısaca teşrihine geçiyorum. Bu kanunlar içinde bil
hassa Katma Değer Vergisi Kanunu önemli bir ka
nun olduğu için, bunun üzerinde biraz daha kapsamlı 
duracağımı yüce Genel Kurula arz etmek isterim. 

Türk vergi sistemine yeni getirilen Katma Değer 
Vergisi Kanunuyla gider vergileri sistemi içinde yer 
alan İstihsal Vergisi, Nakliyat Vergisi, PTT Hizmet
leri Vergisi, İlan ve Reklam Hizmetleri Vergisiyle, 
İşletme Vergisi, Spor-Toto Vergisi ve Şeker İstih
lak Vergisi yürürlükten kaldırılmıştır. Gider Vergileri 
sistemi içinde bulunan banka ve sigorta muamele ver
gileri ise özelliğinden dolayı Katma Değer Vergisi kap
samı dışında bırakılmıştır. 

Katma Değer Vergisinin en önemli özellikerinden 
biri firmaların malî yönden birbirini denetlemeleridir. 
Bir firma satın aldığı mal ve hizmet için ödediği ver
giyi tahsil ettiği vergiden düşeceğinden, alıcı firmala
rın fatura almaları kendi yararına olacaktır. Dolayı
sıyla piyasadaki faturasız mal sayısında azalma ola
caktır. Bu şekilde maddî delil kaynaklan fatura gibi 
belgeler olan Gelir ve Kurumlar Vergisi hâsılatında 
artışlar sağlayacağı merkezindedir. Ancak, Katma De
ğer Vergisinin yukarıda belirtilen üstünlüğü teorik 
olarak açıklanmaktadır. Uygulamanın ise böyle olma

yacağı kuşkusuzdur. Katma Değer Vergisinin istenil-
ı diği gibi uygulanabilmesi için, her şeyden önce mü-
, kelleflerin tuttuğu defter, belge ve kayıt düzeninin 
| muntazam olması gereklidir. Ayrıca, mükelleflerin bu 
. konuda çok eğitilmesi gerekir. 

Bu sebeptendir ki, Katma Değer Vergisi Kanunu, 
gerçek usulde vergilendirmenin yanında, götürü ve 
telafi edici usulde vergilendirme getirmek zorunda 
kalmıştır. Bu usullerde vergilendirilen mükelleflerden, 
mal ve hizmet satın alanın vergi indirimi hakkı yok
tur. Bu durum, Katma Değer Vergisinin bütünlüğünü 
bozmaktadır. Üstelik, bu usullerde mükelleflerin ger
çek gelirleri dikkate alınmadığından, vergi adaleti ve 
tarafsızlık ilkelerine aykırı düşmektedir. 

Vergi indirimi mekanizması, diğer muamele ver
gilerine göre, Katma Değer Vergisinin avantajlı yönü-

I nü teşkil etmektedir. Teorik açıdan Katma Değer Ver-
[ gisi, kendisi kadar fiyatları artırmaktadır. Diğer taraf

tan, girdi vergisi olarak ödenen Katma Değer Vergi-
I si, kârın unsurudur; fakat işletme prensipleri açısın

dan bir maliyet unsuru sayılır. Bundan dolayıdır ki, 
I firmalar, satışlarında Katma Değer Vergisini de dik-
I kate alarak kârlarını tespit edeceklerdir. Sonuçta, ya-
I yılı muamele vergilerinde söz konusu olduğu gibi, ver-
I giden vergi alınmış olacak, bir başka deyişle vergi 
I katmerleşecektir. Bu durum hem vergi yükünü artı-
I racak, hem de fiyat artışlarına sebep olacaktır. 

I İhracat, Katma Değer Vergisinden istisna edilmek-
I te ve ihraç edilen mal ve hizmetler için ödenen Katma 
I Değer Vergisi, tahsil edilen vergiden indirilmekte, in-
I dinlemeyen kısım olduğu takdirde, Maliye ve Güm-
I rük Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre mükel-
I lefe iade edilmektedir. Bu şekilde bir vergi iadesi hak-
I ki tanımakla ihracat teşvik edilmez. Çünkü, ilk olarak 
I ergi tahsil edildikten sonra iade edilmekte, bu sebep-
I en firmalara bir kredi imkânı tanınmakta, ikinci ola-
I r.ık; vergi iadesi ancak belli kanunî formalitelerin ye-
I "ine getirilmesiyle verilmektedir. Vergi iadesinin bu 
I vergiyi uygulama ilk aşamada karşılaşacağı güçlük-
I 'eri de dikkate alırsak, vergi iadesi mekanizması, mü-
I kellefe kâr yerine ek külfet getirecektir. 

I Diğer taraftan, birkaç lüks tüketim maddesiyle, 
I temel gıda maddeleri dışındaki tüm mal ve hizmetler 
I için aynı vergi oranı kabul edilmiştir. Halbuki, piya-
I sadaki lüks mal ve hizmetler için yüksek vergi oram, 
I zorunlu mal ve hizmetler için düşük vergi oranı uygu-
I lamak yerinde olacaktır. Çünkü, lüks mal ve hizmet-
I lerin talep esnekliği düşük olduğundan, vergilerdeki 
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artışların büyük kısmı satıcı firma üzerinde kalacak, 
tüketiciye yansımayacaktır. Dolayısıyla vergilerdeki 
artış, piyasadaki mal ve hizmetlerin fiyatlarını daha az 
artıracaktır. Zorunlu mal ve hizmetlerin ise, talep es
nekliği yüksek olduğundan, vergilerdeki artışlar ta
mamen tüketiciye yansıyacaktır. Dolayısıyla vergiler
deki artış, piyasadaki mal ve hizmetlerin fiyatlarını 
aynı ölçüde yükseltecektir. 

Gider vergilerinde lüks hayvani kürkler, kıymet
li taşlar, lüks eşyalar için yüzde 75 oranında vergi 
uygulanmakta iken, Katma Değer Vergisinde ise bun
ları sadece yüzde 10 oranında uygulamakla yetinil-
miş'tir. 

Tütün ve alkollü içkilerden yüzde 50 oranında ek 
vergi alarak genel (bütçeye 170 milyar dolayında ge
lir gaydedeceğini öngören hükümetin, kürkler ve 
kıymetli »taşlar için aynı ek vergiyi getirmemesi şa
şırtıcıdır. 

Bütün bunlarla birlikte tek safhalı gider vergi
leri ile işletme Vergisi yerine çok aşamalı bir ver
gi olan Katma Değer Vergisi sistem olarak daha 
karışıktır. Bu arada vergi indirimi mekanizması sis
temi içinde meydana gelebilecek aksaklıklarla kıs
mî vergi indirimi konusunda mükelleflerin karşıla
şacağı tereddütleri ve zorlukları da düşünmek ge
rekir. Bu açıdan, Katma Değer Vergisinin konusu
nun geniş olması önemli değildir. Bir verginin üs
tünlüğü verimli ve etkin olmasıyla ölçülür. Bura
da verimlilikten kasıt daha az bir masrafla daha 
çok vergi toplamak, etkinlikten kasıt ise verginin bü
tün ekonomik birimlerce kabul edilmesi ve uygu
lanabilmesidir:.; 

Yeni vergi konulması her şeyden önce piyasayı 
altüst etmekte, çeşitli spekülasyonlara sebep olmak
tadır. Kişiler 'biran önce vergiye konu malları al
mak yıl sonuna daha az stok bırakmak. veya bütün 
mallarını şimdiden satmak isteyecekerdlir. Bu da enf
lasyonu büyük ölçüde artıracaktır. 

Katma Değer Vergisinin yürürlüğe konulması do
layısıyla vergi gelirlerinde yeni düzenlemeler yap
mak durumunda 'kalınılmıştur. Yapılan bu düzenle
meleri kavrayabilmek için, Katma Değer Vergisi için 
yapılan gelir tahminleri lile yürürlükten kaldırılan 
vergiler hakkında yapılan gelir tahminlerinim birlik
te ele alınması gerekir. Katma Değer Vergisinin yü
rürlükten kaldırdığı kanunlar için 1985 Malî Yılı 

Bütçe Tasarısının (B) işaretli cetvelinde tahmin edi
len vergi hâsılatı şu şekilde toparlanabilir: 

Dahilde alınan istihsal Vergisi 491 milyar 
işletme Vergisi 18 milyar 
Şeker İstihlak Vergisi 1 milyar 
Nakliyat Vergisi 10 milyar 
PTT Mizmetleri Vergisi 25 milyar 
Spor - Toto Vergisi 5,5 milyar 
ilan ve Reklam Hizmetleri Vergisi 1,5 milyar 
İthalden Alınan İstihsal Vergisi 310 milyar 

Toplam 862 milyar 
Bu şekilde tahmin edilmektedir. 

1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının (B) 
işaretli cetvelinde Katma Değer Vergisi için tahmin 
edilen vergi hâsılatı da şu şekildedir: 

Dahilde alınan Katma Değer Vergisi 230 milyar 
Ek Kaltma Değer Vergisi 170 milyar 
ithalde Alınan Katma Değer Vergisi 362 milyar 

Toplam 762 milyar 

(B) cetvelinde kaldırılan vergi artıkları tahmini 
11 milyardan 120 milyara çıkmıştır. Aradaki 100 
milyar liralık fark Katma Değer Vergisinin yürür
lükten kaldırdığı kanunların 1985 yılına yansıyacak 
tahakkuk artıkları içlin tahmin edilmiştir. Çünkü, gi
der vergilerinde 1984'ün Aralık ayında tahakkuk eden 
vergiler 1985'in Ocak ve takip eden diğer aylarında 
(tahsil edilecektir: 

Bu sebepten, kaldırılan vergi artıkları için tahmin 
edilen vergi hâsılatını Katma Değer Vergisi için tah
min edilen vergi hâsılatına eklemek gerekecektir. Bu 
durumda, Katma Değer Vergisi dolayısıyla 1985 yı
lında tahmin edilen vergi hâsılatı 762 milyar değil, 
109 milyar fazlasıyla 871 milyar liradır,; 

Görülüyor ki, (B) işaretli cetvelde Kaltma Değer 
Vergisi dolayısıyla yapılan yeni tahminde (871 mil
yar - 802 milyar = 9) 9 milyar lira artış olmuş
tur,; 

(B) cetvelinde, ithalde alınan istihsal Vergisi için 
310 milyar lira gelir tahmin edilirken, ithalde alınan 
Katma Değer Vergisi için 362 milyar lira gelir tah
min edilmiştir. 

Dahilde alınan vergiler için durum farklıdır. Çün
kü, daha önce dahilde alınan vergiler kapsamına yal
nız istihsal Vergisi girmekteydi, ithalde alınan Kat
ma Değer Vergisi kapsamına ise, İstihsal Vergisiyle 
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birlikte, İşletme Vergisi, Şeker İstihlak Vergisi, Nak
liyat Vergisi, PTT Hizmetlileri Vergisii, Spor - Toto 
Vergisi, ilan ve Reklam Hizmeltileri Vergisi de girmek
tedir. Yürürlükten kaldırılan vu vergiler için tahmin 
edilen gelıir 552 mülyar lira oHmaıktadır. Dahilide alı
nan Katma Değer Vergisi 'ise ek Katma Değer Ver
gisiyle 'birlikte 400 milyar lira olmaktadır. 

Bu açıklamalardan görülüyor ki, (B) işaretli cet
velde dahilde alınan Katma Değer Vergisi hâsılatı
nın, yürürlükten kaldırdığı dahilde alınan vergilerin 
hâsılatından az olacağı tahmin ödilmişJtir. 

BAŞKAN — Sayın Kunter, 15 dakikanız kalmış
tır, konuşmanızı bu süreye sığdırmanızı rica ediyo
rum. 

TURGUT HALtT KUNTER (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

Buna karşılık, ithalde alınan Katma Değer Ver
gisinin, yürürlükten kaldırılan ithalde alınan istih
sal Vergisi hâsılatından daha fazla olacağını tahmin 
etmekteyiz. 

Bu arada şunu da söylemek gerekir ki, yürür
lükten 'kaldırılan gider vergilerinin bir kısmı maktu 
olarak alınmaktaydı. Nispî tarifeye göre alınan gider 
vergileri oranı ise tek safhada alınmasına rağmen 
oranları Katma Değer Vergisi oranından yüksektir. 
Bu durumda gider vergilerindeki maktu tarifelerin 
nispî tarifeye bağlanmasıyla Katma Değer Vergisi 
hâsılatına ulaşmak mümkündür. 

Şimdi Akaryakıt Tüketim Vergisine kısaca temas 
ediyorum. Akaryakıttan alınan İstihsal Vergisi mak
tu olarak alınmaktaydı.; Bu verginin yürürlükten 
kalkmasıyla 1984 Aralık ayından 'itibaren yüzde 6 
oranında Akaryakıt Tüketim Vergisi getirilmiştir. 

(B) işaretli cetvelde Akaryakıt Tüketim Vergisi 
için önce 100 milyar lira gelir tahmininde bulunul
muş; ancak daha sonra hâsılat dağıtım oranlarında
ki değişikliklerle hâsılatın yüzde 45'inin genel büt
çeye gelir kaydedilmesi öngörülmüştür. Bu sebep
ten (B) cetvelinde son olarak Akaryakıt Tüketim Ver
gisi için 60 milyar lira gelir tahmininde bulunulmuş
tur, 

Motorlu Taşıtlar ve Taşıt Alım Vergilerine ge
çiyorum. Motorlu Taşıtlar Vergisinden 1984 yılında 
.10 milyar lira dolayında hâsılat 'beklenmektedir. 1985 
bütçe yılı için iB) işaretli cetvelde Motorlu Taşıt
lar Vergisi için yapılan yasa tasarılarında, nispî ora
nın uygulanması dolayısıyla, ilk önce 60 milyar lira 
gelir tahmininde bulunulmuştur. Ancak, daha sonra 
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nispî oran yerine tarifelerin bir kat artırılması do
layısıyla bu kaynaktan 1985 yılında 30 milyar lira 
hâsılat sağlanacağı tahmin edilmiştlir. . 

Taşıt Alım Vergisinin 1984 yılımda 11 milyar lira 
dolayında hâsılat getireceği beklenmektedir. Bu ver
giye ait tasanda yapılan değişiklikle, nispî oran ye
rine, tarifelerin bir kat artırılması yoluna gidilince, 
Taşıt Alım Vergisi için 1985 yılında hâsılat tahmi
ni 55 milyardan, 25 ımdlyar liraya düşmüştür. 

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine geçiyo
rum. 

Bu vergiden 1984 yılında 119 milyar lira hâsılat 
tahıriin edilmiş; fakat gerçekleşen 60 milyardır. Bu 
sebepten, (B) cetvelinde, vergiye konu banka işlem
lerinde meydana gelecek gelişmeler ve vergi oran
larında yapılan indirimin etkisinin de göz önünde 
tutulmasıyla, 1985 yılında 70 milyar lira gelir sağ
lanacağı tahmin edilmiştir. 

Gelir Vergisi kısmına geçiyorum. , 
1984 yılı Gelir Vergisi tahsilatının 1 trilyon 110 

milyar lira olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 1985 
yılında ücretlilere Vergi ladesi Kanununun beyanla
rı arttırıcı etkisiyle, Gelir Vergisi tarife oranlarının 
düşmesiyle meydana gelecek vergi kaybı: dikkate alı
narak, Gelir Vergisi tahsilatının 1. trilyon 450 mil
yar lirayı bulacağı tahmin edilmektedir,, 

Kurumlar Vergisine geçiyorum. 

1984 yılı Kurumlar Vergisi tahsilatının 280 mil
yar lira olacağı tahmin edilmektedir. Genel bütçey
le; ilk görüşmelerde 1985 yılı vergi tahsilatında 360 
milyar liraya ulaşılacağı tahmin edilmektedir. Da
ha sonra, Katma Değer Vergisinin beyanları artırıcı 
etkisi ve kurumlaşmanın teşviki göz önüne alınarak, 
1985 yılı Kurumlar Vergisi tahsilatının 385 milyar 
lira olacağı tahmin edilmiştir. 

İktisadî Devlet Teşekkülleri Gelirleri Vergisine 
geçiyorum. 

İktisadî Devlet Teşekkülleri 1984 yılı giderleri 93 
milyar lira olarak tahmin edilmiştir. Buna karşılık, 
1984 yılı için gerçekleşmesi beklenen gelir 16 mil
yar liradır, iktisadî Devlet Teşekkülleri fiyatlarında 
yapılmakta olan zamlar ve verimlilik artışları dik
kate alınarak, 1985 yılında 50 milyar liralık hâsılat 
tahmininde bulunulmuştur. 

'Bütün bu maruzatımdan sonra bunları kısaca 
özetleyecek olursam; Gelir Bütçesinin sağlıklı ola
raik değerlendirilebilmesi için 2 hususa ağırlık ve-
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rilmesi yerinde olacaktır: Bunlardan birincisi şu
dur: Kamu 'harcamaları ne derecede vergi gelirleriyle 
finanse edilebil'iyorsa, bütçe o derecede güvenilir 
kaynaklara dayanıyor demektir. 1985 Malî Yılı Ge
nel Bütçe giderleri 5 trilyon 412 milyar liradır yu-
varİak olarak. Vergi gelirleri ise 3 trilyon 584 mil
yar liradır. Genel bütçe açısından giderler yüzde 66 
oranında vergi gelirleri ile 'karşılanmaktadır. Gi
derlerin yüzde 34'ü, iç harcamalar da dahil, diğer 
kaynaklardan tedarik edilecektir. Vergi gelirlerinin 
genel bütçe harcama tahminî oranları 1981 yılında 
yüzde 87,5 iken, giderek her yıl azalmış ve 1985 yi-, 
lında yüzde 65,5 olmuştur. Bunların gerçekleşme 
oranlarına topluca sahip olamadığımızdan, daha ger
çekçi bir değerlendirme yapma olanağına sahip de
ğiliz. Ancak, genel bir değerlendirme, olarak, büt
çenin gerçekçi gelirlere dayanma oranının giderek 
düştüğünü ifade etmek mümkündür. 

İkinci nokta; 'bütçede yer alan vergi gelirlerinin 
gayri safi millî 'hâsılaya oranlan da bir diğer önem
li unsur olarak mütalaa edilmektedir. 1985 yılı "için 
öngörülen yüzde 5,5 oranındaki kalkınma hızı ve 
yüzde 25 oranındaki enflasyon oranı gerçekleştiği 
takdirde, 1985 yılı gayri safi millî hâsılası 23 trilyon 
olacaktır. Ona göre, vergi gelirlerinin oram yüzde 
15,4'tür ve bu oranm 1981 yılında yüzde 20,6 oldu
ğu ve devamlı bir düşüş gösterdiği dikkate alınırsa, 
1985 Yılı Bütçesi üzerinde gelirler bakımından çok 
ciddî endişelerimizin olduğunu ifade etmek isterim. 

Sonuç olarak şöyle bir taiblo ile karşı karşıyayız : 
Yıllık yüzde 5,5 kalkınma hızı ve bugün için yüz

de 50'nin üzerinde olan enflasyonun yüzde 25'ler-
re çekilmesi, 500 milyarlık iç borçlanmanın ve ge
rekirse bunun bir katı artırılarak böylece tahakkuku, 
bütçenin başarısı için şarttır ve bu şarttın tahakkuku 
ise çok güç olacaktır. Bu kanaati taşımaktayım. 

Arz ettiğim bu tablo içinde, 1985 Malî Yılı Büt
çesinin milletimize, memleketimize hayırlı, uğurlu 
olmasını temenni eder, Yüce Genel Kurula en de
rin saygılarımı sunarım. (MDP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ©deriz Sayın Kunter. 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ruşan Işın, bu

yurun. (HP sıralarından alkışlar) 
HP GRUBU ADINA RUŞAN IŞIN (Sivas) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte 
olan talihsiz bir Gelir Bütçesinin üzerinde, Halkçı 
Partinin görüşlerini sunmak üzere huzurunuza gel
miş bulunuyorum. Partim ve şahsım adına Genel Ku
rula saygılar sunarım. 
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Değerli milletvekilleri, konuşmamın başında, «Ta
lihsiz bir Gelir Bütçesinin görüşülmesi» diye hitap
ta bulundum; sözlerime bunun nedenlerini açıklaya
rak başlamak istiyorum. Bir taraftan Anavatan Par
tisi Hükümetinin icat ettiği fonlarla Gelir Bütçesi 
yontulmaya, küçültülmeye çalışılırken, yine iktisadî 
kamu müesseselerinin «Sat - sav» diye tabir edilen 
düşüncelerle gelir payları satışa çıkartılırken ve bu sa
tışlardan elde edilen paralar, icat edilen fonlara kay-
dırılırken, diğer taraftan bazı vergilerin tamamen kal
dırıldığı ve yerlerine yeni vergiler konarak, geçmiş 
yıllar yüzdesinin olmadığı ve tahminî rakamlara da
yanarak meydana getirilmiş bir talihsiz Gelir Bütçe
sini görüşüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, konsolide bütçe gelirleri 
5 kategoride toplanmaktadır : 

1. Bütçe Kanun Tasarısı ekinde yer alan gerek
çelerdeki bilgilere göre, 1985 yılı için tahmin edilen 
konsolide bütçe gelirleri içerisinde, vergi gelirlerinin 
payının oldukça düşük bir oran teşkil ettiği gözlen
mektedir. Buna göre, konsolide toplam bütçe gelir
leri. 5,542 trilyon liken, vergi gelirleri 3,550 trilyon 
tutarındadır. Vergi gelirleri, tüm bütçe gelirlerine 
oranlandığında, karşımıza yüzde 62 gibi bir oran 
çıkmaktadır. Vergi gelirlerinin dışında kalan diğer ge
lirler ise, toplam bütçe gelirlerinin yüzde 38'inıi teşkil 
etmektedir. Sözkonusu dağılım, bütçe kaynaklarının 
vergi kaynaklarına olan bağımlılığını oldukça düşür
müştür. Bu da, bütçe kaynağının sağlıklı bir temele 
oturmadığını, ekonomik olaylardan bağımsız diğer 
kaynaklara büyük oranda dayandırıldığını ortaya koy
maktadır. önceki yıllardan beri süregelen bu kompo
zisyonu değiştirerek vergi kaynağına olan bağımlılı
ğı artırmak için, vergi sisteminde ve uygulamasında 
ciddî eleştiriler yapılmasında, aşağıda açıklayacağım 
nedenlerle zorunluluklar vardır. 

2. Vergi gelirlerinin, gayri safî millî hâsılaya olan 
oramnı, diğer bir ifadeyle, vergi yükünü ve artış oran
larına ait bütçe gelirleri içerisindeki 7 numaralı tab
loyu incelediğimizde, gayri safî millî hâsıla ile vergi 
gelirleri arasındaki gelişimin düzenli olmadığı ve bu 
arada elastikiyetin son yıllarda giderek düştüğü görül
mektedir. Bu göstergelerde vergi gelirlerinin ekonomik 
işlemler karşısında artmadığı ve bağımsız şekilde ge
liştiği ortaya çıkmaktadır. Oysa vergi sisteminde, özel-. 
likle en güçlü denetim yöntemi vergi olaylarının eko
nomik olaylara sıkı sıkıya bağlanmasıyla mümkün 
olabilir. Ancak, bu noktadan sonra idarenin hukukî 

i ve teknik denetim yoluyla etkinliği sözkonusu olabi-
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lir. Oysa, yıllardır gözlediğimize göre Maliye Bakan
lığı, bir taraftan modern bir anlamda vergi kanun
larını uygulamaya çalışırken, diğer taraftan idare ken
disini buna paralel organize ederek geliştirmek üzere 
yeterli çabayı gösterememiştir. Nitekim, vergi siste
mindeki yukarıda değindiğimiz, vergi ekonomi ara
sındaki kopukluğun nedenleri hususunda ve önlem
leri konusunda bugüne kadar bakanlık' olarak her
hangi bir araştırma sonuçlarını ortaya koymuş değil
dir. Bakanlık, bugünkü düzen içerisinde bu araştır
mayı yapabilecek güçte de değildir. Çünkü, bakanlık 
merkez teşkilatı bu maksatla yeniden organize edilme
miş ve yetersiz parasal ödemeler nedeniyle kalifiye 
elemanları uzun süre bünyesinde istihdam edememiş
tir. 

3. Halen gelir üzerinden alınan vergi tutarlarını 
konsolide bütçe gelirleriyle kıyasladığımızda, gelir üze
rinden alınan vergiler, toplamın yüzde 33'ünü teşkil 
etmektedir. Bu durumda vergi "gelirlerinin yüzde 67'si 
de servet, mal ve hizmet üzerinden alınan dolaylı 
vergilerden oluşmaktadır. Bu çarpık yapıda, özellikle 
vergi gelirlerinin yüzde 33'ünü oluşturan gelir üze
rinden alınan vergilerin de yaklaşık yüzde 70'inin 
memur ve işçi tarafından ödenen Gelir Vergisinden 
meydana geldiğini nazara alırsak, memur ve işçi dı
şında kalan ve gelir üzerinden vergi ödeyen kesimin 
vergi yükünün ne denli az olduğunu görmek müm
kündür, 

Orta gelir grubunda yer alan; yani Anavatan Par
tisinin, hükümetin ortadirek diye tabir ettiği vatan
daşlar, böylece bir taraftan gelir üzerinden alınan 
vergilerin büyük bir çoğunluğunu ödediği gibi, do
laylı vergiler grubunda olan toplam vergi gelirlerinin 
yüzde 67'sini teşkil eden mal ve hizmet üzerinden alı
nan vergilerin de çoğunluğunu ödemektedirler. 1985 
yılında yürürlüğe girecek olan ve dolaylı vergi nite
liğinde olan Katma Değer Vergisi de, öteden beri 
süregelen yukarıda açıkladığımız çarpıklığı daha da 
artıracaktır. Bakanlık olarak bu konuda ciddî ve ay
rıntılı bir araştırma yapılmamıştır. Biz, her halükâr
da bu konunun araştırılmasını ve hakstz vergi yük
leri altında kalan orta gelir grubuna dahil vatandaş
ların vergi yükleri azaltılması ve alınması gereken 
vergilerin de vergi mükelleflerinden alınması için çö
zümler getirilmesini önermekteyiz. Fatura karşılığı 
ücretlilere vergi iadesi yoluyla, yukarıda açıkladığı
mız haksız vergi yüklerini gidermek mümkün değil
dir. Ayrıca, bu önlemler de köklü ve sürekli birer 
önlem sayılamaz. 

MEHMET ÖZALP (Aydın) — Ne yapmak lâzım? 
RUŞAN IŞIN (Devamla) — Anlatacağım efen

dim. 

4. Yukarıdaki genel değerlendirme yanında : 

a) Bazı vergi kanunlarının genel vergi gelirleri 
içerisindeki önemi ve uygulamadaki birtakım sorun
larına da değinmekte yarar görmekteyim. 3,550 tril
yon vergi gelrileri içinde Kurumlar Vergisinin toplam 
tahmin tutarı 360 milyar liradır. Bu miktar Kurum
lar Vergisini ödeyecek kurum sayısı, edindiğimiz bilgi
lere göre 100 bin civarındadır. Bu sayıya kamu ikti
sadî kuruluşları da dahildir. Kurumlar Vergisi Ka
nununa göre de vergi nispeti yüzde 40'tır. 

öte yandan, 1,4 trilyon tahminî Gelir Vergisini 
ise 2 milyon civarında, 150 bini beyannameli, baki
yesi bordro mahkûmu olan her kesimden Gelir Ver
gisi mükellefleri ödeyeceklerdir. Bu vergide ilk dilim 
nispeti ise yüzde 25'tir. Gelir ve Kurumlar Vergisi
nin, vergi ödeme tutarı toplamı açısından ağırlıklı 
bir kıyaslama yapılacak olursa, ödenecek Kurumlar 
Vergisi tahminî tutarı 360 milyar liranın, toplam ver
gi gelirleri içerisinde önemi yok denecek kadar az
dır. Oysa 100 bin kurum, özellikle sermayeye dayalı 
olarak faaliyet göstermekte ve Türkiye'dski çok önem
li artı değer yaratan iş sahalarında faaliyet göster
mektedir. Buna rağmen, ödenecek verginin azlığı 2 se
bepten kaynaklanmaktadır. Birincisi, Kurumlar Ver
gisi Kanununda çok yaygın olarak istisna hüküm
lerinin getirilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Ba
kanlığın, istisna dolayısıyla vergiden vazgeçme ve bu 
kurumların bu nedenle ekonomiye kazandırdıkları 
arasında kıyaslama yapması ve bu konuyu ciddî olarak 
araştırması gerekmektedir. Elimizde böyle bir araş
tırma mevcut değildir; bakanlık da böyle bir araştır
mayı yapmamıştır. 

İkinci olarak, kurumların yeterince denetlenme
miş olması ve böylece haksız vergi gizlemeleri olma
sından kaynaklanması sözkonusudur. Sayın bakanın 
Kurumlar Vergisinde yapılan, yıllar itibariyle incele
me sayısı ve inceleme sonuçları hakkında açıklama
da bulunmasını talep ediyoruz. İnanıyoruz ki, bu ko
nudaki denetlemeler oldukça sınırlıdır, özellikle eko
nomik üretim ve pazarlama faaliyetlerinin yoğun ol
duğu yerlerimizde sözkonusu denetleme, genel de
netleme oranının da çok altında kalmaktadır. Ger
çekte, üretici veya toptancı niteliğinde olan çoğu ser
maye şirketlerinin yeterince denetlenmesinde, kaynak
lanan vergiye tabi olayların gizlenmesi sonraki aşa-
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maları da etkilemektedir. Kolay diye küçük işletme
lerin sürekli denetlenmesi, vergi kayıp ve kaçağının 
önlenmesi için yeterli olmadığı gibi, küçük işletme
ler vergi karşısında daha fazla zorlanmaktadırlar. 
Türkiye'deki uygulamalardaki gözlemlerimiz bu yol
dadır. Bu konuda sayın bakanın açıklama yapmasını 
talep etmekteyiz. 

b) Servet üzerinden alınan vergiler için de bir
kaç söz etmekte yarar bulmaktayım. Servet vergileri 
arasında yer alan Veraset ve intikal Vergisi için, 1985 
yılında 7 milyar gelir tahmin edilmiştir. Bilindiği üze
re, Veraset ve İntikal Vergisi, vergiyi doğuran olay 
açısından 2 ayrı anasebebe dayandırılmıştır. Bunlar
dan birisi, ivazsız surette intikallerdir, diğeri ise vera
set yoluyla, özellikle ölüm nedeniyle mirasçılara inti
kal sebebidir. Uygulamada, veraset yoluyla intikaller
de gayrimenkullerin vergilendirilmesi için tapu kaydı 
sisteminin getirdiği güvence nedeniyle vergileme yapa-. 
bilmektedir. Ancak, gerek menkul malların ve gerek
se bağış suretiyle ivazsız tarzdaki intikallerin yete
rince vergilendirildiğini söylemek mümkün değildir. 
örnek vermek gerekirse; bir ticarethanenin sahibi, 
işletmesinin tamamını veya bir kısmını evladına dev
rettiğinde veya bir şirketin hisse sahibi bu hisselerini 
alile efradına paylaştırdığında, birçok halMe bedelsiz 
gerçekleşen bu işlemler vergilendirilmemektedir. Bu 
durumda, ölen bir şahsın ölümünden önce varlığını 
evlatlarına, yasalara uydurarak devretmemiş ise, mi
rasçıları Veraset ve intikal Vergisi ödemek mecburi
yetinde kalırken, yukarıda açıkladığımız örnekte olan 
hallerde hiçbir vergi ödememekle, uygulamada hak
sızlıklara sebebiyet vermektedir. Eğer verdiğimiz ör
neğe idare göz yummakta ise bu yasayı, uygulamaya 
paralel şekilde değiştirmek gerekir. Aksi halde, yasa
lara uygun kılıf hazırlayanlar vergi ödememekte, bu
na tevessül etmeyenler ise vergi ödemektedirler. 

Diğer taraftan, değindiğimiz örnek bir anlamda 
vatandaşı ağır baskı ve korku altında bırakmaktadır. 
Gerekirse uygulamada birlik sağlanmalı ve bunun 
için de vergi nispetleri ve istisna tutarları yeniden 
ayarlanmalıdır. Ancak bu takdirde vergi hâsılatının 
kanunların öngördüğü seviyeye ulaşacağını düşüne
biliriz. 

c) Emlak Vergisi toplam hâsılatı 37 milyar li
radır.: Daha ciddî önlemler alındığında bu tutarın art
ması mümkündür, örneğin, halen 20 milyon lira ra
yiç değeri olan bir gayrimenkulun asgarî normlara 
:göre beyan edilen değerinin 3 ila 5 milyonu geç
mesi mümkün değildir. Kanun, rayiç bedel üzerin
den vergilendirmeyi hedef aldığına göre, asgarî uygu-
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lamalar yanında, gerçeğe, doğruya varmak için ölçü
ler getirmekte yarar vardır. 

öte yandan, halen maliye idaresince tarh ve tah
sil edilen bu vergilerin, tarh ve tahsil edilmek üzere 
mahallî idarelere devrinde de yarar görmüyoruz. Ma
liye idaresince yönetilen ve eskiden mahallî idareler
ce yönetildiği zamana nazaran daha güvenceli ve ba
şarılı olan vergi dairelerini iyileştirmek daha yararlı 
olacaktır. Aksi halde, mahallî idareler bu vergi daire
lerini kurmakta ve yönetmekte yeterli tecrübeye sa
hip değillerdir. Personel eğitim ve yönetimi her ma
hallî idare için sorun olacaktır. Ayrıca, emlak vergi 
dairelerinin otomasyona bağlanması zarureti de bu 
vergi dairelerinin Maliye Bakanlığının yönetiminde 
kalmasını zarurî kılmaktadır.-

Bir taraftan bakanlık, Emlak Vergi gelirlerini 1985 
yılı bütçesine intikal ettirirken, diğer taraftan da bu 
teşkilatların mahallî idarelere devredileceği hususun
da zaman zaman yaptıkları açıklamalarını izlemekte
yiz. Eğer 1985 yılı içerisinde bu devir ve intikal işle
mi yapılacak ise, şu anda görüşülen bütçe gerçekçi 
olmaktan çıkmaktadır. Devredilen bir idarenin gelir
lerinin bütçeye girmesi, bütçenin yaratacağı açıklardan 
birisidir. 

5. İdarenin iyileştirilmesi : 
a) Maliye Bakanlığı vergi dairesi, araştırıcı ve 

idare ile vergi mükelleflerini yönlendirici bir fonksi
yona kavuşturulmalıdır. Bunun için, çalışan persone
lin iyi seçilmesi, yetiştirilmesi ve göreve başlaması; 
başka kuruluşlara, geçmemesi için her türlü özendi
rici önlemleri alması gerekir. 

b) Teftiş ve vergi denetimi yapan denetim kuru
luşları arasında var olan zıtlaşmaları giderici önlem
ler alınmalı ve çalışmaya, teşvik için her türlü olumlu 
tedbirlerden kaçınılmamalıdır., 

Teftiş Kurulu ve Hesap Uzmanları Kurulunun bir 
kurul halinde örgütlenip çalıştıkları ve bunun, örgüt
lemenin başarısı için bir araç olduğuna inanan bakan
lık, merkezdeki diğer denetim kuruluşlarım da aynı 
şekilde örgütlenmeye kavuşturmaktan kaçınmamalıdır. 

Yine, taşra teşkilatlarında bulunan vergi kontrol 
memurları, illerde defterdarlara bağımlı kılınmak su
retiyle, vergi denetimi yapma çalışması içine itilmiş
lerdir. Bu yergi kontrol memurlarının defterdarlara 
bağımlı olarak vergi denetimi yapmaları, yörelerin ve 
yörede bulunan mükelleflerin defterdarlarla olan iliş
kilerini etkilediğinden, bu denetim elemanları rahat 
çalışma imkânlarına sahip olamamaktadırlar. Çalış
maların verimliliğini bu şekilde olumsuz etkiledikle
rinin bakanlık farkında değil midir? 
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öte yandan, çok geniş yetkilerle donatılan ve gü
venilirlikleri konusunda tereddüt bulunmayan Maliye 
Bakanlığının en gözde ve gerçekten yetenekli ve va
sıflı gördüğümüz müfettişleri, hesap uzmanları, kon
trolörleri fedakârlıkla görev yaparken dahi, bugün di
ğer kamu görevlilerinin sahip oldukları bazı sosyal hak
lardan mahrum kalmışlardır, örneğin, lojmandan is
tifade edemezlerken, vilayetlere teftişe gittiklerinde büt
çe kanunu ile verilmiş bulunan 2 400 lira gibi bir yol
lukla görev yapma zorluğu içerisine itilmişlerdir. Bu 
para ile hangi otelde kalınabilir, hangi lokantada 3 
öğün yemek yenebilir? 

Maliye Bakanlığı merkezinde ihtisas elemanı çok 
sınırlı sayıdadır. İdarenin imkânsızlıkları ve başka ku
ruluşların cazip halleri nedenleriyle eleman tutmak 
imkânsızlıkları karşısında, yukarıdan beri değindiği
miz ve tenkit ettiğimiz aksaklıkları bu bakanlık na
sıl çözümleyecektir? 

c) Vergi daireleri ise, tamamen dışa kapanık 
çalışmalarım dışa açmalıdırlar. Bunun için icra ve 
yoklama memurları sayıları artırılarak, çalışmaları et
kin kılınmalıdır. 

Vergi daireleri, istihbarat açısından hiçbir teşki
latlanmaya sahip değildir. Kim ne bilgi verirse onun
la yetinmeye çalışır. Bununla nereye varılır? Servet 
beyanı da kalktığına göre, vergi dairesi de istihbarata 
sahip olmayınca, etkenlik nasıl sağlanacaktır; bakan
lık bu konuda ne düşünmektedir? 

Vergi daireleri, bina, araç ve gereç açısından im
kânsızlıklarını hâlâ sürdürmektedir. Vergi daireleri
ne sembolik olarak birer binek arabası vermek .ye
terli değildir. Vergi memurlarının tahsil koşulları ve 
ücret rejimleri çok yetersizdir; bu hususta önlem alın
malıdır. Sayın bakan bana 1 adet vergi memurunun 
devlet lojmanında oturduğunu örnek olarak göstere
bilir mi? Bakanlığın bu husustaki düşüncelerini de öğ
renmek isteriz. 

3,5 trilyon vergiyi toplayacak olan Maliye per
sonelinin tüm toplam maaş tutarları, Türkiye gene
linde 34 milyar lira civarındadır; yani toplayacağı 
vergi matrahında yüzde l'in de altında 0,8'dir. 

Değerli milletvekilleri, devlet bütçesinin gerçek sa
hibi olan maliyenin kamu personeli bu imkânsızlık
lar içerisinde ne dereceye kadar hizmet verebilecek
tir? Mahdut imkânlarıyla sınırlı bir yetki içerisinde 
hareket eden maliyenin personeline gerçekte sahip çık
mak gerekir. Yatırımcı dairelerde bir daktilo dahi loj
manda otururken, bu daktilo ile maliyede çalışan 
aynı görevi yapan bir başka daktilo memurunun bord

rolarını karşılaştırdığınızda, yatırımcı dairede çalışa
nın, maliyede çalışan personelden daha farklı maaş 
aldığını da tespit etmek mümkündür. Kamu yöneti
mindeki bu farklı maaş ayrılıklarının da bir noktada 
son bulması gerekir. 

Çeşitli kamu kuruluşlarının bütçesindeki lojman 
ödeneklerini tetkik ettiğimizde, emniyet mensupları 
için 1985 yılı bütçesine 16 milyar liralık lojman öde
neği konurken, maliyenin bütçesinde bu ödeneğin an
cak 2 milyar lira civarında olduğunu görüyoruz; bu
nunla da zaten kendilerine lojman değil, ancak idare 
binası alıyorlar. Bu da, maliye personeline verilen 
sosyal hakların, diğer kamu kuruluşlarına göre çok 
alt bir düzeyde olduğunu gösteriyor. Biz, halen ma
liyeyi ve onun personelini Osmanlı Devrinin kalem 
memurları gibi görerek, ülke maliyesini ve dolayısıy
la ülke ekonomisini yönlendirmekte ve geliştirmekte 
nasıl kullanabiliriz; sayın bakanın takdirlerine bırakı
yorum. 

Değerli milletvekilleri, gelir tahminlerinin yapılı
şında da sağlıklı davranılmadığına, bazı vergilerin tah
minî esaslarını irdeleyerek değinmek istiyorum. 

Sayın bakan bütçeyi takdim konuşmasında, vergi 
gelirlerinin 1984 yılına oranla ortalama yüzde 44,9 ora
nında artacağını belirtmiştir. Halbuki, bütçe gerek
çesine ekli 2 No. lu 1985 yılı bütçe tahmini ve artış 
yüzdeleri tablosunu incelediğimiz takdirde, bu tahmi
nî yüzde artış oranının gerçekçi olmadığını görebil
mekteyiz. Tablolardaki tahminî artış yüzdeleri, Gelir 
Vergisi için yüzde 30,6; Kurumlar Vergisi için ise 
yüzde 28,6 olarak belirlenmiştir. Devletin resmî ista
tistikleri ve sayın başbakanın beyan ettiği üzere, 
1984 yılı enflasyon oranı en az yüzde 40-45 civarın 
dadır. Bu oranın daha da büyük olduğu bizce bilin
mektedir. Gelir ve Kurumlar Vergisi için öngörülen 
tahminî artış oranı, açıkça görüleceği üzere, gerçek 
enflasyon oranının da çok altındadır. 

Ekonomik büyümeyi bir tarafa bırakırsak, ülke 
ekonomisinde işlem hacmi en az enflasyon oranın
da artmakta ve parasal şişme yaratmaktadır. Bu pa
rasal şişmenin tüm unsurları kavradığı gibi, kârlılık 
oranı içinde kâr hacmini de kapsayacağı açık bir ger
çektir. Buna rağmen, nasıl oluyor da kâr üzerinden 
alınan Gelir ve Kurumlar vergileri enflasyon ora
nında artmamaktadır? Enflasyon oranında artış oldu
ğu takdirde, bu artış 1984 durumunu reel olarak mu
hafaza etmek için, en azından gereklidir. Ekonomi
de belM oranda büyüme de olacağı düşünülürse, tah
minî artış oranlarının enflasyon artış oranından daha 
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da yüksek olması gerekirdi. Oysa, hangi esaslara gö
re tasarı gerekçesindeki oranlar belirlenmiştir? En 
azından kriterlerin ve sebeplerin tasarı gerekçesinde 
açıklanması gerekmez miydi? Bu da gösteriyor ki, büt
çe tahminleri gerçekçi temellere oturtulmamıştır. Ya
ni bir varsayımla, «Biz bir rakam gösterelim, sonra 
ne çıkarsa bahtımıza» mı prensibi uygulanmakta? 
Diğer başka bir açıdan meseleyi alacak olursak, Sa
yın Maliye ve Gümrük Bakanlığı ortaya koyduğu 
yüzde artış oranlarını, bir önceki dönem gerçekleşen 
tahsilat oranlarını uygulamak suretiyle yeni yıl gelirin! 
hesaplamaktadır. Yani, yeni yıl gelirini tahmin eder
ken tahsilat esasını-esas almakta. Bizce, gerçekçi ol
mak için bu da yeterli değildir. Eğer idare yeterince 
tahsilatta başarılı olamamış veya mükellefler borç
larım ödememe çabasında olmuşlarsa; bu durum esas 
alınarak tahmin yapılması halinde, demektir ki, ol
ması gereken vergi hâsılatlarını hesaplamıyorlar ve 
elden gelmese bile, kendiliğinden meydana gelen du
ruma göre vergi gelirlerinin geleceği belirleniyor de
mektir. Bu da, maliye idaremizin duruma ayak uydur
ması demektir. Halbuki, maliye idaresi, ekonomimi
zin durumunu tahlil edip, olması gerekeni bulmalı ve 
bu hedefe ulaşmak üzere çalışmalarını organize edip, 
yönlendirmelidir. Böylece, daha evvel de değindiğimiz 
üzere, maliye idaresinin kendisini yenilemesi, geliş
melere göre organize etmesi gerektiğini açıkça bir da
ha ortaya koymaktadır. Aksi halde, babadan gördü
ğümüz usulü devam ettirip gitmek halinde, bütçe ka
nunu, sadece bir usul ve bir yasak savma kabilinden 
yapılan bir düzenleme haline gelir. Bildiğimiz üzere 
bütçe, hem ekonomik olayların envanteridir ve hem 
de bu envantere göre gelecek yılın hedeflerini göster
mektedir. Değindiğimiz şekildeki sağlıksız bütçe dü
zenlemesi, bu amaçtan sapıklığını ve yeni yıla hesap
sız kitapsız girildiğini ortaya koyar. Biz samimî ola
rak bunu söylerken, bugünkü hükümete bir eleştiri 
yöneltmek niyetinden çok, öteden beri süregelen ve 
maliye idaresi tarafından uygulanan bu eksik ve yanlış 
yöntemlerin giderilmesi için ciddî çalışmalar yapıl
ması ve önlemler alınması gerektiğini vurgulamak isti
yoruz. 

Toplamak gerekirse, sayın bakanın bütçe tak
dim konuşmasında belirttiği gibi, vergi gelirleri artış 
oranı yüzde 44,9 değildir. Oranın bu kadar yüksek 
olması, yakın günlerde ilgili kanunlarda yapılan de
ğişiklikler ile Motorlu Taşıtlar Vergisi, akaryakıttan 
dahilde alınan İstihsal Vergisi ve Taşıt Alım Vergisin-

I 

deki tarife ve nispetlerin artırılmasından doğan yüzde 
artışların büyüklüğü ve ağırlıklı olarak toplam vergi 
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I gelirlerindeki artış oranının büyümesindeki ortalama
ya yansımasından ibarettir. Diğer vergi gelirleri; ya
ni daha çok enflasyon ve ekonominin büyümesine 
bağlı vergi gelirlerinde artış yüzde 44,9'un çok altın
da ve yüzde 30 civarlarındadır. 

Değerli milletvekilleri, bir konuya, önemine binaen 
değinmek istiyorum. Çok sık aralıklarla ve kamu
oyunda «Vergi affı» şeklinde bilinen ve adına «Hız
landırılmış Tahsilat Kanunu» denilen kanunlarla geç
miş bazı vergi alacaklarına sünger çekilerek uygula
malar yapılmaktadır. Biz, piyasanın içinden gelen ki
şiler olarak çoğu kez bilmekteyiz ki, küçük gelir elde 
eden mükellefler vergi kaçırşalar bile, en azından belli 
seviyede kazanç beyan etmekte ve vergi ödemekte
dirler. Zaten, Gelir Vergisi Kanunundaki hayat stan
dardı esası da, sadece küçük gelir grupları için uy
gulanabilen bir müessesedir. Gene tecrübelerimizle bil
mekteyiz ki, orta ve ortanın üzerinde kazanç elde 
eden mükelleflerimizin bir kısmı, kazançlarını doğru
ya yakın beyan edip vergi öderlerken, diğer bir kıs
mının da az veya çok oranda kazançlarını gizledik
leri ve vergi ödemekten kaçındıkları malumlarınızdır. 
Şimdi, bir kanun çıkartıyorsunuz ve «Herkes beyan 
ettiği kazancının yüzde şu kadarını ek olarak öder
se, geçmişe ait hesap sormayacağız» diyorsunuz. Bu 
durumda, dürüst vergi verenle vermeyen arasında 
haksızlık yaratmış olmuyor muyuz ve hatta dürüst 
vergi verenlerin küskünlüklerine sebep olunmuyor mu? 
Bazı örnekleri çok iyi bilmekteyiz; kazandığının çok 
büyük kısmını gizleyen, ama ufak bir çaba ile tespiti 
mümkün olan bir kısım şahısların beyan ettikleri ka
zancın yüzde 10'unu vermesiyle geçmişini silmemiz 
hangi yararları sağlamaktadır? Denilebilir ki, bu tür 
uygulama ile bu tür mükelleflerin gelecekte doğru 
beyanlarını sağlarız. Halbuki, bunlar zaten alışmışlar 
ve sık sık bu tür kanunlar da çıktığından, mükellef 
geleceğe güvenmektedir. Diğer başka bir husus da; 
biz maliye idaresi olarak nasıl olsa bu işlerin üzerine 
gidemiyoruz, ne alırsak kâr kabilinden uygulamalar 
çok büyük haksızlıkları doğurmaktadır. Ayrıca, bu 
uygulama ile bütçeye fazla yarar sağladığını da ileri 
sürmek pek mümkün değildir. Bakın, 1982 yılı ince
leme elemanlarının bu yıl içerisinde yaptıkları incele
melerin rakamlarını tetkik edecek olursak, inceleme
ye alınan matrahlar toplamı 29,957 milyar; bu ince
leme toplam matrahta bulunan, yani gizlenen mat
rah farkı yüzde 107'nin üzerinde, 32,075 milyar lira
dır. Bundan da görülüyor ki, incelenen matrahta yüz
de 100'ün de üzerinde bir kazancın vergi dışı bırakıl
dığıdır. Eğer Kurumlar Vergisi mükelleflerinin ve ger-
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çek sermayecinin hesap incelemelerinin üzerine daha 
iyi ve daha etkin gidilecek olursa, bu rakamların çok 
daha büyük farklılıklara erişeceği tespit edilebilir. Sa
yın bakanımızdan, 2801 sayılı Kanunun getirdiği ya
rarın, 1983 - 1984 yıU itibariyle, hem tahakkuk ve 
hem de tahsilat itibariyle sonuçlarını öğrenmek iste
riz. 

Aynı şekilde, servet beyanı müessesesi de geç
mişte sorun olmuştur. Değinilen af kanunu ile be
yan dışı kalmış servetler yüzde 1 oranla vergilendi
rilmiş ve arkasından da tüm servet beyanı esasları 
kanundan çıkartılmıştır. Şimdi, servet artışında bu
lunan mükellefler vergi farklarını vermişler, servet 
artışında bulunmayanlar ise ödüllendirilmişlerdir. Bu, 
hem bir istikrarsızlık örneği ve hem de mükellefler 
arasında yaratılan bir haksızlıktır. Biz, servet beyanı 
kaldırılması yerine, bu müessesenin iyileştirilerek; hak
sız sonuçlar yaratma yerine, haksızlıkları önleme ara
cı olarak kullanılmasını yeğlerdik. 

Değerli milletvekilleri, Maliye Bakanlığının, büt
çeden nakit imkânları yaratmak, bütçe açığını kapat
mak amacıyla bu tür vergi affı mevzularını günde
me getirmesini ve mükellefler arasında dürüst vergi 
veren ile vergi kaçıranı aynı ölçüler içerisinde de
ğerlendirip, dürüst vergi ödemeyeni, yalnız bütçeye 
gelir kaydetmek amacıyla affetmesini doğru bulmu
yoruz. Yine diğer taraftan, sıkı para politikası ve 
vergi gelirlerini artırıcı, çalışma yapılması gerekirken, 
tahsil edilen bütçe gelirlerinin hovardaca harcanma
sını da doğru bulmuyoruz. Bir taraftan, devletin bu 
gelirlerini toparlayıcı memurlarına ancak 46 katsayı 
verilip, bu katsayının biraz daha artırılması teklifleri 
kabul edilmez iken, Maliye Bakanlığı diğer taraftan 
milyarların kaybına sebebiyet verenlerden hesap so-
ramamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, devlet gelirlerinde verece
ğim birkaç örnekte bakın neler kayboluyor : Sivas'ta 
mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Taş Han, 
toplam 8 bin metrekareye yakın arsası ve içerisinde 
bulunan 30'dan fazla odasıyla kiraya verilmek üzere 
ihaleye çıkartılıyor, thale, 2 milyon lira yıllık kira 
karşılığı bir vatandaşta kalıyor; ancak bu vatandaş 
teminatını yakmak suretiyle ihaleden vazgeçiyor ve 
belli bir siyasî görüşe sahip bir kişiye pazarlık usu
lüyle yıllık 50 bin liraya yeniden kiraya veriliyor. Bu 
durum, devlet gelirlerini küçülten ve siyasî görüşe gö
re kişilere menfaat temin eden bir davranış değil mi
dir? 

Yine Sivas'ta Başel Madencilik Limitet Şirketi
nin ruhsatlı iki maden ocağı, demirbaşları, bir arsa ve 

üzerinde ahşap depo binasıyla tamamı, belli bir siyasî 
görüşe sahip 3 kişi tarafından 12,5 milyon liraya satın 
alınıyor ve kısa bir süre sonra da, Kasım 1984 içeri
sinde yalnız arsa PTT Genel Müdürlüğüne 116 mil
yon liraya pazarlık usulü satış yapılıp, aynı gün para 
ödemesi yapılıyor. Bir taraftan kamu iktisadî kurulu
şu olan PTT'ye atılan kazık ve onun parasının ne hal
de kullanıldığı ayrıca açıklanmaya gerek görülmeye
cek kadar bir furya iken, diğer taraftan da, bir defa
ya mahsus 12,5 milyon liraya gayrimenkul alıp, 116 
milyon liraya PTT'ye satanlar da Gelir Vergisi Ka
nunumuza göre Gelir Vergisi ödemek mecburiyetinde 
değillerdir. Küçük bir esnaf zarar etse dahi götürü 
usulde Gelir Vergisi verirken, bu şahıslar devlet ka
sasından milyonları vurarak devlete vergi vermeyecek
tir. Vergilendirmede adalet sistemi bu mudur? Bu 
durumu gören dürüst vergi mükellefi, bir daha arzu 
edilen düzeyde devlete vergi vermek ister mi? 

Yine Maliye Bakanlığına ait Güney Sanayiin, daha 
önce yapılan devlet yardımları karşılığı alınan 9 mil
yar liralık hisse senetleri, 20 gün önce burada sizle
rin parmak sayısıyla çıkartılan bir kanun maddesiyle, 
teminat hisse senedine çevrilmiş; karşılıksız olarak, 
belli bir holding ile bu sanayi kuruluşunun düğer or
taklarına devredilmiştir. Bu durumu tespit eden mü
kellefin, devlete olan güvencesi artık nedir; bunu siz
lerin takdirine bırakıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bir taraftan bütçe gelirle
rinin tahsis edildiği konularda hovardaca harcama
lar yapılırken, diğer bir taraftan da, kurulan fonlarla 
bütçeye girmesi gereken devlet gelirleri özel fonlarda 
toplanmaktadır. Denetimden uzak, hükümetin kontro-
lunda bu fonların harcanması planlanmaktadır. Fon 
icadı o kadar gelişmiştir ki, artık bakanlıklararası fon 
rekabeti yarışı başlamıştır. Bütçesinin imkânlarıyla fon 
yaratamayanlar da, kanunları bir tarafa itip, yasal 
olmayan davranışlar içerisinde fon yaratmaya, para 
toplamaya başlamışlardır. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş ve işçi Bulma Ku
rumu, yurt dışına giden işçilerden, kendi tespit etti
ği ölçüler içerisinde para almaya başlamıştır. Bugün 
aldığı 5 - 1 0 bin liranın takdirini sayın bakan ve ge
nel müdür yapmıştır. Yarın bu rakamları, yine ister
lerse, 10 katı, 100 katı gibi artırabilirler de. Yine ay
nı kuruluş, yurt içinde işe girecekler için de kart ve
rirken, ücret almayı planlamaktadır. Bu ne demek
tir? Parası olan lise girer, parası olmayan işe gire
mez mi? Halbuki, 1475 sayılı Yasanın 84 üncü mad
desi açıktır; «iş ve işçi Bulma Kurumu, iş bulmada 
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yaptığı hizmet karşılığı ücret talep edemez» demekte
dir. Anlaşılan, fon yaratma rekabeti, yasaların da 
boyutlarını aşmaya başlamıştır. (HP sıralarından al
kışlar) 

Değerli milletvekilleri, bir taraftan Maliye ve Güm
rük Bakanlığı iç istikrazdan 500 milyar lira bütçeye 
gelir teminine çalışırken, diğer taraftan, Hazine bo-
nolarıyla Kamu Ortaklığı Fonuna ait gelir ortaklığı 
senetleri devletin televizyonunda rekabete tutuşmuş
lardır. Korkarım ki, gelecekte devlet gelirlerini teşkil 
eden vergi gelirleri de, gelir ortaklığı senedine çevri
lerek satışa arz edilecektir. Çünkü, bu gidişin sonu, 
ancak bunu göstermektedir. 

Değerli milletvekilleri, işte 1985 Yılı Gelir Bütçe
si, bu talihsizlikler içerisinde Genel Kurula arz edil
miştir. Bir taraftan memura verilecek katsayıda sıkı 
pazarlık yapan ve katsayı vermede hassas davranan 
hükümet, diğer taraftan, belli siyasî görüşe sahip ki- , 
silerce kamu malının yağma edilmesine ses çıkarma
maktadır. Eğer bu yağmacılıkların üzerine gidilmezse, \ 
elbette bütçe gelirlerinde kaynak yaratmakta güçlük 
çekecek ve arzu ettiği düzeye ulaşamayacaktır. Gele
cek yıllar bu Gelir Bütçesinin, bu uygulamalar de
vam ettiği sürece, talihsizliği daha da artacaktır. 

Değerli milletvekilleri, eğer bütçe gelirlerimizin ar
zu edilen değerlerin üzerinde tahakkuk etmesini isti
yorsak, önce icat ettiğimiz bu fonlardan vazgeçip, dev
let gelirlerinin tamamını bütçe içerisinde toplamamız / 
gerekmektedir. Yine, kamu yönetimindeki memurları- 1 
miza sahip çıkmamız ve onları maddî ve manevî yön- i 
lerden kimseye muhtaç olmayan bir düzeye getirme- ı 
miz gerekir. Ancak o zaman, Genel Kurula sunul- ! 
muş bulunan Gelirler Bütçesinin açık vermeden daha 
üst düzeylerde gerçekleşmesi sağlanmış olur. Aksi 
takdirde bu Gelir Bütçesinin, hükümetin şu anda ön
gördüğü açığın çok üzerinde, takriben 1 trilyon civa
rında seyredeceğini söylemek, hiç de hayal olmasa 
gerek. 

Değerli milletvekilleri, Gelirler Bütçesinin milleti
mize ve Maliye Bakanlığına hayırlı olmasını diler, 
grubum ve şahsım adına hepinize saygılar sunarım. 
(HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ruşan Işın. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Cevdet Ka-

rakurt; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

ANAP GRUBU ADINA CEVDET KARAKURT 
(Diyarbakır) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli 
üyeleri, 1985 Malî Yılı Gelirler Bütçesi üzerinde Ana

vatan Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üzere hu
zurunuzda bulunuyorum. Yüce Meclisi en derin say
gılarımla selamlarım. 

Bugüne kadar 1985 malî yılı gider bütçelerini gö
rüşmüş bulunuyoruz. Şimdi de, bu harcamaları finan
se edecek kaynaklar üzerindeki görüşlerimizi arz et
meye çalışacağız. ' 

1985 malî yılı gelir bütçesi, şimdiye kadar hazır
lanan gelir bütçeleri içerisinde en reformcu gelir büt
çesidir. 1985 Malî Yılı Gelir Bütçesi, önceki yıllara 
göre önemli farklılıklarla karşımıza gelmektedir. Bil
diğimiz gibi, ülkemizde ilk vergi reformu sayılan Ge
lir Vergisi sistemine geçtiğimiz 1950 yıllarından bu
güne kadar reform niteliğinde köklü değişiklikler ya
pılmamıştır. Ancak, vergi kanunlarında düzenleme sa
yılabilecek bazı değişikliklerle yetinilmiştir. Maliye 
ve Gümrük Bakanlığına yetki veren maddeleri yayım 
tarihinde yürürlüğe giren, vergileme ile ilgili hüküm
leri 1.1.1985 tarihinde yürürlüğe girecek olan Katma 
Dsğer Vergisi; vergileme alanında gerçek bir reform 
olmuştur. Tartıştığımız bütçe de söz konusu verginin 
izlerini ilk defa göreceğimiz ve uygulama başarısını 
değerlendireceğimiz bir kanun olmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 1985 Yılı Gelir Büt
çesinin tahliline girmeden önce, içinde bulunduğumuz 
1984 yılı gelir sonuçlarının genel olarak değerlendiril
mesinde yarar bulunmaktadır. 1983 yılında 2 trilyon 
578 milyar lira olan konsolide bütçe gelirlerinin, 1984 
yılında-yüzde 34,2'lik bir artışla 3 trilyon 4601 milyar 
liraya ulaşması beklenmektedir. Genel Bütçe gelirleri
nin 2 trilyon 314 milyar lira olan 1983 yılı tahsilatının, 
1984 yılında yüzde 35,5'lik bir artışla 3 trilyon 136 
milyar lira olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. 
Genel bütçe gelirleri içerisinde en önemli kalemi oluş
turan vergi gelirlerinin ise, 1984 yılında 2 trilyon 450 
milyar lira olarak gerçekleşeceği tahmin edilmekte 
olup, bu miktar, 1983 yılına göre yüzde 26,6'lık bir 
artış ifade etmektedir. 1985 Yılı Gelir Bütçesi hazır
lanırken, 1984 yılındaki o artışın artarak devam ede
ceği bir varsayım olarak göz önünde bulundurulmak
la birlikte, ileride değinileceği üzere, 1985 Yılı Büt
çesinde ihtiyatlı gelir tahminlerine yer verilmiş bulun
maktadır. 

Değerli üyeler, 1984 yılında alınan idarî tedbirleri 
şöyle sıralayabiliriz. 

Gelir idaresinde vergi kanunları uygulamalarının 
idarî tedbirlerle iyileştirilmesi gayretleri bütün yıl için
de görülmüştür. 
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Hizmet binaları ihtiyacının karşılanması için, ki
ralama, alım, inşaat yollarıyla eldeki imkânlar değer
lendirilmiş; daha iyi ve verimli hizmet vermek için 
vergi dairelerinin günün şartlarına göre düzenlenme 
gayretleri sürdürülmelidir. 

Mükellef - idare ilişkilerinin olumlu düzeye ulaş
ması amacıyla çalışmalar yapılmakta, memurların eği
timleri sürdürülmektedir. Eğitilmiş memurla hizmet 
verimliliği daha da artabilir. 

Vergi dairelerinin hizmetlerinin büyük bir bölü
mü dışa yönelik olarak gerçekleşmektedir. Mükellefi 
izleme ve icraî takibat gibi çalışmalar; ön takip, yok
lama, istihbarat, icra kontrol, haciz ve zamanaşımı 
tebligat işlemleri için vergi dairelerinin taşıt ihtiyaç
larının giderilmesine devam edildiği gözlenmiştir. 

Vergi idaresinin otomasyon konusundaki çalışma
larına da hız verilmiştir. Vergi kayıp ve kaçağının 
önlenmesi, tahsilatın en üst düzeye çıkarılması için 
gerekli çabalara girilmiştir, tiler gelir teşkilatı bu ko
nuda devamlı olarak uyarılmakta ve izlenmektedir. 

1984 yılı içinde Gelir Vergisi Kanununda yapılan 
düzenlemeleri de şöyle özetleyebiliriz : 

Ücretlilerin belge alımı özendirilerek, mükellefle
rin hâsılatlarını izlemelerinin önlenmesi suretiyle vergi 
kayıplarının azaltılmasını sağlamak amacıyla, 1.1.1984 
tarihinden geçerli olmak üzere, 2978 sayılı Ücretlilere 
Vergi ladesi Hakkındaki Kanun yürürlüğe konulmuş
tur. 

Gayrimenkul sermaye iratları ve serbest meslek 
kazançları ile ilgili istisna miktarları Bakanlar Kurulu 
kararıyla 3 kat artırılrriıştır. 

Küçük çiftçi muaflığıyla ilgili hâsılat hadleri ve 
götürü gider esasında vergilendirme ile ilgili hâsılat 
hadleri 3 kat artırılmıştır. 

Hayat standartları esasına göre vergilendirme ile 
İlgili gösterge tutarları yüzde 25 yükseltilmiştir. 

Tasarrufların teşviki amacıyla, mevduat ve tahvi
lat faizlerindeki Gelir Vergisi tevfikat oranlan yüzde 
10'a indirilmiştir. 

Kalkınmada öncelikli yörelerde çalışan ücretlilere 
uygulanacak özel indirim tutarları artırılmış, diğer ta
raftan, 2 nci derecedeki kalkınmada öncelikli yöre
lerde yapılacak yatırımlara uygulanacak yatırım in
dirim tutarı yüzde 60'a, 1 inci derecedeki kalkınma
da öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlara uygu
lanacak yatırım indirim tutarı ise yüzde 110'a çıka
rılmıştır. 

Götürü usulde vergilendirilen ticarî kazanç mü
kelleflerinin, bu usulde vergilendirilmelerinin deva

mını sağlamak amacıyla, igötürü usulde vergilendir
menin genel ve özel şartlarını belirleyen hadler yük
seltilmiştir. 

Yapılan düzenlemelerin çoğunluğu, görüldüğü gibi 
tasarrufu teşvik edici ve sosyal amaçlı tedbirlerle, 
yatırımları özendirmeye yönelik vergi düzenlemeleri 
şeklinde gerçekleşmiştir. 

Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan düzenle
meler ise, kurumlaştırmayı özendirmek amacıyla 
4.1.1984 tarihli ve 2970 sayılı Kanun ile Kurumlar 
Vergisi Kanununda 'gerekli düzenlemeler yapılmış
tır. 

Gider Vergisi Kanununda yapılan düzenlemeler 
ise, Bakanlar Kurulu kararı ile Gider Vergisi Ka
nununun bazı maddelerinde vergi oranları kanunî 
ısınırlar içerisinde yükseltilmiş, bazı maddelerinde ise 
düşürülmüştür. 

Bu arada, kredi maliyetlerini düşürmek amacıyla 
Banka Sigorta Muameleler Vergisi oranı yüzde 15'ten 
yüzde 3'e düşürülmüştür. 

Dış Seya'bat Harcamaları Vergisi Kanunu ile 11-
çiii düzenlemeler, 17.3.1984 tarih ve '2989 savılı Ka
nun ile 196 sayılı Dış Seyahat Harcamaları Vergisi 
Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 

•Muhterem üyeler, şimdi de Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yapılan düzenle
melerle ilgili açıklamalarda bulunacağım. 

Bankalarca vergi tahsilatı yapılmasına imkân sağ
layan hükümler getirilmiş, çek ile ödeme kolaylığı 
sağlanmıştır. Bu düzenleme sonucu, Ziraat Banka
sının bütün şubelerinin vergi tahsilatı yapmalarına 
imkân sağlanmıştır. Mükelleflere devamlı vergi cüz
danı kullanma mecburiyeti getirilmiştir. Tescil ta
lepleri kabul edilmeyen mükellefler için süreli ret uy
gulaması getirilerek, idarece borçlu mükelleflere 30 
ıgüne kadar ödeme süresi verilmesi imkânı sağlan
mıştır. 

Vadesinde ödenmeyen kamu alacağına da, vade 
gününü takip eden günden itibaren ilk ay için yüzde 
10, müteakip her ay için yüzde 4 gecikme zammı 
tatbik edileceği ve gecikıme zammının 500 liranın al
tında olmayacağı hükme bağlanmıştır. Gecikme zam
mının tatbik müddetini geçen hallerde her türlü ha
ciz tatbikatı ve teminat alınması, bu hallerden çıkar
tılmıştır. Buna göre haciz tatbikatı ve teminat alın
ması, gecikme zammının tatbik müddetini geçmeye
cektir. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
daki Kianunda yapılan düzenlemelerle vergi alacağı
nın takibinin etkinleştirilmesi, vergi tahsilatının hız-
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İhracat 1986 yılında 5 milyar 746 milyon dolar; 
1983 yılında 5 milyar 727 milyon dolar. (Burada 'bin
de 3 bir azalma görülmektedir); 1984 yılında ise 
6 milyar 850 milyon dolar olarak hedeflenmesine 
rağmen 7 milyar 200 milyon dolara ulaşması 'beklen
mektedir. 

'Buradan da anlaşılacağı üzere, arkadaşımın arz 
ettiği gibi bu bütçe talihsiz değil, talihli bir gelir büt
çesi olacaktır. 

landırılması konusunda idareye kolaylıklar getiril
miştir. 

Veraset ve intikal Vergisi Kanununda yapılan dü
zenlemeler ise şöyledir : Yapılan değişiklikle intikal 
eden taşınmaz malların 'tapuda mirasçılar adına tes
cil işleminin Veraset ve İntikal Vergisi tahakkuku 
beklenmeden yapılacağı tahakkuk eden Veraset ve 
İntikal Vergisi tamamen ödenmedikçe intikal eden 
gayrimenkullerin devir ve ferağının yapılmayacağı, 
üzerinde herhangi bir aynî ha'k tesis edilmeyeceği 
esası getirilmiştir. 

'Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda yapılan dü
zenlemelerle bu kanunun tarifelerinde bir kata ka
dar varan artışlar yapılmıştır. Ayrıca, yeni bir dü
zenleme olarak 1.1.1986'dah itibaren 'bu verginin 
araca pül yapıştırmak suretiyle ödeme sistemine ge
çilecektir. Ayrıca Taşıt Alımı Vergisi Kanununda 
yapılan düzenlemelerle Taşıt Alım Vergisi tarifeleri 
yeniden düzenlenerek, bir kata varan artışlar yapıl
mıştır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; çıkarılan yeni ver
gi kanunları; kamu finansmanının sağlıklı gelir kay
naklarından karşılanması için vergi sistemimizde ye
ni bir düzenlemeye gidilerek 'birçok batı ülkesinde 
olduğu gibi, ülkemizde de Katma Değer Vergisi yü
rürlüğe sokulmuştur. Katma Değer Vergisinin yü
rürlüğe girmesiyle '8 adet vergi, Dahilde Alınan İs
tihsal Vergisi, İşletme Vergisi, Söker İstihsal Vergisi, 
Nakliyat Vergisi, PTT Hizmetleri Vergisi, Spor-Toto 
Vergisi, İlan ve Reklam Hizmetleri Vergisi, İthalde 
Alman İstihsal Vergisi yürürlükten 'kaldırılmaktadır. 
'Bövlece vergi sistemimize 'bir 'kolaylık getirilımek'tedir. t 

Vergi sistemimizde modern vergiciliğin bir gereği 
olarak yer alması istenilen Katma Değer Vergisi 
uygulaması nedeniyle vasıtalı vergiler alanında ger
çek ıbir reform yapıldığı gibi, muamele vergileri sis
teminin sanayi sektörü üzerindeki olumsuz etkileri 
giderilecektir. Katma Değer Vergisinin yatırımlar ve 
ihracatın teşviki gibi önemli 'bir fonksiyonu yerine 
getirebileceği anlaşılmaktadır. Ayrıca kalkınmanın 
finansmanında da önemli kolaylıklar sağlayacaktır. 
Vergilendirilecek ek 'bir kaynak yaratılması amacıyla 
Akarvakıt Tüketim Vergisi Kanunu da çıkartılmıştır. 

Değerli üyeler, şimdi de 1985 yılı gelir tahmin
lerine girmeden önce, ekonomimizin genel durumu 
'hakkında bilgi arz etmeye çalışacağım. Millî gelir 
1983 yılında gayri safî millî hâsıla artış hızı, sabit 
fiyatlarla, yüzde 3,6; 1984 yılında 5,6; 1985 yılında 
ise yüzde 5,5 olarak öngörülmektedir. \ 

1985 Bütçesinin özelliklerini ise şöyle arz edebi
liriz : 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı bir yan
dan enflasyonla mücadeleyi esas alırken, diğer ta
raftan yüzde 5,5 olarak programlanan büyüme hı
zını gerçekleştirmeye yönelik olduğu 'belirtilmektedir. 
Bu bütçe, hızlı 'bir yapısal değişim içinde bulunan 
ekonomimizde ulusal kaynakların en etkin ve verimli 
şekilde kullanılmasını sağlayarak altyapının yenileş
tirilmesini, enerjiyi, ulaşım ve sulama yatırımlarının 
hızlandırılmasını, mal ve Ihizmet üretiminin artırıl
masını, gelir dağılımının iyileştirilmesini, bölgesel den
gesizliğin giderilmesini, devlet daire ve 'kurumlarının 
topluma sundukları hizmet düzeyinin yükseltilmesini 
sağlayacaktır. 

Değerli üyeler, 1985 yılı bütçe gelir tahminlerini 
şu şekilde arz edeceğim : 1985 Yılı Bütçe Kanun Ta
sarısında yer alan gelir tahminleri yukarıda açıklan
dığı üzere esas itibariyle 1984 yılı sonuçlarıyla vergi 
kanunlarında yapılan değişiklikler göz önünde tutu
larak (belirlenmiştir, öte yandan Beş Yıllık Kalkın
ma Planı 1985 yılı programında öngörülen ekono
mik büyüme, dış alım büyüklüğü 1985'te beklenen 
fiyat artışları, üretim, tüketim tahminleri, harcama 
bütçesinin büyüklükleri ve 1985 yılında alınacak ida
rî tedbirler de 1985 konsolide bütçe gelir tahminle
rinin yapılmasında önemli faktörler olarak dikkate 
alınmıştır. 

1985 Yılı Bütçe Kanun Tasarısındaki gelir ta'hmin 
rakamları Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Plan ve 
'Bütçe Kjoımisyonunda yapılan değişiklikten sonra şu 
şekli almış bulunmaktadır : 

Konsolide 'bütçe gelirleri 5 trilyon 342 milyar li
ra, genel bütçe gelirleri 4 trilyon 912 milyar lira-, 
vergi gelirleri 3 trilyon 584 milyar lira, vergi dışı 
normal gelirler 650 milyar lira, özel gelirler ve fon
lar 678 milyar lira, iç istikraz 500 milyar lira, katma 
bütçe gelirleri ise 130 milyar liradır. 1985 yılı için 
hesaplanmış bulunan bu rakamlar 1984 gelir tahnıin-
leriyle mukayese edildiği takdirde konsolide bütçe 

l 'gelirlerinde yüzde 60,2, genel bütçe gelMerinde yüz-
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de 56,6 ve vergi 'gelirlerinde ise yüzde 46,3'iük bir ' 
artışın öngörülmüş olduğu görülmektedir. 

Sonuç olarak ekonomik büyüme, fiyat artışları 
ve 1984 yılı uygulama sonuçları göz önünde tutul
duğunda 1985 bütçe gelir tahminlerinin gerçekçi bir 
yaklaşıma ulaşabileceği rahatlıkla ifade edilebilir. 
1985 yılının önemli bir özelliğini konuşmamın başın
da da belirtmiştim; önemli bir vergi olayı olan Kat
ma Değer Vergisinin bütçe ile yürürlüğe girecek ol
masının yanı sıra, Motorlu Taşıtlar, Taşıt Alım Ver
gilerinde yapılacak tarife değişiklikleri, Akaryakıt Tü
ketim Vergisi vergi ıgelirlerinde hedeflenen miktara 
ulaşmayı sağlayacak değişiklikler olarak görülmekte
dir. 

'Burada vergi gelirlerindeki gelişmeler ve tahmin
ler üzerinde durmak yerinde olacaktır. 

Gelir üzerinden alınan vergiler : 
Bu grupta vergi sistemimizin en önemli iki unsu

ru Gelir ve Kurumlar Vergisi yer almaktadır. 1985 
yılında bu grupta bir önceki yıla göre yüzde 32 ar
tışla 1 trilyon '835 milyar lira gelir sağlanması bek
lenmektedir. 1985 yılında Ücretlilere Vergi ladesi 
Hakkındaki Kanunun uygulanmasının beyanları ar
tırıcı etkisi görülecektir. Ülkemizdeki kalkınmayla 
birlikte iş hacmindeki büyüme, etkin denetim ve tah
silat tedbirleri, bu grup 'hâsılatın öngörülen düzeye 
ulaşacağını göstermektedir. 

Servet üzerinden alınan vergiler : . 
Bu grupta Emlak, Motorlu Taşıtlar ile Veraset 

ve İntikal Vergileri yer almaktadır. Motorlu Taşıt
lar Vergisinde yapılan ve 1.1.1985 tarihinde yürür
lüğe girecek olan bu verginin tarifelerindeki deği
şiklik sonucu olarak (bir vergi 'hâsılatı beklenmekte
dir. 

Mal ve hizmetlerden alınan vergiler : 
Bilindiği gibi daha önce mallardan, hizmetlerden 

alınan vergiler iki ayrı grupta izlenmekte ve (B) cet
velinde bu şekilde yer almaktaydı. 'Mallardan alınan 
vergiler grubunda dahilde alınan İstihsal, İşletme, Şe
ker İstihlak Vergileri; hizmetlerden alınan vergiler gru
bunda ise Nakliyat, PTT Hizmetleri, Spor Toto, İlan 
ve Reklam Hizmetleri yer almıştır. Katma Değer 
Vergisi Kanununun yürürlüğe girmesi sonucu bu ver
ginin özelliği nedeniyle hem mallardan, hem de hiz
metlerden alınması karşısında iki vergi grubunun bir
likte değerlendirilmesi gerekmektedir. Buna göre mal 
ve hizmetlerden alınan vergiler grubunda, dahilde 
alınan Katma Değer Vergisi, 'Ek Katma Değer Ver
gisi, Taşıt Alım Vergisi, Akaryakıt Tüketim Vergisi, 
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Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Damga Ver
gisi ve harçların yer alması ve uygun olacaktır. Bu 
gruptan, toplam olarak 1985 yılında 803 milyar lira 
tahsilat beklenmektedir. 

Vergilendirmeye ilişkin hükümler : 
1.1.1985 tarihinde yürürlüğe girecek olan Katma 

Değer Vergisi kapsamındaki mal ve hizmetlerin üre
tim miktarları, ekonomik gelişme, mevcut tesisler
deki kapasite artışları, üretime yönelik olarak alınan 
ekonomik tedbirler, muamele hacminde beklenen ar
tışlar ile yaygın vergi denetimi dikkate alınarak 1985 
yılında bu kaynaktan 230 milyar lira gelir sağlana
cağı tahmin edilmektedir. 

Ek verginin kapsamına giren mamullerin üretim, 
tüketim hacimleriyle bu alanda meydana gelebilecek 
ekonomik değişiklikler dikkate alınarak 1985 yılında 
bu vergi için 170 milyar lira gelir öngörülmüştür. 

Taşıt Alım Vergisi tarifelerinde yapılan değişik
likler sonucu bu vergiden 25 milyar lira hâsılat bek
lenmektedir. 

Bu grupta yer alan Akaryakıt Tüketim Vergisin
den, akaryakıt tüketim tahminlerine dayanılarak ya
pılan hesaplara göre 60 milyar lira hâsılat elde edil
mesi öngörülmektedir. 

Dış ticaretten alınan vergiler : 
Katma Değer Vergisi önce bu grupta, ithalde alı

nan istihsal vergilerinde yer almaktaydı; ancak 1985 
malî yılı için dış ticaretten alınan vergiler grubunda 
gümrük vergileriyle ithalden alınan Katma Değer 
Vergisi, İthalat Damga ve Rıhtım Resminin yer al
ması gerekecektir. Bu grupta toplam olarak ön gö
rülen 752 milyar liralık 'gelirin gerçekleşmesi beklen
mektedir. 

Kaldırılan vergiler, vergi artıkları : 
Katma Değer Vergisi Kanunu ile kaldırılan vergi

lerin 1985 yılında devredecek tahakkuk bakiyeleri ile 
yıl içinde yapılacak tarhiyatlar da dikkate alınarak 
bu kalemden 1985 yılında 110 milyar liranın üzerin
de gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de size vergi dışı nor
mal gelirler hususunda şu izahatı vermek istiyorum : 
Bu gelirler grubunda kurumlar hâsılatı, devlet pay
ları, devlet malları gelirleri, faizler tavizler ve ikraz
lardan geri alınanlar, cezalar ile çeşitli gelirler yer 
almaktadır. 1984 yılında ibu gruptan toplam 386 mil
yar lira olarak hâsılat •beklenmektedir. 1985 tahmini 
ise, 650 milyar liradır. 

Vergi dışı normal gelirleri şu şekilde sıralayabi
liriz : Kurumlar hâsılatı ve devlet payı 1984 yılında 
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I na geçilme süresinde gerekli çabalara hız verilmeli
dir. Vergi kayıp ve kaçağının asgari düzeye indiril
mesi için kanunî ve idarî düzenlemelerle yetinilmesi 
gerekir. Vergi olayının zorunlu bir gereği olarak ver
gi denetimine etkin ıbir şekilde hız verilmelidir. Vergi 
incemelerjnin yaygın ve etkin biçimde sürdürülmesi 
gerekli olmaktadır. 

Sayın 'Başkan, değerli üyeler; 1985 Malî Yılı Ge
lir Bütçesi üzerinde açıklamalarımı 'burada tamamla
mış 'bulunuyorum. Gelir Bütçemizin devletimize, 

I memleket ve milletimize hayırlı olmasını Cenabı Hak' 
I tan diler, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cevdet Ka-
I rakurt. 
I Anavatan Partisi Grubu adına ikinci konuşmacı 
I Sayın Hakkı Artukarıslan; 'buyurun. 

21 milyar lira, 1985 yılında 36 milyar lira, ki yüzde 
71,4'lük bir artış öngörülmektedir. 

Devlet malları gelirleri 1984 yılında 35 milyar 
lira, 1985 yılında 80 milyar lira, ki yüzde 128,6'lık 
bir artış öngörülmektedir. 

Tavizler ve ikrazlardan geri alınanlar ise, 1984 
yılında 20 milyar lira 1985 yılında 34 milyar lira, 
ki yüzde 70 oranında bir artış öngörülmektedir. 

Cezalardan elde edilen gelir 1984 yılında 60 mil
yar, 1985 yılında '80 milyar lira olarak beklenmek
te; artış oranı da yüzde 33,3 oranını bulmak tadır. 

Çeşitli gelirlerde 1984 yılı tahsilat tahmininin 250 
milyar lira, 1985 yılı bütçe tahmininin ise 420 mil
yar lira olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu ar
tış da yüzde 68 oranında bulunmaktadır. 

Netice olarak, vergi dışı normal gelirlerden 650 
milyar lira beklenmektedir. 

Değerli üyeler, özel gelirler ve fonlar ise şöyle
dir : Bu grupta karşılık paralar ve proje kredileri 
hâsılatı, akaryakıt istikrar fonundan Hazineye yatı
rılacak miktar, istikrar fonu hesabından Hazineye ya
tırılacak miktar, Merkez Bankası, 34 nolu NATO he
sabından Hazineye devrölunaeak miktar ve tarımsal 
ihracat fonu yer almaktadır. Grup toplam tahsilatı 
olarak 1984 yılında 300 milyar lira beklenmekte, 1985 
yılı önerisi ise '678 milyar liradır. Bu miktarın büyük 
kısmı karşılık paralar ve proje kredileri hâsılatı ola
rak öngörülmektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; konuşmamın son bö
lümünde 1985 yılında yapılacak düzenlemeleri açık
lamakla bitirmek istiyorum. 1985 yılının önemli ola
yı Katma Değer Vergisinin uygulanması olacaktır. 
Bu kanunla birlikte diğer vergi kanunlarının uygula
ma sonuçları sürekli olarak değerlendirilmeli ve bu 
suretle gerekli görülen tedbirlerin zamanında ve sü
ratli bir biçimde alınması sağlanmalıdır. 

Kamu gelirlerinin bankalar aracılığıyla tahsili için 
uygulamaya bir an önce başlanmalıdır. Vergilendir
mede vergi kanunları kadar bu kanunları uygulaya
cak olan yönetimin şartları da önemlidir. Yerleşme 
sorunlarının hızla çözümlenmesi gereklidir. Yönetim
de görevli personelin hizmet içi eğitimlerinin en üst 
düzeye çıkarılarak görevin dikin bir biçimde sürdü
rülebilmesi ve görevde kalıcılığı sağlayıcı şartların 
oluşturulması için gerekli çaba sarf edilmelidir. 

Gelir idaresinin mükellefi takip için gerekli araç 
ve gereç ihtiyaçlarının karşılanması yolundaki uygu
lamaya devam edilmelidir. Vergi idaresinin otomas
yon projesi çalışmaları devam edecektir. Otomasyo-

ANAP GRUBU ADINA HAKKI ARTUKARS-
LAN (Bingöl) — Sayın Başkan, millî iradenin müm
taz temsilcileri mille'tvekili arkadaşlarım; hastaların 
yorgunluğu neticesinde, bütçeye esas olan alıp da ve
rebilme imkânını sağlayan, sağlaması gereken Gelir 
Bütçesi üzerinde konuşmak ve bunu tahkim etmek 
ve gerçekten geliri bir esasa oturtaak gibi bir ne
ticeye varmış bulunuyoruz. 

IMaliye ve Gümrük Bakanlığının 1985 Malî Yılı 
Gelir Bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Grubunun 
görüşlerini arz için huzurunuzdayım. Konuşmama 
başlarken grubum ve şahsım adına yüce Meclisi say
gıyla selamlıyorum^ 

Muhterem milletvekilleri, kalkınma ve ileri gide
bilme, sağlam ve verimli vergi kaynağıyla mümkün
dür, Konsolide bütçe tetkik edildiğinde, gelirlerin 
kaynağı şöyle görülmektedir : 

L Vergi gelirleri, 
2. Vergi dışı gelirler, 
3. Özel gelirler, 
4. îç istikraz, 
5. Katma bütçe gelirleri. 
(1984 yılının vergi gelirlerine göz attığımızda Vergi 

gelirleri 2 trilyon 450 milyar, vergi dışı normal ge
lirler 386 milyar, özel fon gelirleri 300 milyar olarak 
gözükmektedir. 

1985 malî yılı vefgi gelirlerinde 1984 yılına'göre 
yüzde 46 oranında artış sağlanacağı ve 3 trilyon 584 
miyar liraya ulaşacağı öngörülmektedir. Vergi dışı 
normal gelirlerin ise 1984 yılına göre yüzde 68,4 artıp 
650, :milyara, özel gelirler ve fonların ise, yüzde 126 
bir artışla 678 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. 
îç istikrazın ise 1984'e göre, yüzde 100 artışla 500 
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milyar liraya, katma 'bü'tçe gelirlerinin yüzde 75,8 
oranında artışla 130 milyar 100 milyona ulaşması ön
görülmektedir. 

19841te 3 trilyon 460 milyar lira olarak gerçekleş
mesi beklenen konsolide 'bütçenin 1985 yılında yüzde 
62,2 artışla 5 trilyon, 542 milyar liraya ulaşacağı tah
min edilmektedir. 1982'de 1 trilyon 835 milyar lira 
Olarak düzenlenen konsolide bütçenin, 1983*te yüzde 
42 oranında artarak 2 trilyon 600 milyar lira olduğu 
görülüyor. 1984'te aşağı yukarı yüzde 42 civarında 
bir artış mevzubahistir. Yıllar itibariyle 'bir tespit ya
pılırsa; 1982, 1983, 1984'te ortalama yüzde 40-42 ci
varında bir artış görülmektedir. 1985*te ise 'bu artış 
yüzde 59'a çıkmaktadır. 

Bu artışı karşılayacak faktörler nelerdir? Arkadaş
larım da 'burada sik sik izah ettiler, konuşma hazır
lanırken hesapla matematik birikirine benzer, ister is
temez aynı şeyleri tekrar etmek durumu doğar. Taşıt 
Alım Vergisinde, Motorlu Taşıtlar Vergisinde yapı
lan artışlar, Akaryakıt Tüketim Vergisi, Katma Değer 
Vergisi ile vergi tahsil ve takibinde başarılı çalışma
larla 'bu netice alınabilecektir. Vergi varlığı olandan 
alınır. Ne var ki fert 'başına düşen millî gelirimiz dün
ya standartlarına göre düşüktür. Buna sebep Anava
tan Partisi gösterilemez. Ça'ba ve gayretimiz fakirlik 
çemberini kırmak, milletimizi da'ha iyi bayat şartla
rına kavuşturmak ve böylece sağlam bir vergi kayna
ğına da imkân sağlamaktır. 

Bir yılda 4 «milyar dolar petrol faturası, 2,5 mil
yar liraya yakın da dış borç yükü vardır. Gerekli olan 
eldeki imkânı en iyi şekilde kuHanmaktır. Kanaatimce 
ne vergi alırsanız alın, imkânı akılı tasarruf zihniye
tiyle kullanmazsanız 'bir yere gidemezsiniz. Zorluk
larımız var, bu bizim yapımızdan gelmektedir. Top
lum yapımızda ufak bir inceleme yaparsak 70 yaş
tan yukarı bir nesil Osmanlı devrinin işini ve tica
retini yapıyor, vergisiz ve deftersiz bir tarzda alışmış, 
al ıgülüm ver gülüm ticareti içinde; 40'dan 70'e kadar 
ki neslin yüzde 80'i ise ilkokul mezunu ve babasının 
ve atasının geçmiş yapısının tesirinde; genç nesil ise 
tecrübeler edinme çabası içinde ve süratli koşmakta
dır. El tezgâhları enerjiye dayalı haile gelmekte, ener
jiye dayalı tezgâhlar fabrikalara dönüşmektedir. Kü
çük dükkânlar büyük mağaza ve market olmaktadır. 
Bu tablo gelişimi gelişmiş ülkelerde 1920 ve 1930'lar-
da yaşanmış ve geçilmiştir, öyle zannediyoruz ki, 
Anavatan Partisi iktidarı devresinde getirilen kanun 
ve tedbirlerle özlenen geleceğe inşallah yakında ka
vuşulacaktır. 

Katma Değer Vergisi zannedildiği gibi küçük es
nafı zor duruma düşürmeyecektir. Vergiyi küçük es
naf aldığı zaman ödeyecek, götürü vergiye tabi ka
lacaktır, 

Geçmiş devrelerde sık sık: yapılan seçimler sebe
biyle seçim bütçeleri yapılmış; bir yandan para 'basıl
mış, bir yandan hesapları yapılmayan yatırımlara gi
dilmiş, bazen gereğinden fazla taban fiyatları ve süb
vansiyonlar yapılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu hatalı tatbikatın büyük 
zararları olmuş, bir yandan da bu yanlışları yaşayan 
milletimiz ekonomide 'bazı tavizlerin kısa vadede ra
hatlık getirmesine karşılık, sonradan tamiri zor eko
nomik Milatlar yarattığını görmüş, öğrenmiş bulu
nuyor. Onun içindir ki, alınan ekonomik tedbirlerin 
(bir miktar sıkıcı bile görünse) doğruluğuna inanmak
ta, artık boş vaatlere ve politikalara değer verilme
mektedir. 

Bazı arkadaşlarımız Plan ve Bütçe Komisyonun
da vasıtalı vergilerden uzun uzadıya şikâyette bulun
dular. 

Muhterem milletvekilleri, devlet tekel maddelerini, 
diğer sanayi ürünlerini dinde tutar, tüccar gibi çalı
şırsa, vatandaş ise iş hayatında yeri olmazsa, üretip 
satmazsa, ithal edip ihraç etmezse kâr nasıl oluşa
caktır? Kâr öluşmamışsa devlet ister istemez vasıtalı 
vergi yoluna gidecektir, tşte buraya dikkat ederseniz 
Anavatan Partisinin politikası vasıtalı vergilerden şi
kâyeti inşallah zamanla ortadan kaldıran bir çaba 
göstermek olacaktır. Takip edilen ekonomik politi
kanın biç şüphede kalmamak üzere, inşallah bu ne
ticeyi getirdiğini göreceğiz.-

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bize 
niye söylüyorsunuz, o tarafa söyleyiniz. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Efen
dim, zaten o taraf bunu kabullenmiş, size anlatmak 
gerekiyor. 

Bu arada Katma Değer Vergisinin getirdiği fazla 
mesai yükünü Maliye Bakanlığı personeli çekecektir. 
Gerek kaliteli ve gerekse tecrübeli personeli elde tut
mak ve çalıştırmak, bazı imkânların sağlanmasıyla 
mümkündür. Maliyede yetişen iyi elemanlar, bürok
ratlar özel sektörde daha farklı imkân ve vaatler bu
lunca, peyderpey Maliyeden ayrılmaktadır. Bunun 
önüne geçilmesi ve Maliyede çalışan elemanlara ge
rekli imkânın sağlanması, vergilerin sağlığı, Maliye
nin sıhhati itibariyle gerçekten gereklidir. 
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Sizlerden de ricada bulunuyorum, inşa edilen 
bütçede sizin de katkınız olsun. Zaten :bu katkınız 
var, sağolun, ama biraz daha fazla katkıda bulu
nun. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Oy 
vereceğiz, ama kırmızı vereceğiz. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — El ele 
gönül birliği ile kalkınmış Türkiye idealini paylaşa
lım. 

Yıllardır tecrübe ettiğimiz ekonomik politikala
rın getirdiği neticeyi şu anda görüşüyoruz. Cumhu
riyetin kuruluşundan bugüne kadar bütçeler üzerin
de yapılan konuşmalar, daima gelir ve gider mev
zuundaki sıkışıklığın ve bütçelerin açık vererek hiç
bir zaman için normal kapanmadığı tarzında olmuş
tur. Bu süregelen tecrübeleri 'bir 'başka yönden ele 
alıp, bu sefer li'bere edilmiş 'bir ekonomi ile başarı 
aramaktayız. Bu 'başarı da kendini göstermiştir. Za
man zaman tespit ediyor ve görüyorum. 

Şöyle 'bir durumdan bahsedildi; takip edilen po
litikada sübvansiyon yapılmadığı ve köylüye gübre 
verilmediği için, ekim iyi yapılmamakta ve vatan
daş malını değerinde satamamaktadır. Bunun neti
cesinde önümüzdeki yıllarda tarım ülkesi olan Tür
kiye'nin tarım ürünleri ithali durumunda kalacağı 
iddiaları ortaya getirildi. Bu yaz mevsiminde dolaş
tığımda gördüğüm şu tabloyu arz etmek isterim : 
Adıyaman'da 'bir kamyon kavun 420 bin lira. Arap, 
kamyonu dayamış tarlaya, 420 bin lirayı basıyor yük
lediği gibi, ya Cidde'ye, ya Kuveyt'e, ya Bağdat'a 
gidiyor. Çiftçiyle konuştum tarlasında. Dedi ki, «Ce
bimize ilk olarak para giriyor. Geçen sene biz bu ka
vunu tarlada bıraktık. Emeğe dayalı üretimi, müs
tahsil olarak satmak, kamyona yüklemek parasını 
kurtarmadığı için çürümeye terk ettik.» 

Görülen şudur ki, Türkiye'de fiyat istikrarını, süb
vansiyonlar yapıp, taban fiyatlarda hesapsız hareket 

/. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1983 Ma
lî Yılı Kesinhesabı. (1/587) (S. Sayısı ; 207) 

2. — Petrol İsleri Genel Müdürlüğü 1983 Malî 
Yık Kesinhesabı. (1/588) (S. Sayısı : 205) 

BAŞKAN — Daha evvel açık oya sunulan iki ke-
sinhesap kanun tasarısının neticelerini açıklıyorum : 

207 sıra Sayılı Devlet Su işleri Genel Müdürlü
ğünün 1983 Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısının açık 

edip sağlamak mümkün değildir. Türtk tüccarını, Türk 
köylüsünü, Türk sanayicisini, Türk üreticisini kabili
yeti ile teşvik etmek; ortam sağlamak, rekabet ya
ratmak ve dünya pazarlarına girmek gerekir. 

Mesele şudur : İsviçre'de 50 kilo elmayı pazara 
getiren bir köylü transistorlu, iki dalgalı iki radyo 
alabilmektedir. Benim köylüm ise: 1 500 kilo. el
mayı getirirse ancak bir radyo alabilmektedir. İşte, 
Türkiye'deki şartlar değişmekte ve yepyeni gelişme
ler olmaktadır. Artık, bizde süregelen bu alışkan
lık, bilhassa devlet bürokrasisinde emekliliğin getir
diği bir anlayış yerine yepyeni genç, dinamik, iş ha
yatından, tezgâhtan, tarladan, bürodan çıkmış gel
miş ve 'hizmetler vererek başarılı olmuş, tecrübelere 
dayalı bir iktidar işbaşındadır.. 

Sözlerime son verirken, konuşmamda belirttiğim 
gibi, tasarruf esastır. Hazreti Ömer misali, şahsî işler
de şahsî mum, devlet işlerinde devlet mumu yakıl-
rhalı; bütçenin 1 lirası bile hesab edilmemelidir. 
İnancım odur ki, bu bütçe ile hedef alınan kalkın
mada atılıma sebep olabilecek ilk yatırımlar yapıla
cak ve 1986, 1987, 1988 yılı bu bütçe üzerinde inşa 
edilerek Türkiye'nin gelişmişliği bütün dünyaya gös
terilecektir. 

Muhterem milletvekilleri, grubum ve şahsım adı
na beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 
Bütçenin milletimize, devletimize hayırlı olmasını Ce
nabı Allah'tan niyaz ediyor, saygılar sunuyorum. 

iSağolun, var olun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Artükars-
lan. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Kesinhe
sap Kanunu Tasarısına oyunu kullanmayan sayın 
üye var mı? Yok. 

Oy verme işlemi sona ermiştir. 
(Oyların ayrımına başlandı). 

oylamasına 328 milletvekili katılmış; 322 kabul, 5 
ret, 1 çekimser oy kullanılmıştır. Bu suretle, kanun 
tasarısı kanunlaşmıştır.. 

205 sıra Sayılı Kanun tasarısının açık oylamasına 
348 milletvekili katılmış; 342 kabul, 4 ret, 2 çekim
ser oy kullanılmıştır. Bu suretle, Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğünün 1983 Yılı Kesinhesap Kanun Tasarı
sı kanunlaşmıştır. 

V. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devam) 
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IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE K( 

1. — 1985 Malî Yılı Genel Bütçe ve Katma Büt
çeli idareler Kanun Tasarıları ile 1983 Malî Yılı Ke-
sinhesap Kanun Tasarısı. (1/608, 1/609, 1/558, 3/595) 
(S. Sayısı : 149,150, 220) 

B) GELİR BÜTÇESİ (Devam) 
BAŞKAN — 1983 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasa-

rısının 2 nci maddesi üzerinde gruplar adına konuş
malar tamamlanmıştır. 

Şimdi, şahıslan adına söz alan sayın milletvekil
lerinden lehte konuşacak bir milletvekiline söz vere
ceğim. 

Sayın Mustafa Çorapçıoğlu buradalar mı? Yok. 
Söz sırası düşmüştür. 
Sayın Cafer Tayyar Sadıklar?.. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Aleyhte söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Türker?.. 
NİHAT TÜRKER (Afyon) — Lehte söz istiyo

rum Sayın Başkan.j 
BAŞKAN — buyurun Sayın Türker. (ANAP sı

ralarından alkışlar). 

NİHAT TÜRKER (Afyon) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin Değerli üyeleri; şahsım adına 
hepinizi saygı ile selamlıyorum. 1985 Yılı Gelir Büt
çesi üzerinde, meslekten gelen bir kimse olarak bu 
meslekle ilgili konuları dile getirmek ve görüşlerimi 
açıklamak üzere lehte söz almış bulunuyorum. An
cak, benden evvel Anavatan Partisi Grubu adına ko
nuşan değerli arkadaşlarımın 1985 Gelir Bütçesi üze
rinde yapmış oldukları konuşmaya tamamen katılı
yor ve kendilerini huzurunuzda tebrik ediyorum. 

Ben, vergi meselesinde, meselenin yalnızca vergi 
koymak olmadığını, bunun yanında bazı önlemlerin 
alınması gerektiğini belirtiyor ve bu önlemleri kısa ve 
öz olarak açıklamak istiyorum. Bunları şöylece sa
yabiliriz : 

1. Âdil vergi tahsilatının gerçekleştirilmesi, 
2. Kontrol mekanizmasının düzenli çalıştırılması, 
3. Vergi kaynaklarının kurutulmaması, 
4. Her şeyden önce ticarî ahlakın öğretilmesi, 
5. Tüketiciyi koruma önlemlerinin alınması. 
Değerli arkadaşlarım, ayrıca mesleğim malî mü

şavirlik olduğu için kısa ve öz olarak iki öneriye de
ğinip huzurunuzdan ayrılacağım. 

1. Ücretlilere yapılmakta olan vergi iadesinin 
kapsamı esnaf kesimini de içine alacak şekilde geniş
letilmelidir. Şayet bu genişletilme yapılırsa vergilen-

)MİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

dirme daha âdil olur, vergi kaçağının en etkili önle
mi alınmış olur görüşündeyim. 

2. Mâliye ve Gümrük Bakanlığınca tek tip fa
tura, işletme ve yevmiye defteri (defteri kebir tipi 
muhasebe defterleri) basılarak vergi dairelerince mü
kelleflere zimmetle vermek suretiyle defter ve fatura 
tasdiki şeklindeki bürokratik işlemlere son verilebi
lir, verilmelidir. 

Maruzatım bu kadar olup, 1985 Yılı Bütçesinin 
devletimize ve milletimize hayırlı olmasını diler, Bü
yük Meclisi saygı ile selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türker. 
Buyurunuz Sayın Sadıklar. (MDP sıralarından al

kışlar). 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin çok değerli üyeleri; Ge
lir Bütçesi ile ilgili görüşlerimi arz etmeden önce bir 
temennimizi bir müşahedemizi arz etmek istiyorum. 

Muhalefet kanatları, genellikle sesini çıkarama
dıkları konusunda yoğun bir eleştiiri dle karşı karşıya
dır, Ben bu eleştiriyi şu şöküde yorumlamak istiyo
rum : Muhalefet kanatları gerefeli eleştiriyi ve uya
rıyı zamanında ve dozu ile yapabilmektedir; ancak bu 
eleştiri ve uyarılar duyurulaımamaktadır. Şüphesiz 
bundan dolayı bu eleştiriyi yapanları da eleştirmek 
mümkünse de, garanti ederim ki, bugünkü muhalefet 
kanadının Maliye Bakanlığı veya Gelirler Bütçesinde 

• muhalefetin görüşünü aksettirenlerin konuşmaları ya
rın gazetelerde yer almayacaktır ve TRT'de de bir 
•kelim© ile dahi bahsedilımeyecektir. (HP ve MDP sı
ralarından alkışlar.) Bununla dışarıdan görünüm, mu
halefet yapılamamaktadır yapılmamaktadır şeklinde
dir. Bu fevkalade tehlikeli 'bir görünümdür. Bu görü
nümü vermek isteyen eğer iktidar partisi ise, büyük 
bir yanılgı içindedir. 

Biz, burada Büyük Millet Meclisinin gereği gibi 
çalıştığım, önce rey alarak geldiğimiz 'kamuoyuna 
ispat eCmeye mecburuz. Şayet, 'kamuoyu bu çatının 
altından beklediği çözümleri göremezse, beklediği 
sesleri duyaımazsa, çözümü dışarıda aramak zorunda 
kalacaktır.. 

Bunun ötesinde, sabahtan beri Sayın Başbakanı 
yerimden izledim, hiçbir milletvekilinin konuşmasını 
dinlemek ihtiyacını duymadılar. Ayrıca, belki haklı 
sebepleri vardır; 'bendeniz 'konuşmaya başladığım sı
rada silonu terk ettiler ve konuşmam 'bittikten sonra 
geldiler. 
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Öyle anlaşılıyor ki, Sayın Başbakan, uyarılara 
kulağını tıkamakta... 

BAŞKAN — Sayın Sadıklar, burada Gelir Büt
çesini görüşüyoruz, hükümeti temsilen de ilgili bakan 
buradalar. Bu itibarla konuyu dağıtmadan yalnız 
Gelir Bütçesi üzerinde konuşmanızı rica ediyorum,. 
Size cevap verecek Sayın Maliye Bakanı buradalar 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar.) 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Hükümet Başkanının ve Başbakanımızın Gelir Bütçe
si gibi, her şeyin bağlandığı, düğümlendiği, hatta mü
cadelesinde birinci planda yer verdiğimiz enflasyon 
konusunun can damarı olan konuda gelip takip etme
si gerektiğini vurgulamak için söylüyorum ve ne ya
zık ki, bazı milletvekili arkadaşlarımızın 'söyledikleri 
gibi, Sayın Başbakan kendi sesinden başka seslere 
kulağını tıkamış ve bunlara tahammül edemez hale 
gelmiştir. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vur
malar, HP ve MDP sıralarından alkışlar.) 

LEYLA YENİAY KÖSEOÖLU (istanbul) — 
Mütecaviz konuşmayı bırak. 

BAŞKAN — Devam ediniz efendim, Sayın Sa
dıklar lütfen. 

Efendim, takdir tamamen kendilerine aittir. O 
söylüyor, hükümet de gelip cevabını verecek. 

Buyurun devam ediniz efendim. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Enflasyonla mücadelede en önemli husus, sağlam 
kaynak yaratmaktır ve bunun sonucunda da bütçe 
açığı vermemektir. 1984 yılında bütçenin 390 mıilyar 
lira civarında açık vereceği tahmin edilmiştir. Kor
karız ki, bu tahminler de tutmayacaktır. Bu tahminin 
tutmamasında en önemli faktör, altını tekrar tekrar 
çizerek üzeninde durmak istediğim faktör, devlet is
tikrazlarının satılamaz hale gelmesidir. Niçin satıla-
mıyor?. Çünkü, Hazine Müsteşarlığının maliyenin dı
şında oluşu ve Hazineye maliyenin hiçbir etkisinin ol
maması nedeniyle, Hazine teşkilatı yüksek faizli bo
nolar çıkararak, nakit açığını kapatmakla meşguldür. 
Şimdi 25 Ocak tarihine dikkatlerinizi çekiyorum. Bu 
tarihte 60-70 milyar liralık Hazine bonosunun öde
me zamanı gelecektir. Hazine bu durumda ya daha 
yüksek faizli Hazine bonosu çıkartmak durumunda 
kalacak veya Merkez Bankasına müracaat edecektir. 
Bunun ikisi de çok, hem de çok tehlikelidir. 

Şayet daha yüksek faizli istikraz tahvilleri yerine 
daha yüksek faizli bonolar çıkarmaya devam edilir
se, bu saadet Zinciri şeklinde uzayıp gidecek ve bir 
gün banker olayında olduğu gibi başımıza hiç iste

mediğimiz, hiç beklemediğimiz şeyler gelecektir. Bu 
konuyu özellikle işaret ediyorum arkadaşlarım. (HP 
ve MDP sıralarından alkışlar.) 

Onun için şayet kabul buyurulutrsa, uzmanlığımız 
dolayısıyla bir tavsiyede bulunacağım. Lütfen, bu 
Hazine bonoları uygulamasından tedricen, yavaş-ya
vaş vaz geçilmelidir. Şayet devlet tahvillerini satmak 
istiyorsanız ve şayet köprü hisselerini satmak isti
yorsanız buna ihtiyacınız vardır. 

1984 yılındaki gelir tahminlerinin tutmadığı ve 
genelde devlet gelirlerinin ancak yüzde 24 civarında 
gerçekleştiği bir hakikattir. Bunda şüphesiz uygula
nan sıkı para politikasının da dolaylı etkileri olmuş
tur. Devlet, kendi borcunu müteahhidine verememiş, 
o da vergisini gelip devlete ödeyememiştir. Bu kısır 
döngü devam edip gitmektedir. Asıl önemlisi,, 1985 
yılı ile ilgili yaptığımız tahminlerin yine Hazine bo
noları sebebiyle ve Katma Değer Vergisiınde yapmış 
olduğumuz bazı hatalar dolayısıyla gerçekleşmeyece
ğidir. 

Katma Değer Vergisi Kanunu çıkarken Plan ve 
Bütçe Komisyonunda ve bu kürsüden endişelerimizi 
belirttik; vergi daireleri ve mükellef hazır değil de
dik. Lütfen mükellef cenahına bir bakın arkadaş
lar; herkes şaşkınlık içindedir, ne yapmak istedikle
rini, ne yapılmak istendiğini kimse bilmiyor. Haydi 
diyelim bunu gereği gibi uygulayalım; ama İki talih
sizlikle birden karşılaştık. Katma Değer Vergisini ha
zırlayıp getiren Maliye Bakanı verginin kabul edildiği 
günün ertesi günü ayrılmak durumunda kaldı. Bunun 
da ötesinde, getirilen vergi daha uygulamaya konma
dan bütün anlamıyla delindi. Plan ve Bütçe Komis
yonunda ve burada kabul ettiğimiz kanunla daha uy
gulamaya girmeyen Katma Değer Vergisini iki önem
li hususta istisna yaratacak bir anlamda geçersiz ha
le getirdik. Bu vergiyi büyük emeklerle hazırlayıp 
takdim eden eski Maliye Bakanımız bunu kamuoyu
na şikayet etmek durumunda kalmıştır, Dünya Gaze
tesinde yazdığı makalede. Herhalde hepinizin malum
larıdır, buradan daha fazla 'referans vermeyeceğim; 
ama okumanızı tavsiye edeceğim. 

Bu talihsizlikler karşısında korkarız ki, Katma 
Değer Vergisi bekleneni vermeyecektir. Şunu antrpa-
rantez arz edeyim : Katma Değer Vergisine 'geçmek 
gerekiyordu ve bu cesareti göstermek gerçekten önem
li idi; fakat şimdi sizlerin ifadesiyle yüzme bilmeden 
denize atladık ve yükümüzü yolda bağlamaya çalı
şıyoruz. Allah kolaylık versin arkadaşlar, 
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Bu münasebetle şayet 1985 yılında ümit ettiğimiz 
geliri toplamak (istiyorsak, şüphesiz Katma Değer 
Vergisi ile ilgili hazırlıkların çok iyi yapılması ge
rektiğinin altını çizdikten sonra Yeminli Malî Müşa
virler Kanununun behemehal çıkarılması lazımdır 
arkadaşlar. Gerek iktidar kanadından olan arkadaş
larım, gerekse muhalefet kanadından olan arka
daşlarım bunun altını çizdi. Bu kanun çıktığı takdir
de vergi gelirlerini belki tahmin ettiğiniz ölçüde sağ
layabilirsiniz; bu bakımdan bunun altını çizmekte ay
rıca yarar görüyorum. 

Bu münasebetle, Sayın Maliye Bakanının sene
lerin ihmalini düzeltmekle, gidermekle görevli olduk
ları veyahut bu yönde çalışacakları yolundaki ifade
lerine de kısaca değinmek istiyorum. Şüphesiz sene
lerin ihmali konusunda gösterecekleri gayretlerden 
dolayı kendilerini tebrik edeceğiz; ancak senelerin 
birik imlerinden gereği gibi faydalanmalarını ve on
ları yokmuş kabul etmekten vaz geçmelerini de ken
dilerinden rica eder, bu vesiile ile Gelir Bütçesinin 
Maliye ve Gümrük Bakanlığına ve memleketimize 
'hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadıklar. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — (Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 1985 Yılı Gelir Bütçesi 
üzerinde yüce heyetinize kısa bir arzda bulunmak 
üzere huzurunuzdayım. 

1985 Yılı Bütçesinin en belirgin vasıflarından bi
ri, Gelir Bütçesinin hazırlanmasında hükümetimizce 
öngörülen temel ekonomik hedefleriımize uygun bir 
bütçenin hazırlanması için gösterilen gayret ve özen 
olmuştur. Malumunuz olduğu üzere, Anavatan Par
tisinin ve onun felsefe ve inançlarını aksettiren hü
kümet programının öncelik verdiği ilk hedef; enflas
yonla mücadeledir. Biz enflasyonu sağlıklı ekonomik 
gelişmemizin ve sosyal bünyemizin can düşimanı ola
rak tanımlıyoruz. Enflasyonla mücadelede kullanıla
bilecek en etkin politikalardan birisi de, bilindiği 
üzere, maliye politikasıdır. Bu nedenle, denk bir büt
çe uygulamasını temel hedeflerimiz arasında görüyo
ruz. 

Gelir Bütçemizin hazırlanmasında dikkate alı
nan önemli bir husus, bu görüş ve yaklaşımın uy
gulamada da hayatiyet bulmasıdır. Nitekim, 1985 
malî yılı için hazırlanan ve 5 trilyon 542 milyar lira
lık bir gelir toplamayı öngören Gelir Bütçesi; gerek 
tavan büyüklük ve gerekse gelir unsurları itibariyle 
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makul, gerçekçi ve mevcut şartlar altında yeterlidir. 
Gelirlerin 3 trilyon 584 milyar liralık bölümü vergi 
gelirlerinden, geri kalan bölümü de diğer devlet ge
lirlerinden ve iç istikrazdan sağlanacaktır. 1984 yı
lında tahsilatı öngörülen 2 trilyon 450 milyar liralık 
vergi gelirine göre, 1985'te tahsil edileceği tahmin 
edilen vergi gelirleri toplamının artış nispeti yüzde 
46,3'tür. öngörülen artış oranının da ifade ettiği üze
re, gelir tahminleri gerçekçi bir baza oturtulmuştur. 
Bu suretle samimi bir gelir bütçesi hazırlamak müm
kün oknuş'tur. 

Samimi bir gelir bütçesi sağlam kaynaklı, öngö
rülen gelir tahminlerini gerçekleştirebilecek bir gelir 
bütçesi anlamına gelmektedir. Böylece gelir kaynak
ları sağlam olmayan bir bütçenin doğuracağı enf-
lasyonİıst baskı ihtimali ortadan kaldırılmakta, istik
rara verilen büyük önem, Hükümetimizin izlediği 
maliye politikasında da akis bulmuş olmaktadır. Bu 
gelir bütçesinde vergi gayretlerine önem veren bir 
yaklaşımın sonuçları da gözlenmektedir. 

Yıllardır demokratik bir ortamda vergi düzenle
meleri yapmanın güçlüğü, hatta imkânsızlığı vurgu-
lanmıştır, tekrarlanmıştır. Ülkenin ve Milletimizin 
refahı ve geleceği için bu tabu da yıkılarak demok
ratik düzene geçtiğimiz serbest 'seçimlerin yapıldığı 
bu dönemde yüce Meclisiniz Katma Değer Vergisi 
Kanununu çıkartmak, Akaryakıt Tüketim Vergisi 
Kanununu yürürlüğe koymak, Motorlu Taşıtlar ve 
Taşıt Alım vergilerindeki değişiklikleri yapmak sure
tiyle yeni vergi düzenlemelerini ~ gerçekleştirmiştir. 
Katma Değer Vergisi başlı başına reform niteliğin
dedir. 'Hükümetimiz, bu verginin başarılı ve etkin 
bir şekilde uygulanabilmesi için her türlü tedbiri al
maktadır ve 1985 yılında da almaya devam edecek
tir. Katma Değer Vergisi, eski 8 adet verginin yerini 
almıştır; adil, verimli bir vergi olarak üretim, yatı
rım ye ihracatı teşvik etmesi 'beklenmektedir. 

Değerli arkadaşlar, Anayasamızın 73 üncü mad
desi «Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, 
maliye politikasının sosyal almacıdır» demektedir. 1985 
Yılı Gelir Bütçesinin önemli bir gelir kalemi olması 
beklenen Katma Değer Vergisi, yaygın ve mükelle
fin harcama gücüne göre vergi yükünün değişmesine 
imkân veren, adaletli ve dengeli bir vergi niteliğiyle 
vergi sistemimize dahil edilmiştir. Bu nedenle progra
mımızın istikrara ve sosyal adalete dönük hedeflerine 
ulaşmasında bu Gelir Bütçesinin önemli katkıları ola
caktır, 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; hatip konuşma 
insicamını kaybetmektedir. Bu itibarla dikikatinizi 'bu 
noktaya teksif etmenizi rica ediyorum; ama jmaale-
ısef iktidar partisi milletvekillerinin oturmaması pek 
hazin oluyor. (HP ve MDP sıralarından alkışlar.) 

Lütfen oturalım ve dinleyelim. 
Buyurun Sayın Bakan, 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Gelir 
bütçesinin, gelir hedeflerinin 1985 yılı boyunca sağ
lanması için önemli idarî tedbirlerin alınması da zo
runlu görülmektedir. Vergi toplamada, mükellefe yar
dımcı, güler yüzlü bir vergi idaresi kurulması ideali
mizdir. Diğer yandan vergi idaresinin araç, gereç ve 
yer sorunlarının çözülmesi, eğitim ihtiyaçlarının gi
derilmesi ve bunların mümkün olduğu kadar kısa 
zaman içinde yapılması etkin bir vergi idaresine 
kavuşmamız için zarurî görülmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 'bir dakikanızı rica 
edeyim. 

Sayın milletvekillerinden 'bazılarının önerge imza
ladıklarını görüyorum. Biraz sonra çalışmalarımıza 
ara vereceğiz; dolay ısıyla önerge hazırlamak dçin va
kit vardır. Bu itibarla arkadaşlarımız önergelerin im
za işlemini o zamana bıraksınlar lütfen. Aksi tak
dirde İçtüzük hükümlerinıi tatbik (mecburiyetinde ka
lırız. (HP ve MDP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) 

Buyurun Sayın Bakan, konuşmanıza devam edi
niz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Vergi 
idaresinin devletle vatandaş arasındaki hassas denge
yi sağlamada başarılı olduğu ölçüde bu konuda arzu
lanan seviyeye ulaşacağımıza inanıyorum. 1985 Yılı 
Gelir Bütçesinin, samimî gelir tahminlerine dayan-
dığtnı, yeni vergi gayretlerini aksettirdiğini ve bu va
sıfları nedenivle istikrara önem veren, enflasyonla mü
cadele yönü ağır basan bir bütçe olduğunu söylemek
ten memnuniyet duymaktayraı. 

Değerli milletvekilleri, (biraz önce bu kürsüde ba
zı değerli arkadaşlar, gelir teşkilatında yetişmiş yüz
lerce denetim ve inceleme elemanlarının ve diğer per
sonelin 'bu teşkilattan kaçmakta olduklarını, hâlâ inti
baklarının yapılmamış, derece terfisi bekleyen idareci 
ve personelin mevcut olduğunu söylediler. Biraz ön
ce ifade ettiğim gibi, vergi idaresinin kaliteli memur
lardan teşekkül etmesini ve kendilerine düşen görevi 
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eksiksiz yerine getirmelerini biz de istiyoruz. Bunun 
sağlanması için 1985 bütçesinde gerekli önlemler alın
mıştır. Plan ve Bütçe Komisyonunun da destekleriy
le, özellikle Katma 'Değer Vergisi uygulamasında kul
lanılmak üzere 11 milyar 600 kûsuır milyonluk bir ar
tış, bütçemize ilave edilmiştir. 

Bazı arkadaşlarımız, ülkemizde gelir tahminlerinin 
bir önceki yıla göre yapıldığım ifade etmekte, yapı
lan ve hazırlanan bütçenin samimî olmadığını söyle
mektedirler. 

Değerli arkadaşlar, hepimiz biliyoruz ki, gelir tah
minleri konusunda sadece bir önceki yıla göre tahmin 
yapılmamaktadır. Gelir tahminleri için modern metot
lardan yararlanılmaktadır. Gelir tahminleri yapılır
ken, kalkınma plan ve programları, üretim tahminleri, 
sektörlerin gelişme durumu, dış ticaret hacmi gibi, 
ekonomik etkenler yanında, gelir artırıcı idarî tedbir
ler, vergi kanunlarında yapılan değişikliklerin etkileri 
C.öz önünde bulundurulmaktadır. Bunların yanı sıra 
vergi ve diğer gelir grupları bazında aylık tahakkuk 
ve tahsilat rakamları yakından izlenmektedir. Şimdi
ye krdar yapılan gelir tahminlerinin gerçekleşme yüz
desinin yüksekliği yapılan tahminlerdeki isabeti gös
termektedir. 

Değerli arkadaşlar, 1984 yılında gelirler teşkilatı
nın elemanlarının kalitesinin yükseltilmesi için .sürekli 
kurslar, seminerler yapılmıştır. Bu kurslarda Gelir 
Vergisi Dairesi müdürlerinden başlanarak daha alt 
seviyelere kadar birçok memur, müdür ve üst kademe 
yöneticisi eğitilmiştir. 1985 yılında da bu eğitimlere 
devam edilecektir. 

Katma Değer Vergisiyle ilgili ne kadar izahat ver
meye çalışırsam, değerli arkadaşlarımız o kadar çok, 
konuyu tekrar bu kürsüye getirmekte ve değişik fikir
ler ileri sürmektedirler. Hatta çok değerli bir konuş
macımız, bir hesap yapmak suretiyle bizleri de önce 
şaşkına çevirmiştir; ama anlaşılıyor ki, Katma Değer 
Vergisi, maalesef tam manasıyla bazı arkadaşlar tara
fından anlaşılmamakta ısrar edilmektedir. Bir arkada
şımız basit bir örnek vermiştir, «4 bin liralık bir ku
maş, Katma Değer Vergisi yüzünden 6 bin lira ola
caktır» demiştir. 

Değerli arkadaşlar, müsaade ederseniz, hep bera
ber bir hesap yapalım ve diyelim ki; 4 bin liralık bir 
kumaş alıyoruz, bu kumaşın Katma Değer Vergisi 
yüzde 10'dan 400 liradır. Eğer bu kumaşı, arada bu
lunan bir satıcı alıyor ise, 4 0CO lira kumaş için vere
cektir, 400 lira vergi için ödeyecektir. Ona bu kumaş 
4 400 liraya mal olacaktır, ama hesap tarzımız, Iş-
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letme Vergisinde olduğu gibi, İstihsal Vergisinde ol
duğu gibi; benim maliyetim 4 400 lira oldu, şimdi 
ben bunun üzerine kârımı ve masrafımı koyup da, 
ondan sonra mı yüzde lö tahakkuk ettireceğim şek
linde değildir. Siz kumaşa 4 0,30 lira vermişsinizdir, 
bir de 40Cİ lira vergi ödemişsinizdir. Şimdi kumaşın 
üzerine; diyelim ki sizin masrafınız ve kârınız 5C0 
lira olsun. Bu kumaşın satış fiyatı 4 500 liradır. Şim
di siz 4 500 liradan bu malı satar iken; sizin alıcıdan 
keseceğiniz vergi; Katma Değer Vergisi 450 liradır; 
ama siz 450 lirayı alıcıdan aldıktan sonra, bundan da
ha önce kumaşı alırken ödediğiniz 400 lirayı düşecek 
ve Maliyeye siz 50 lira ödeyeceksiniz. 

M, TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Or-
tadirek 450 lira ödevecek. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Ama 
hiçbir zaman 6 000 lira; yani 2 000 lira vergi farkı 
ödemeyeceksiniz. Ayrıca bu kumaşın belki de 4 CCCI 
liraya değil, daha ucuza satılma ihtimalini de göz 
önünde bulundurmak önemlidir, faydalıdır. 

SALÎM EREL (Konya) — Sayın Bakan, bu dersi 
ortadireğe verin siz, bize değil. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Efen
dim, ortadireğe bu dersi arkadaşlarımız veriyorlar. 
Eğer çansınız var ise, bugün saat 21 .OO'-deki televizyon 
programını siz de dinleyebilirsiniz. Pek çok arkadaşı
mızın Katma Değer Vergisini, en az benim kadar, hat
ta benden daha iyi bildiğini ben de biliyorum; ama 
aramızda hâlâ bunu anlamayanlar var Fırsat da gel
mişken, müsaade edin ben de biraz konuşayım. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ya
yınlanmadan daha, nasıl biliyorsunuz televizyon prog
ramını efendim? 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Progra
mı biz hazırladık efendim. Eğitim programı yapıyo
ruz. Eğitim yapmadığımızdan şikâyet ediyorsunuz, 
sonra da eğitim programını nasıl bilebildiğimi hayret 
ederek soruyorsunuz; çelişki yok mu efendim? 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Pro
paganda programı zannettim de ondan. 

'BAŞKAN — Devam edin efendim, devam edin. 
Sayın Bavezit, daha önce bazı arkadaşlara arka ta

raflarda oturmalarını önermiştim. Biraz arka tarafa 
gitmiştiniz. Yaklaşınca konuşmalar inkıtaa uğruyor. 
(Gülüşmeler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ben 
ikaz üzerine arkaya gitmedim efendim. Sayın Başba
kan gitmediği için gitmedim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, devam edin. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Efen
dim, bir arkadaşımız, gelir üzerinden alınan vergile
rin adaletli, 'harcamalar üzerinden alınan vergilerin 
ise, adaletsiz öldüğü görüşünü ifade ettiler. Ancak 
'bu görüş artık eskisi gibi rağbet görmeyen bir gö
rüştür. Katma Değer Vergisi Ortak Pazar ülkesi 'bir
çok ülkenin; toplam 31 ülkenin uygulamakta olduğu 
bir vergi tarzıdır. Gelir elde edilirken de vergilen
dirilir, 'harcama yapılırken de vergilendirileibilir. Ge
lir elde edildiğinde, eğer vergilendiremiyorsanız çe
şitli nedenlerle, bunu harcama gücüne göre harcar
ken vergilendirirsiniz. Adaletsiz tutumlar ortadan 
kalkmış olur. 

Değerli arkadaşlar, sayın konuşmacılardan bir 
tanesi enteresan örnekler verdi. Bir tanesiyle ilgili 
bir açıklama var; okuyayım : 

«Sivas Taşhan, 10.6.1983 tarihinde 50 bin TL. 
bedel üzerinden ihaleye çıkarılmış.» 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Evet Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Bu ör
nek Maliye ve Gümrük Bakanlığının mülkünde ol
mayan bir 'hadisedir; ama arkadaşımız misal vermiş
tir. Kendisine göre gerekçeleri vardır. Saygı gösteri
yor ve bunu okuyorum : 

«İhale 1 710 500 lira 'bedelle Sıddık llbeyli ve 
Abdullah Karaoğlu üzerinde kalmış; adı geçenler 
sözleşme yapmayınca; o-'(tarihte yürürlükte olan Va
kıflar . Genel Müdürlüğü kira yönetmeliğinin 82 nci 
maddesine göre, aynı şartlar çerçevesinde taşınma^ 
ilk ihale üzerinde kalan şahısların nam ve hesa'bına 
ihale edilmiş olup, ikinci ihale yıllık 321 bin Türk 
Lirası bedelle Nuri Ulucak'ın üzerinde kalmıştır. Bu 
kişi de sözleşme yapmayınca taşınmaz 3 üncü defa 
ihale edilmiş ve 3 üncü ihale ve talipli çıkmaması 
nedeniyle pazarlığa bırakılan taşınmaza süresi içeri
sinde Yusuf Geldi talip olmuş ve yıllık'51 bin Türk 
Lirası 'bedelle Yusuf Geldi'yle sözleşme düzenlen
miştir. Abdullah Karaoğlu ve Sıddık llbeyli'nin ihale 
üzerinde kalmasına rağmen, sözleşmeyi düzenleme
meleri nedeniyle kiraya verilen vakıf taşınmazlarla 
ilgili şartnamenin 8 inci maddesi ve o tarihte yürür
lükte olan kira yönetmeliğinin 8'2 nci maddesine is-
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tinaden Vakıflar Genel 'Müdürlüğünün uğramış ol
duğu zararın tahsili hususunda dava açılmış olup, 
dava devam etmektedir. 

Söz konusu yerin ihalesi üçüncü üzerinde kalan 
Yusuf Geldi'yle yıllık 51 bin Türk Lirası bedelle 
sözleşme düzenlenmemesi halinde idarenin uğramış 
olduğu zararın tespiti ve idaremizle sözleşme yapma
yan şahıslardan bu bedelin tahsili mümkün olmaya
caktır.» 

IBu bilgiyi ilgili arkadaşlar göndermiş, ben de bu
rada neden telaffuz edildiğini bilemediğim halde, bil
gi de geldiği için, arkadaşımız da bilgi sahibi olsun
lar diye okudum efendim. 

Efendim, «Vergi gelirleri tahminleri daha önceki 
yıla göre, gerçekçi değildir. Enflasyon izlenilmemek-
tedir» denilmiştir. Biraz önce vergi gelirlerinin hangi 
kriterler dikkate alınarak yapıldığını açıkça ifâde et
tim. Bilindiği üzere, Gelir Vergisi 1985 yılında bir 
önceki yıla. göre, 5 puan inmektedir. Ayrıca, gerice 
yörelerde çalışanların özel indirim oranları 5 kata 
kadar artırılmış bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda enf
lasyon nedeniyle bozulan Gelir Vergisi tarifesinin 
tedrici olarak yumuşamasının yarattığı vergi kaybı 
tahminlerde dikkate alınmıştır, endişeniz olmasın. 
Ayrıca, yeniden değerleme uygulamasına rağmen, 
Kurumlar Vergisindeki artış, ifade edildiği gibi 28, 
2 değil, yüzde 37 olmaktadır. Rakamların sağlığı 
konusunda tartışmaya hazırız. Kurumlar vergisi 1984 
te 280 milyar, 1985 tahminimiz 385 milyardır, yüz
de 37 artış tahmin edilmektedir; tahmin değerleri. 

Bir arkadaşımız, «Harcamalar üzerinden alınan 
vergiler 51 milyon, harcamalar üzerinden 1 trilyon 
tedir» sökünde ifade 'buyurdular. Hangi değerlere 
dayanarak bu rakamı bulduklarını bilmiyorum. An
cak, vergi gelirlerinin kompozisyonu 1984 ve 1985' 
te şu şekilde olmaktadır^: Gelir üzerinden alınan ver
giler, 1984'te 1 trilyon 390 bin, senetlerden alınan 
vergiler 51 milyon, harcamalar üzerinden 1 trilyon 
9 bin, toplam 2 trilyon 450 bin. Gelir üzerinden alı
nan vergilerin oranı : Yüzde 56,7, senetler üzerinden 
alınan vergiler oranı yüzde 2,1; harcamalar üzerin
den alınan vergiler 41,2'dir. Bu oranlar 1985 yılın
da yüzde 51,2; 2,1 ve 46,7 olmaktadır. Görüleceği 
üzere, harcamalar üzerinden alınan vergiler yüzde 67 
oranında değildir. 84'te 41,2; 85'te 46,7'dir. 

Sayın Işın, vergi tahminlerindeki sön gelişmeleri 
de dikkate almamıştır, herhalde ufak bir ihmali oldu. 
Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan değişikliklerle 
kendi ifade ettiği üzere, 3 trilyon 550 milyar değil, 
3 trilyon 584 milyardır. 
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Bir konuşmacımız, «Vergi incelemeleri küçük iş
letmeler üzerinde yoğunlaştırılmaktadır; büyük işlet
melerin üzerine gidilmemektedir» buyuruyorlar. 

Bakanlığımızın denetim kuruluşları, kendi yıllık 
çalışma planları çerçevesinde denetim faaliyetlerini 
sürdürmektedirler. Değerli arkadaşlar, denetim ku
ruluşları belirlenen objektif ölçülere göre, vergi kay
bına ilişkin emareler tespit ettikleri, büyük ve küçük 
her türlü işletmede, her mükellefte inceleme yapmak
tadırlar. 'İhtisaslaşma esaslarına göre yürütülen ince
lemelerin, öncelikle küçük işletmelere yöneltilmesi 
söz konusu değildir. 

Bir değerli arkadaşımız da, «Emlak Vergisi 1985 
yılında mahallî idarelere devredilecekse, 'Bütçe ger
çekçi değildir» buyurdular. Emlak Vergisinin, ma
hallî idarelere devredilmesi konusunda çalışmalar 
vardır, ancak, «1985 yılında bu husus gerçekleşecek
tir» diye herhangi bir beyanda bulunmadık. 

Değerli arkadaşlar, bir değerli konuşmacı arka
daşımız, Gelirler Bütçesinin şanssızlığından bahsetti; 
«'Bir bakan hazırladı, Tam Katma Değer Vergisi 
kabul edildiği gün görevden ayrıldı» dedi. 

Değerli arkadaşlar, kanunlar, kararnameler ve 
icraat sadece bakanlara, memurlara veya falanca ki
şilere mal edilemez. Devlet idaresinde süreklilik var
dır, hükümetler vardır, iyi bir koordinasyon vardır. 
Aksi takdirde devletin yönetiminde süreklilikten bah
setmek mümkün değildir. Ben şahsen ve Sayın Baş
bakanımızda gerek bu kürsüden ve gerekse her fır
satta bundan önce emeği geçmiş tüm kişilere şükran 
borcumuz olduğunu iftiharla ve hiç çekinmeden iç
tenlikle ifade etmişizdir. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

Geçmişte yapılan hataları tekrar etmemek ve 
ihmalleri süratle kapatmak kararındayız; ama hiç 
merak buyurmayınız geçmişte yapılanlardan da ders 
almayı biliyoruz ve emeği geçenlere de her vesileyle 
şükranlarımızı ifade etmeyi de ihmal etmiyoruz. (Al
kışlar) 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, zannediyorum 3 adet 

soru var; bunları da cevaplayalım. 
Sayın Mehmet Yaşar?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 
1. 10 milyarlık köprü senetlerinden kaç adedi 

vatandaşlar tarafından satın alınmıştır, müesseseler 
ne kadar almıştır, isimlerinin açıklanması?.. 
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'2. 'İkinci tertip senetlerin 'basımında ve satışın
dan Sayın Başbakanın kararıyla vazgeçildiği açık
lanmıştır. Doğru mudur? Sebebini izah edebilir mi
siniz?.. 

BAŞKAN — «Buyurun Sayın Bakan. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTOEBE ALPTEMOÇÎN ((Devamla) — Bu ka-
darçık mı efendim? Yazılı takdim edeyim efendim. 
(ANAP sıralarından 'gülüşmeler ve alkışlar) 

Bu soruya bu cevap efendim. 
İBAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın 'Sait Erol?.. Burada. 

Soruyu okutuyorum : 
Adlî 'teşkilatların çoğunda noter işleri ek görev 

olarak, başkâtipler 'tarafından yürütülmektedir. Her 
yılın son ilk ayında meslek erbabı beyânnamesini 
vermek zorundadır. Beyannamede yıllık, aylık maaş
larını ve noterin yıllık hâsılatını bir kalemde gös
terir, tümü indirimsiz vergiye tabidir. Ancak, maaş
larından kesilen vergiler mahsup edilmesine rağmen, 
kişiyi bu ağır vergiden kurtarmamaktadır, hatta aldı
ğının tamamını vergiye vermekle beraber, bazı hal
lerde aylıklarını da üstelik vermemektedirler. 

IBu duruma göre : 
1. Yapılan bu uygulama eşitlik ilkelerine ve ver

gi adaletine uygun mudur? 
2. Bu kabil eşitsizliğin kaldırılması ve daha uy

gun bir vergi adaletini ve çaresini bulmayı düşünür 
müsünüz? 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Devamla) — Yazılı 
takdim edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Siirt Milletvekili Sayın Abdürrezak Ceylan'm so

rularını okutuyorum : 
1. Akaryakıt fiyatlarına Katma Değer Vergisi 

yansıyacak mıdır? 
2. Katma Değer Vergisi, akaryakıt fiyatlarına 

yansıdığı takdirde, 1.1'2.1984'ten beri uygulanan Tü
ketim Vergisiyle birlikte fiyatlar tespit edilirse, mü
kerrer vergi olmuyor mu? 

İBAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Devamla) — Akar
yakıta tabiî 'ki Katma Değer Vergisi yansıyacaktır; 
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mükerrer vergi söz konusu değildir. Kavramları ka
rıştırmamak lazımdır. Detaylı açıklamayı yazılı ola
rak takdim edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, so
rular cevaplandırrlmıştır. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Devamla) — Teşek
kür ediyor, saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz milletvekilinin hükmüne 
göre, üzerinde konuşacak bir milletvekiline söz ve
receğim. 

ISayın Lutfullah Kayalar?. Yok. 
'Sayın Murat Sökmenoğlu?. Yok. 
Sayın Yavuz Köymen, buyurunuz. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Vazgeçtim 'Sa
yın Başkan. 

BALKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın İsmail Saruhan, buyurun. Üzerinde konu

şacaksınız Sayın Saruhan. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 8 Aralık 1984'ten bu yana gece 
ve gündüz olmak üzere müzakerelerini sürdürdüğü
müz 1985 Malî Yılı Bütçe çalışmalarımızın sonuna 
gelmiş bulunuyoruz. 

Bu fevkalade büyük bütçe, Komisyonda ve Yüce 
Meclisteki müzakereleri esnasında değerlendirme ve 
eleştirisi yapılmak suretiyle mükemmel hale getiril
miştir. Sayın Maliye Bakanımızın müzakereler esna
sındaki açıklamalarını da gerçekten doyurucu olarak 
buluyoruz. Bütçemizi; en iyi şekilde hazırlanmış, mü
zakeresi yapılmış bir bütçe olarak görmek bizlere kı
vanç vermektedir. 

Bu duygu ve düşüncelerle milletimize hayırlı ol
masını diler, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saruhan. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Gelir bütçesi 
MADDE 2. — Genel Bütçenin gelirleri bağlı (B) 

işaretli cetvelde gösterildiği üzere (4 912 082 049 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddenin bölümlerini oku
tuyorum : 
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Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi gelirleri 3 584 082 049 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 650 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 özel gelirler ve fonlar 678 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 4 912 082 049 000 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi kabul ettiğiniz bölümleriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Denge 
MADDE 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin edi

len gelir arasındaki (500 000000000) liralık fark iç 
borçlanma ile karşılanacaktır. Bu miktar gerektiğinde 
bir katına kadar artırılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Melen. (MDP sıralarından alkış

lar) 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlar; biraz önce Sadıklar arkadaşımız da işa
ret etti; bütçenin açiğı için 500 milyarlık bir istikraz 
akdi derpiş edilmiştir. Buna, Bütçe Komisyonunun 
eklediği bir fıkra ile bu, gerektiği zaman 1 trilyona 
çıkacaktır. 

Acaba Türkiye piyasası 1 trilyonluk devlet istik
razını massetmeye yeterli bir durumda mıdır? Sanı
yorum ki, maalesef bu durumda değildir. Bugünkü tat
bikat bunu göstermektedir. Bugüne kadar yaptığı is
tikraz henüz 200 milyarı aşmamıştır. Bu nasıl olur 
da 1 trilyon olur? Ayrıca da köprü möprü satışı gibi 
diğer kısa vadeli tahviller, Hazine tahvilleriyle piya
saya girilmektedir. 

Bu şekilde devlet böyle bütün gücüyle piyasaya 
girerse, bütün tasarrufları, Hazine açıklarını kapatma
ya hasrederse bu memlekette ekonomi ne olur, özel 
sektör ne olur? Himaye etmek istediğimiz, teşvik et
mek istediğimiz özel sektör yatırımları acaba yapıla
bilir mi? Bunu düşünmek lazım. Bence yapılamaz. Ye
ni bir yük altına giriyoruz. Allah memleketin yar
dımcısı olsun. 

Bunu belirtmek için söz aldım, teşekkür ederim. 
(MDP ve HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Melen. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 

ÎKÎNCÎ BÖLÜM 
Bütçe Uygulama Esasları 

ödenek dağıtım ve kullanımı 
MADDE 4. — Bütçe kanunlarına ekli (A) cetvel-. 

lerindeki ödenekler, Maliye ve Gümrük Bakanlığın
ca belirlenecek ilkeler ve serbest bırakma oranları da
hilinde kullanılır. 

Bu oranlar üzerinde harcama yapılamaz. 
İdareler bütçelerinde yer alan ödenekleri belirle

necek ilkeler ve serbest bırakma oranları dahilinde 
Kalkınma Planı ve Yıllık Programda öngörülen he
defleri ve hizmet önceliklerini göz önünde bulundura
rak, tasarruf anlayışı içinde, kullanmakla yükümlü
dürler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
Aktarma 
MADDE ,5. — Maliye ve Gümrük Bakanı; 
a) Münhasıran (ICO - Personel giderleri) harca

ma kalemindeki ödeneklerle ilgili olarak, aynı kuru
luş bütçesi içinde programlar arası aktarma yapma
ya, 

b) Kuruluş bütçelerinin (100 - Personel giderleri) 
tertiplerinde yer alan ödeneklerden yılı içinde kulla
nılması imkânı olmadığı tespit olunan miktarları, il-
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gili kuruluşla mutabakat sağlanmak .suretiyle Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı bütçesinde yer alan (Personel 
Giderleri Fonu)'na aktarmaya, 

c) Hizmeti yaptıracak olan kuruluşun isteği üze
rine bütçesinden, malî yıl içinde hizmeti yürütecek 
olan daire veya idarenin bütçesine ödenek aktarmaya 
ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya, 

d) 1985 Yılı Programının Uygulanması, Koordi
nasyonu ve izlenmesine Dair Karara uygun olarak 
yıllık programda'yapılacak değişikliklere muvazi ola
rak, değişiklik konusu projelere ait ödenekleri ilgili 
kuruluşlar bütçeleri arasında aktarmaya, 

Yetkilidir. 
Malî yıl içinde diğer bir daireye ve idareye akta

rılan ödeneklerle ilgili hizmetin yürütülmesiyle bütçe
sine aktarma yapılan daire veya idare görevlidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Bölüm düzeni ve deyimler 
MADDE 6. — Gider cetvellerinin bölümleri, prog

ram bütçe uygulamasında programlar şeklinde düzen
lenir. Programlar altprogramlara, altprogramlar da 
hizmetlerin veya harcamaların niteliğine uygun öde
nek türlerine göre faaliyet veya projelere ayrılır. Her 
faaliyet veya proje gerekli sayıda harcama kaleminden 
oluşur. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile diğer 
kanunlarda ve bu Kanunda yer alan; 

a) «Fasıl ve bölüm» deyimleri bütçe sınıflandırıl-
masındaki «Program»!, 

b) «Kesim» deyimi «Altprogram»ı, 
c) «Madde» deyimi, harcama kalemlerini de kap

sayacak şekilde «Faaliyet» veya «Proje»yi, 
d) «Tertip» deyimi, hizmet veya harcamanın ya

pılacağı program, altprogram, ödenek türü, faaliyet 
- proje ve harcama kalemi bileşimini, 

e) «Harcama kalemi» deyimi, (A) işaretli cetvel
de yer alan ödeneklerin 100, 200.... 900 düzeyindeki 
ayırımını, 

f) «Ayrıntı kodu» deyimi, harcama kaleminde yer 
alan ödenekler esas alınarak tahakkuk ettirilecek gider
lerin (R) işaretli cetvelde belirtildiği üzere Devlet mu
hasebesi kayıtlarında gösterileceği alt ayırımı (bu ayı
rıma Kesinhesap Kanunu tasarılarında da yer veri
lir), 

g) Borç ödemeleri yönünden «ilgili hizmet tertibi» 
deyimi, (Personel giderlerine ait harcama kalemlerin
deki ödenek bakiyeleri yalnızca personel giderleri 
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borçlarına karşılık gösterilmek şartıyla) hizmet veya 
harcamanın ait olduğu program bazını, 

İfade eder. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
Yeni tertip, harcama ve gelir kalemleri açılması 
MADDE 7. — Maliye ve Gümrük Bakanı; 
a) İlgili mevzuatına göre, yılı içinde 1985 Yılı 

Programına alınan projeler için (2) ödenek türü altın
da, hizmetin gerektirdiği hallerde de (3) ödenek türü 
altında yeni tertipler; veya (A) işaretli cetvelin bütü
nü içinde yeni faaliyet ve harcama kalemleri açmaya, 

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

Yetkilidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Malî Politikaya İlişkin Hükümler 

Bütçe politikası ve malî kontrol : 
MADDE 8. — Maliye ve Gümrük Bakam; 
a) Harcamalarda tasarrufu sağlamak, tutarlı, den

geli ve etkili x bir bütçe politikası yürütmek amacıyla 
ödeneklerin dağıtım ve kullanımını, gelir ve giderlere 
ilişkin kanun, yönetmelik ve kararnamelerin uygula
malarım düzenlemek üzere, gerekli önlemleri almaya, 
standartları tespite ve sınırlamaları koymaya, 

b) Giderlerinin yarısından fazlası Hazine yardım
ları ile karşılanan ve katma bütçeli idare durumun
da bulunmayan özel kanunlarla kurulmuş kamu kuru
luşlarının hizmet programlarını yıü içinde düzenle
meye ve bunlar için harcamalar ve istihdam esasları 
yönünden, gerekli standartları tespite ve sınırlamaları 
koymaya, 

c) Fonlarla ilgili tahakkuklardan' ödenmemiş ol
ması nedeniyle emanete alınmış miktarları gelir kay
detmeye, 

Yetkilidir. r 

Bu madde hükmü özel idareler, belediyeler, dö
ner sermayeli kuruluşlar ve kamu iktisadî teşebbüsleri 
hakkında da uygulanın 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. ' 
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9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Geçen yıllar borçları 
MADDE 9. — Malî yılın sonuna kadar ödene-

mediği gibi, emanet hesabına da alınamayan- ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 93 üncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış bulunan geçen 
yıllar borçlarına ait ödemeler aşağıdaki ilkelere uyu
larak yapılır. 

a) Personel giderleri geçen yıllar karşılıklı ve kar
şılıksız borçları : 

Yılları bütçelerinin (100 - Personel giderleri) ne 
ait harcama kalemleri ile 220, 230 ve 250 harcama 
kalemlerinden doğup da, ilgili hizmet tertiplerinde 
karşılığı bulunan veya bulunmayan borçlar, «Per
sonel giderleri geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız borç
ları» faaliyetinden ödenir. 

Bu faaliyetteki ödeneğin yetmemesi halinde, per
sonel giderlerine ilişkin harcama kalemlerinden aktar
ma yapılmamak kaydıyla, 1985 yılı bütçesinin aynı 
veya diğer programlarındaki ödeneklerden bu faali
yete aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı 
yetkilidir. 

b) Diğer geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız borç
ları : 

(a) fıkrasında yazılı olanlar dışındaki harcama ka
lemlerinden doğup da, ilgili hizmet tertiplerinde kar
şılığı bulunan veya bulunmayan borçlar, «Diğer ge
çen yıllar karşılıklı ve karşılıksız borçlan» faaliyetin
den ödenir. 

Bu faaliyetteki ödeneğin yetmemesi halinde, (100 -
Personel giderleri) dışında kalan aynı veya diğer hiz
met tertiplerindeki ödeneklerden aktarma yapmaya 
Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Katma bütçeli idarelere Hazine yardımı 
MADDE lö. — Katma bütçeli idarelerin bütçe

lerini denkleştirmek amacıyla Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı Bütçesinin Hazine yardımı tertiplerine ödenek 
ve karşılığı ilgili katma bütçenin (B) cetveline gelir 
yazılan miktarlardan, bu amaca göre fazıa olduğu tes
pit edilen kısımlar, malî yıl sonunda Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı ile mutabakat kurularak ilgili ida
relere ödenmeyerek Maliye ve Gümrük Bakanınca 
iptal edilir. 

Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğü dışındaki kat
ma bütçeli idarelerin malî yıl sonuna göre Maliye ve 

i Gümrük Bakanlığınca tespit olunacak bütçe fazlaları 
genel bütçeye gelir yazılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 
Yatırım harcamaları 
MADDE 11. — Yıllık programlara ek yatırım 

cetvellerinde yer alan proje dışında herhangi bir pro
jeye yatırım harcaması yapılamaz. Ancak Silahlı Kuv
vetler Bütçesinin programlarında (2) ödenek türü için
de yer alan savunma sektörü, altyapı, inşa, iskân ve 
tesisleriyle, NATO enfrastrüktürün gerektirdiği inşa 
ve tesisler ve bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile RE -
MO programı içerisinde yer alan alım ve hizmetler, 
Devlet Planlama Teşkilatı vizesine bağlı olmayıp, yıl
lık programlara, ek yatırım çizelgelerinde yer almaz. 

Proje adı belirtilmeyerek ödeneklerin bir proje nu
marası altında toplu olarak verildiği hallerde, bu top
lu ödeneklerin hangi projelerde kullanılacağına ilişkin 
olarak ilgili bakan ve Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarlığınca onaylanmış programlarda gösterilen işler 
esas alınır. Kalkınmada öncelikli yörelere ilişkin prog
ramların onaylanma işlemleri malî yılın ilk ayı içeri
sinde sonuçlandırılır. 

Yıllık programa ek yatırım cetvellerinde yıl içinde 
yapılması zorunlu değişiklikler için «1985 Yılı Prog
ramının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine 
Dair Karar»da yer alan usullere uyulur. 

1 BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum : 
Fonlara ilişkin hükümler 
MADDE 12. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Bütçesinde yer alan çeşitli fonlara ilişkin hükümler 
I aşağıda gösterilmiştir. 
I a) Personel giderleri fonu : 

Malî yılın ilk 6 aylık döneminde kullanılan öde
me eminlerine dayanılarak yapılan hesaplamalar so
nucunda, bütçelerine konulan ödeneklerin yetmeye
ceği anlaşıldığı takdirde; ilgili mevzuatının gerektir
diği harcamalar için, 100 - Personel giderleri (Üni
versitelerin gece öğretimine ilişkin fazla çalışma üc
reti ile konferans ücreti hariç) ile yolluk karşılığı ve
rilen tazminatlar, sürekli görev yollukları, yurt dışın
da görevli öğretmen aylıkları, muhtar ödenekleri ile 
ilgili tertiplere, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Büt-

I çesinin (930 - 08 - 3 - 301 - 900) tertibindeki öde-
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nekten aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı 
yetkilidir. 

Hizmetlerini transfer tertiplerinden aldıkları öde
neklerle yürüten kuruluşların yukarıda sayılan öde
nek ihtiyaçları için, yalnız bu ihtiyaçlarında kulla
nılmak üzere bağlı oldukları bütçenin ilgili transfer 
tertibine aktarma yapılabilir. 

Ib) Yatırımları hızlandırma fonu : 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930 -

08-3-303 - 900) terkibindeki ödenekten; 
1985 Malî Yılı Programının Uygulanması, İzlen

mesi ve Koordinasyonuna ilişkin Kararname hüküm
lerine uyularak 1985 yılı yatırım programının uygu
lama durumuna göre gerektiğinde öncelikli sektörler
de yer alan yatırımların hızlandırılması veya yılı 
içinde gelişen şartlara göre öncelikli sektör ve alt 
sektörlerde yer alan ve programa yeni alınması ge
reken projelere ödenek tahsisi veya ödeneklerin artı
rılmasında kullanılmak üzere söz konusu projelere 
ilişkin mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ve Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bütçesinin kamu ik
tisadî teşebbüsleri ile ilgili faaliyetlerine aktarma yap
maya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

c) Dış finansmanı sağlanan projelerin giderlerini 
karşılama fonu : 

Uluslararası kuruluşlarca dış finansmanı sağla
nan genel ve katma bütçeli kuruluşlarla kamu iktisa
dî teşebbüsleri ve diğer kamu kuruluşları projeleri
nin çeşitli nedenlerle yetersiz kalan Türk Lirası gi
derlerini karşılamak üzere; Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı Bütçesinin (930-08-3-308-900) tertibindeki öde
nekten genel ve katma bütçeM kuruluşların hizmet 
programlarındaki harcama kalemleri ile, kamu iktisa
dî teşebbüslerine ve diğer kamu kuruluşlarına yapıla
cak transferlerle ilgili olarak Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı Bütçesinde mevcut veya yeniden açıla
cak tertiplere aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük 
Bakam, bu ödeneğin kullanılış şeklini ve harcama esas
larını tespite Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

d) Sıkıyönetim giderleri fonu : 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-
3-311-9CO) tertibindeki ödenekten, 13.5.1971 tarih ve 
1402 sayılı Kanuna 15.5.1974 tarih ve 1728 sayılı Ka
nunla eklenen fıkra gereğince, her türlü sıkıyönetim 
giderlerini karşılamak üzere Başbakanlık bütçesinde 
açılacak tertibe aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük 
Bakanı yetkilidir. 

e) Kur farklarım karşılama fonu : 
Yurt dışında kuruluşu olan Genel Bütçeye dahil 

dairelerin 3 ödenek türünde olup, 610, 620 ve 710 ay
rıntı kotlarına gider kaydedilecekler hariç, (1) ve (3) öde
nek türü altındaki tertiplerde yeir alan ve yurt dışındaki 
kuruluşlar için döviz olarak kullanılması gereken öde
nekleriyle, Genel Bütçeye dahil dairelerle katma büt
çeli idarelerin Uluslararası kuruluşlara yapacakları 
ödemelere dönük ödeneklerin yabancı para karşılıkla
rını sabit tutmak ve 30 Eylül 1984'deki kurlar ile 
tranasfer anındaki kurlar arasındaki farkı karşılamak 
amacıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin 
(930-08-3-302-900) Kur Farklarını Karşılama Fonu 
tertibindeki ödeneği ilgili- kuruluşların hizmet prog-

> ramlarında mevcut ilgili tertiplere aktarmaya Maliye 
ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

f) Yedek ödenek : 
Maliye ve Gümrük Bakam; 

1. Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930* 
08-3-309-900) tertibindeki ödenkten, bütçelerin Mali
ye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek veya yeni
den açılacak tertiplerine aktarma yapmaya, 

2. Hizmetin gerektirdiği hallerde Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı Bütçesinin 910 ve 920 kot nu
maralı programlarından, Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığının bağlı olduğu Bakanın muvafakati ile ye
dek ödenek tertibine aktarma yapmaya, 

Yetkilidir. 
BAŞKAN —•. Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 

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

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Eğitim ve öğretim ödenekleri 
MADDE 13. — Genel bütçe dışındaki kamu ku

ruluşlarının bütçelerine, genel bütçeye dahil daireler
ce yönetilen her derecedeki yatık okullarda veya yurt 
dışında kendi hesaplarına okutturacakları öğrenciler 
için konulmuş olan ödeneklerden gerekli miktarlarını, 
bu Kanuna bağlı (B) cetveline gelir ve bu öğrencile
rin her çeşit giderlerini karşılamak üzere (A) cetvelin
de ilgili kurumun bütçesinde mevcut veya yeniden açı
lacak tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye ve Güm
rük Bakam yetkilidir. . 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Bütçesine yapılacak 

aktarmalar 
MADDE 14. — Devlet Kurum ve müesseseleri ile 

kamu tüzelkişileri, dernekler, vakıflar ve kurumlar ta
rafından veya dış yardımlardan her türlü yapı, demir
yolu, liman, hava meydanı, akaryakıt ve benzer tesis
leri ile bunlara ilişkin tesisat, proje ve benzeri işlerin 
yaptırılması amacıyla Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
adına Hazineye yatırılacak paralar, Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca bir yandan (B) cetvelinde açılacak 
özel tertibe gelir, diğer yandan Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı Bütçesinin (A) cetveli sonunda açılacak özel 
program, alt program, faaliyet ve projelerdeki harca
ma kalemlerine ödenek kaydolunur. 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanmayan kısımlar, 
ertesi yıla yukarıdaki esaslara göre devren gelir ve 
ödenek kaydolunur. 

Bayındırlık ve İskân Bakanı yukarıda belirtilen iş
lerin yapılmasında ilgili kuruluşların ihale mevzuatını 
uygulamaya yetkilidir. 

1. — 1985 Malî Yılı Genel Bütçe ve Katma Büt
çeli İdareler Kanun Tasarıları ile 1983 Malî Yılı Ke-
sinhesap Kanunu Tasarısı (1/608, 1/609, 1/558, 
3/595) (S. Sayısı: 149, 150, 220) (Devam) 

BAŞKAN — 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Ta
sarısının maddeleri üzerindeki görüşmelere devam 
ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
Kamu ortaklığı fonundan sağlanacak kaynaklar 
MADDE 15. — 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki 

ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında 
Kanun Hükümleri çerçevesinde, alt yapı tesislerinin 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Ke-
sinhesabı (3/585, 1/583) (S. Sayısı : 215) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 215 sıra sayılı Kesin-
hesap Kanunu tasarsıı üzerindeki tasnif neticesi Baş
kanlığımıza intikal etmiştir. Bu kanun tasarısının oyla
masına 348 milletvekili katılmış; kabul 335, ret 10, 
çekimser 3 oy kullanılmıştır. 

Bu suretle Tekel Genel Müdürlüğü 1983 Yıü Ke-
sinhesap Kanun Tasarısı kanunlaşmıştır. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin dolmasına 
çok az kalmıştır. Görüştüğümüz kanun tasarısı 60 
maddedir ve diğer 2 kanunun maddeleri de vardır. Bu 
itibarla saat 21.C0*de tekrar toplanmak üzere oturu
mu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.45 

MİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

finansmanı amacıyla temin edilen kaynakları, 1985 
Yılı Programı ile uygunluğu sağlanmak şartıyla, bir 
yandan bütçede açılacak özel tertibe gelir, diğer yan
dan ilgili kuruluş bütçelerinde açılacak tertiplere özel 
ödenek kaydetmeye, bunlardan yılı içinde harcanma
yan miktarı ertesi yıl bütçesine devren gelir ve öde
nek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilMir. 

2983 sayılı Kanun hükümlerine göre çıkarılan Ge
lir Ortaklığı Senetleri İle bu senetlerle ilgili gider ve 
işlemler, 'bu konuda düzenlenecek (kağıtlar her türlü 
vergi, resim ve harçtan muaftır. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Melen,. 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Acıtana Sar ti : 21.00 

BAŞKAN : Başkanveîdli Abdutnaİm Araş 
KATİP ÜYELER : Cüneyt Canver (Adana), Yavuz Köymen (Giresun) 

BAŞKAN — 48 inci Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KO: 
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FERİT MELEN (Van) — Sayın 'Başkan, değerli 
arkadaşlarım; bu maddenin sonuna, «2983 sayılı Ka
nun hükümlerine göre çıkarılan Gelir Ortaklığı Se
netleri Me bu senetlerle ilgili gider ve işlemler, 'bu 
konuda düzenlenecek 'kâğıtlar her türlü vergi, resim 
ve harçtan muaftır» fıkrasını 'Plan ve Bütçe Komis
yonu İlave etmiştir. 

'Değerli arkadaşlarım, bu fıkra, daimî bir kanun 
olan 2983 sayılı Kanunda tadilat yapan bir hüküm
dür. Anayasamızın 161 inci maddesinin son fıkrası 
Şöyledir : «(Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili bükümler 
Idışında hiçbir 'hüküm konulamaz.» Şimdi, 2983 sayılı 
Kanunla kurulmuş olan fon, 'bildiğiniz gibi bütçe 
dışındadır, bütçe ile ilgisi yoktur. Binaenaleyh, bu 
Kanunda yapılacak değişikliği; ancak kendi kanu
nunda ve ayrı bir kanunla yapmak söz konusudur. 
Anayasanın 'bu hükmü karşısında 'böyle 'bir değişik
liği 'bütçe kanununda yapmaya imkân yoktur. 

İKatdıki, 'bütçe kanunu, bir yıl yürürlükte kalır, 
yıl bitince bütün 'hükümleriyle beraber salkıt olur. Hal
buki, 2983 sayılı Kanun daimî 'bir kanundur, o ka
nuna eklenecek fıkranın da daimî bir hüküm olma
sı lazım. Bir yıl hüküm ifade edecek bütçe kanunu
na bu sebeple böyle 'bir hüküm konamaz. 

(Yine 'bütçe kanununu filvaki Cumhurbaşkanı yü
rürlüğe koyar; ama diğer j 
Meclise ialde edemez. Bu 

kanunlardan farklı olarak 
sebeple, hatta maliye lite

ratüründe bütçe kanunlarına «şeklen kanun» ̂  derler. 
Bu 'bakımdan diğer kanunlardan farklı bir kanundur. 

Değerli arkadaşlarım, geçmişte de buna benzer 
tatbikat olmuş ve üzerinde uzun tartışmalar olmuş
tur. Nihayet 1961 Anayasasına eklenen -ki, bugünkü 
Anayasamızdaki hütomürj aynıdır- bir hükümle bu 
meselle halledilmiştir. O tarihte yine bütçe kanunu
na ilave edilen 'bir hüküml dolayısıyla Anayasa Mah
kemesine dava açılmış ve Anayasa Mahkemesi 
22.5.1974 tarih ve 1974/22 sayılı kararı ile bu mese
leyi halletmiştir ve o kararda «Bütçe Kanununa, di
ğer kanunları tadil «den hükümler konamaz» denmiş
tir.: Bu karar muvacehesinde böyle 'bir hükmün kon
masını yerinde bulmuyoruz. Bu teklife karşı Plan ve 
Bütçe Komisyonunda da itiraz ettim; fakat ne yazık 
ki, arkadaşlarımız 'bu haklı itirazlarımı dikkate alma
dılar. Bu sebeple 'bu hususu huzurlarınızda tekrar et
imde mecburiyetinde kalıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bütçe kanununu dar bir ce
ket olarak görmek yanlıştır. Haklarımızı, hürriyetleri
mizi, yasama organının 
bunların ne suretle kullanılacağım Anayasa tayin et-

görevlerini ve yetkilerini, 

mistir. Binaenaleyh, yetkilerimizi kullanırken, Anaya
sanın çerçevesi içimde kalmaya mecburuz. Bu hususta 
da bilhassa yemin ettik; her şeyden evvel bu yemini
mizi ihlâl edemeyiz. 

Anayasayı sik sık zedelemek hakikaten vahim 
sonuçlar verebilir. Meclisin, Anayasayı koruması la
zım gelir her şeyden.evvel. Meclis Anayasaya riayet
sizlik eder ve Anayasayı pervasız şekilde Mâl ederse, 
zedelerse, Anayasayı yıkmak isteyenlere, Anayasayı 
bertaraf etmek isteyenlere yol açmış olur. 

Takdirlerinize arz ediyorum. <MDP ve HP sıra-
larıridan alkışlar) 

IBAŞKiAN —• Teşekkür ederiz Sayın Melen. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTtN FIRAT <Muş) — Söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN—Buyurun Sayın Fırat. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTtN FIRAT (Muş) — Sayın -Başkan, sayın 
m'iMervekilleri; benden önce söz alan Sayın Melen, 
15 inci maddenin son fıkrasına, Plan ve Bütçe Ko
misyonumuzca bir önerge ile eklenen metnin yani 
2983 sayılı Kanun uyarınca çıkarılacak gelir .ortak
lığı senötleriyle bu senetlerle ilgili işlemlerin her tür
lü vergi, resim ve harçtan muaf tutulmasının Anaya
sanın 161 inci maddesine aykırı olduğu iddiasında 
bulundular. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın söz konusu. 
maddesinde, bütçe kanununda, bütçe ile ilgili hü
kümler dışında hiçbir hükmün yer alamayacağı ifa
de edilmektedir, doğrudur. 2983 sayılı Tasarrufların 
Teşviki ve Kamu Yatırımlarımn Hızlandırılması Hak
kında Kanun, özellikle altyapı tesislerinin finansma
nını öngörmektedir^ Bu yönüyle bütçe ile ilişkisi açık
tır. 

(Diğer taraftan, gelir ortaklığı senetlerinin bütçe 
ile ilişkisi, bütçe kanunu tasarısının 35 inci madde
sinde yer alan Hazine bonoları ve 36 ncı maddesin
de yer alan iç borçlanma tahvillerinden farklı de
ğildir, 

Gelir ortaklığı senetlerinin Hazine bonoları ve iç 
'borçlanma tahvillerine benzerliği nedeniyle, bu se
netlere de bono ve tahvillere tanınmış olan vergi, re
sim ve harçlardan muaflık hakkının sağlanması do
ğaldır. 

Gelir ortaklığı senetlerinin ihracı ile sağlanacak 
kaynakların kullanımı, bir yönüyle, bütçe tertipleri 
içinde gelir ve ödenek kaydedilmek suretiyle kulla
nılacaktır. 
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Bütün bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, 
bu senetlerin 'bütçe ile ilişkileri mevcuttur ve tahvil 
benzerliği dolayısıyla vergi, resim ve harç muaflığı
nın bütçe kanunu Haşarısında • yer alması uygundur. 
Anayasaya herhangi bir aykırılık söz konusu değil
dir. 

Bu hususu bu vesile ile arz ediyor, yüce heyeti
nize saygılarımı sunuyorum. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
FENNÎ ISLİMYELİ (Balıkesir) — Sayın 'Başkan, 

söz istiyorum; müsaaade eder misiniz? 

'BAŞKAN — 'Buyurun. 
Sayın îslimyell, süreniz 5 dakikadır. 
FENNÎ ISLÎMYELt (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; Sayın Melen tarafından ortaya konan 
ve 15 inci maddenin son fıkrasının Anayasaya çe
lişki ifade eden hükmü üzerinde tekrar tafsilat ver
meyi lüzumlu görmüyorum; ancak sayın komisyon 
sözcüsünün ifadelerinden sonra söz almak lüzum ve 
zaruretini hissettim. 

• Sayın komisyon sözcüsü, 2983 sayılı Kanun hü
kümlerine göre çıkarılan gelir ortaklığı senetlerinin 
bütçe ile ilgili olduğunu ifade ettiler. Tahmin edi
yorum ki, sayın komisyon sözcüsü bir zühul içinde
ler, beni affetsinler. Biz bu Kanunun, gelir ortaklığı 
müessesesinin geldiği tarihten beri, müessesenin biza
tihi bütçe dışı bir fon olduğu iddiası ile sizlere mü
teaddit görüşler ifade etmeye çalıştık. {MDP ve HP 
sıralarından alkışlar) Bu itibarla, meselenin bütçe ile 
hiçbir ilgili yoktur. Bütçe ile ilgili olmayan bir hu
susta, daimî kanunla değiştirilmesi gereken bir hu-' 
susun bütçe gibi muvakkat bir kanun île değiştiril
mesi veya tadil edilmesi mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu itibarla mesele üze
rinde özellikle iktidar grubu tarafından hassasiyet 
gösterilmesi lazım geldiği inancı ile bütün arkadaş
larımın, özellikle Anayasa mevzularında fevkalade 
hassas davranmaları gereğini, teşekkürlerimi ifade et
mek suretiyle hatırlatmak istiyorum. 

Tekrar teşekkür ederim, saygılar sunarım. (MDP 
ve HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın îslimyeli. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKÎLÎ AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Sayın Başkanım, söz hakkımız varsa bazı örnekler 
vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon konuştu efendim. 

önerge vardır, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasamızın 161 inci maddesinin son bendi, Büt
çe Kanununda bütçe «ile ilgili hükümler dışında hiç
bir hüküm konulamayacağım amir bulunmaktadır. 

Hal böyle iken 1985 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı
nın 15 inci maddesinin 2 nci bendine Plan ve Bütçe 
Komisyonunca 2983 sayılı Kanun hükümlerine göre 
çıkarılan gelir ortaklığı senetleri ile bu senetlerle il
gili gider ve işlemlerin ve bu konuda düzenlenecek kâ
ğıtların her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tu
tulmasına dair bir 'hüküm ilave edilmiştir. 

2983 sayılı Kanunla kurulan fon bütçe dışında bir 
fondur ve bütçeyle ilgisi yoktur. Ayrıca 'bu Kanun 
daimî bir kanundur. Bütçe kanunu ise bir yıl mute
ber olur. Daimî 'bir kanunu ilgilendiren ve bütçeyle 
hiçbir ilgisi bulunmayan bir hükmün bütçe kanunun
da yer alması Anayasanın sözünü ettiğimiz 161 inci 
maddesinin son bendi hükmü ile bağdaştırmaya imkân 
yoktur. Bu nedenle bu hükmün metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Ferit Melen 
Van 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Ali Ayhan Çetin 
Çorum 

Fenni Îslimyeli 

İsmail Şengün 
Denizli 

Vecihi Akın 
Konya 

A. Necati Kara'a 
Kütahya 

Fevzi Necdet Eirdinç 
Van 

Ebu'bekir Akay 
Erzurum! 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye 
katılıyorlar mı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (DenizH) — 
Katılmıyoruz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye 
katılmıyorlar. 

önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
önerge kabul edilmemiştir. 

15 inci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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/J6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Ko

mutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile görev ve 
yetkileri yeniden düzenlenecek kamu kurum ve ku
ruluşlarının bütçelerine ilişkin aktarma işlemleri 

MADDE 16. — a) Maliye ve Gümrük Bakam; 
.1. Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Ge

nel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ara
sında cari malî yıl içinde yapılan hizmetlerin bedel
lerini karşılamak amacı ile, varılacak uzlaşma üze
rine, ilgili (bütçelerin program, alt program, faaliyet 
ve projeleri arasımda karşılıklı olarak aktarma yap
maya, 

2. Yukarıda 'belirtilen 'bütçelerde yer alan Silah
lı Kuvvetlerin tek merkezden yönetilmesi gereken ik
mal ve tedarik hizmetleri ile bir programa ait bir 
hizmetin diğer bir program tarafından yürütülmesi 
halinde ödeneği ilgili program, alt program, faaliyet 
veya projeler arasında karşılıklı olarak aktarmaya, 

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teş
kilatlanması sonucu, 'bütçe kanunlarının uygulanması 
ve kesinhesapların hazırlanması ile ilgili olarak ge
rekli görülen her türlü bütçe işlemlerini ve düzen
lemeleri yapmaya, 

Yetkilidir, 
'b) Emniyet Genel Müdürlüğü, yeniden teşkilat

lanması ile ilgili kanunî düzenleme yapılıncaya 'ka
dar, yılı programına dahil yatırımlarının gerçekleş
tirilmesi ile ilgili işlemlerden gerekli gördüklerini Ba
yındırlık ve îskân Bakanlığının uygun görüşünü al
mak kaydıyla bizzat yapmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum : 
iBağış ve yardım yolu ile gelen malzemeler 
MADDE 17. — a) Dış kaynaklardan veya ulus

lararası antlaşmalar içerisinde bağış ve kredi yolu ile 
gelecek her çeşit malzemenin navlun ve dış alımla 
ilgili vergi ve resimlerinin ödenmesi amacı ile bun
ların karşılığını ilgili bütçelerinde mevcut veya ye
niden açılacak harcama kalemlerine ödenek kaydet
meye gereken işlemleri yapmaya Maliye ve Gümrük 
Bakanı yetkilidir. 

Ib) 1985 'bütçe yılı içerisinde Millî Savunma Ba
kanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Gü
venlik Komutanlığı ihtiyaçları için yabancı devletler
den askerî yardım yolu ile veya diğer yollardan fiilen 
sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini, bağlı (B) cet-
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velinde bu adlarla açılacak tertiplere gelir ve karşılık
larını da hu bütçelerde açılacak özel tertiplere öde
nek ve gider kaydetmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum : 
Bağışlar ve diğer özel ödeneklere ilişkin hükümler 
MADDE 18. — Bağışlara ilişkin özel ödenekler

le diğer özel ödeneklerden; 
a) Tahsis amacı - gerçekleştirilmiş ödenek artık

ları ile tahsis amacının gerçekleştirilmesi bakımından 
yetersiz olanları, 

b) (a) fıkrasında yazılı olanlar dışında kalıp da 
103 000 lirayı aşmayan ve iki yıl devrettiği halde har
canmayanları, 

İptal etmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Millî Savunma. Bakanlığı, Jandarma Genel Ko

mutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yabancı 
ülkelere yapılacak hizmet karşılıkları : 

MADDE 19. — Maliye ve Gümrük Bakanı; 
a) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel 

Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca ya
bancı ülkelere ve uluslararası kuruluşlara kiraya ve
rilen veya bir hizmetin yerine getirilmesinde kulla
nılan kara, deniz ve hava taşıtlarından alınan kira 
veya ücret tutarlarını; 

b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin öğrenim ve eğitim 
müesseselerinde okutulan ve eğitim gören yabancı uy
ruklu subay, astsubay veya erlere yapılan masraflar 
karşılığında ilgili devletlerce ödenen miktarları; 

c) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gere
ğince yedek' hava alanlarının bakım ve onarımları 
için verilecek paraları; 

Aynı amaçla kullanılmak üzere bir yandan 'bütçe
ye gelir, diğer yandan yukarıda yazılı kuruluş bütçe
lerinin sonunda açılacak özel tertiplere ödenek kay
detmeye ve bu suretle ödenek kaydolan miktarlardan 
yılı içinde harcanmayan kısımları ertesi yıla devret
meye; 

Yetkilidir. 
BAŞKAN — Mfdde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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20 nci maddeyi okutuyorum : 
DPT Etüt ve proje ödenekleri 
MADDE 20. — Devlet Planlama Teşkilatı Bütçe

sinin; 
a) (111-01 .-2-001-300) tertıbmdeki ödenekten, bir 

kısmını Devlet Planlama Teşkilatınca gerekli görülen 
hallerde harcama ilkelerine uygun çalışmaların yaptı
rılması amacıyla, bütçelerin ilgili tertibine aktarmaya 
ve bununla ilgili diğer işleri yapmaya Maliye ve Güm
rük Bakanı yetkilidir. Devlet Planlama Teşkilatı aynı 
amaçlarla il özel idarelerine; iktisadî devlet teşekkül
lerine ve diğer kamu teşebbüslerine yaptıracağı hiz
metlerin bedellerini peşin ödeyebilir. 

<b) (111-01-3-141-900) tertibinde yer alan ödeneği, 
kalkınmada öncelikli yörelere ilişkin program ve pro
jeleri desteklemek amacıyla, bütçelerin ilgili harcama 
kalemlerine aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yet
ik ilidir. Aynı amaçlarla diğer !kamu kuruluşlarına ya
pılacak ödemeler de bu tertipten karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Bağlı Cetvellere ilişkin Hükümler 

Bağlı cetveller : « 
MADDE 21. — a) 1050 sayılı Muhasebei Umu

miye Kanununun değişik 29 uncu maddesine göre, 
(1) 1 inci madde ile verilen ödeneğin dağılımı 

«A» işaretli, 
(2) özel hükümlerine göre 1985 malî yılında 

tahsiline devam olunacak Devlet gelirleri «B» işaretli, 
(3) Devlet gelirlerinin dayandığı temel hükümler 

«C» işaretli, 
(4) Kanunlarla bağlanmış vatanî hizmet aylıkla

rı «Ç» işaretli, 
(5) Gelecek -yıllara geçici yüklenmelere girişme

ye yetki veren kanunlar «G» işaretli, 
(6) Harcamalara ilişkin formül «R» işaretli, 
b) 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uya

rınca her yıl bütçe kanunu ile tespiti gereken mik
tarlar «H» işaretli, 

c) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 
2886 sayılı Devlet ihale Kanunu ve 17 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname hükümleri gereğince 4353, 
5539, 6200 ve 6760 sayılı kanunların Bütçe Kanunun
da gösterilmesi gereken parasal sınırları «I» işaretli, 

d) 11.8.1982 taralı ve 2698 sayılı Millî Eğitim Ba
kanlığı Okul Pansiyonları Kanununun üçüncü mad
desi gereğince Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığı tarafından idare edilecek okul pansiyonları ile 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık 
okulları öğrencilerinden alınacak pansiyon ücretleri 
«M» işaretli, 

e) 7.6.1939 tarihli ve 3634 sayılı Millî Müdafaa 
Mükellefiyeti Kanununun; 

(1) 36 ncı maddesine göre millî müdafaa mükel
lefiyeti yoluyla alınacak hayvanların alım değerleri 
«O» işaretli, 

(2) 38 inci maddesine göre alınacak motorlu ta
şıtların alım değerleri «P» işaretli, 

f) Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yıl içinde 
değişiklik yapılabilmesi kaydıyla Taşıt Kanunu uya
rınca kurumların satın alacakları taşıtların en çok sa
tın alma bedelleri «T» işaretli, 

Cetvellerde gösterilmiştir, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; geliş 

sırasına göre okutuyorum ; 
Türkiye Büyük Miller Meclisi Başkanlığına 

Bütçe Kanununun 21 inci maddesine bağlı (1) cet
velindeki 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 64 üncü maddesinin (A) bendinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

A) özel idare ve Belediyeler: 
Özel idare ve belediyelere ait harcamayı gerekti

recek taahhüt ve sözleşme tasarıları ile Karay olların-
ca emanet suretiyle yapılan taşeron anlaşmaları mik
tarı ne olursa olsun Maliye ve Gümrük Bakanlığı vi
zesi dışındadır. 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Turgut Halit Kunter 
Rize 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Ali Mazhar Haznedar 
Ordu 

Turgut Yaşar Gülez 
Bolu 

İmren Aykut 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1985 Malî Yılı Bütçe Kanu

nu Tasarısına bağlı (I) "işaretli cetvelin, «1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununun 64 üncü maddesi 
ile ilgili (B) Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar» 
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başlığı altında (a) fıkrasında yer alan 20 000 000 li
ralık miktarın 25 000 000 'lira, (b) fıkrasında yer 
alan 20 000 000 liralık miktarın 25 000 000 İra ve 
40 000 000 liralık miktarım 60 000 000 lira, <c) fıkra
sında yer alan 40 000 UOO liralık miktarın 60 000 000 
lira olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

R. Ercüment Konukman 
İstanbul 

Ahmet Ekici 
Kütah/a , 

Mümtaz Güler . 
Uşak 

Behiç Sadi Abbasoğlu 
istanbul 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Mehmet Topaç 
Uşak 

Metin Ataman 
İsparta 

Muzaffer Arıcı 
Denizi 

Gerekçe : 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanu
nunun 64 üncü maddesiyle harcamayı gerektirecek 
taahhüt ve sözleşme tasarılarının vize için Maliye ve 
Gümrük Bakanlığına gönderileceği, Maliye ve Güm
rük Bakanlığı vizesinden ayrı tutulacak taahhüt ve 
sözleşmelerin yılları bütçe kanunlarında belirtileceği 
hükme bağlanmıştır. Yapılan teklifle Maliye ve Güm
rük Bakanlığı vizesinin dışında bırakılacak miktarın 
25 000 000 liraya çıkarılması, söz konusu madde 
uyarınca illerde valilere devredilen vize yetkisinin 
25 000 000 lira Ee 60 000 000 lira arasındaki işler 
için uygulanması, böylece bu bedelin altında kalan 
küçük çaptaki içlere ait taahhüt evraklarının Maliye 
ve Gümrük Bakanlığına gönderilerek zaman kaybının 
önlenmesi amaçlanmaktadır. 

Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1985 Malî Yılı Bütçe Kanu

nu Tasarısının 21 inci maddesine bağlı (t) işaretli cet
velin, 2886* sayılı Devlet îhale Kanununun 51 inci 
maddesiyle ilgili «1. a) tilerde, kuruluş merkezle
rinde ve askerî kurum ve kuruluşlarda» ibaresinin, 
«tilerde, kuruluş merkezlerinde, askerî kurum ve 

kuruluşlarda ve nüfusu 50 OOO'i geçen belediyelerde» 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Recep Ercüment Konukman Metin Gürdere 
istanbul Tokat 

Pertev Aşçıoğlu Saffet Sakarya 
Zonguldak Çankırı 

Ali Rıfkı Atasever Hayrettin Elmas * 
Tekirdağ istanbul 

Mümtaz Güler Ahmet Yılmaz 
Uşak Giresun 

Fuat öztekin Mehmet Topaç 
©olu Uşak 

Gerekçe: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
51 inci maddesinin (a) fıkrasına ilişkin açıklamaya, 
nüfusu 50 OOO'i geçen belediyelerin de dahil edile
rek, bu kuruluşların da 1 500 000 liralık limitten 
faydalandırılması amaçlanmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1985 Malî Yılı Bütçe Kanu

nu Tasarısının 21 indi maddesi (c) fıkrasının aşağı
daki şekilde düzenlenmesini ve buna bağlı olarak 
da Bütçe Kanunu Tasarısına bağlı (t) işaretli cetve
lin sonuna, 3081 sayılı Kanunla ilgili olarak (h), 3082 
sayılı Kanunla ilgili olarak da (ı) fıkralarının eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Recep Ercüment Konukman Pertev Aşçıoğlu 
'İstanbul Zonguldak 

Mümtaz Güler Mehmet Topaç 
Uşak Uşak 

Altınök Esen Saffet Sakarya 
Konya Çankırı 

Fuat öztekin Halil Orhon Ergüder 
Bolu İstanbul 

Yavuz Köymen. Hayrettin Elmas 
Giresun İstanbul 

Metin Gürdere 
Tokat 

«21 - c) Muhtelif kanunlar ile kanun hükmün
de Ikaramameler uyarınca yılları (bütçe kanunlarında 
gösterilmesi gereken parasal sınırlar (t) işaretli, 
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1 — CETVELİ 

Kanun 
No. Kanunun adı Madde Fıkra Parasal Sınır TL. 

h) 3081 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Ka
nununun Değişik 10 uncu Maddesinin De
ğiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin Yürüdük
ten Kaldırılması Hakkında Kanun. 1' 4 1 900 000 

ı) 3082 Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, 
Kamu Hizmetli Niteliği Taşıyan özel Te
şebbüslerin Devletleştirilmesi Usul ve Esas
ları Hakkında Kanun. 4 1 10 000 000 

GEREKÇE 
A) Anayasanın 72 nci maddesinde belirtilen 

«Vatan hizmeti her Türkün halkıkı ve ödevidir, Bu 
hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde 
ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayıla
cağı Kanunla düzenlenir» hükmü gereği ile, nüfu
sun hızla artışına paralel olarak kaynakta meydana 
gelen fazlalığın, iç güvenlik, yurt savunması ve »kal
kınmasında değerlendirilmesini sağlamak maksadıyla, 
21.6.1927 tarihli 1111 sayılı Askerlik Kanununun 
değişik fO uncu maddesinin değiştirilmesi ve bazı 
maddelerinin yürürlükten (kaldırılması hakkındaki 
20.11.1984 tarih ve 3081 sayılı Kanun, 1 Aralık 1984 
gün ve 18592 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

Askerlik Kanununun 10 uncu maddesini değiştiren 
3081 sayılı Kamunun 1 inci maddesinin birinci fıkra
sının 4 üncü 'bendine göre ihtiyaç fazlası yükümlü
lerin ödeyecekleri bedel miktarının her yıl bütçe ka
nunlarında gösterilmesi gerekmektedir. 

Bu nedenle; 1985 Malî Yılı Bütçe Kanun Ta
sarısının (I) cetvelinde bedel miktarının belirlenme
si gerekmektedir. Bu miktarın tespitinde 1980 yılın
dan beri uygulanan 2299 sayılı Kanun gereği yurt 
dışındaki yükümlülerden alınan bedelin hesaplama
da baz olarak alınması uygun görülmektedir. 

Halen 14.818.47 DM. olarak, uygulanan bedelin 
1985 yılı tahminlerine göre (1 Dm = 150 TL.) kar
şılığı 14.818,47 X 150 = 2.222.770 TL. dır. 

Yurt dışındaki mükelleflerin 2 aylık temel 
eğitimden sonra terhis , edilmesiyle, geri kalan 
(18 — 2 = 16) aylık süre için bedel ödemiş oldukla
rı esasından hareketle, bir ay için 2.222.770/16 = 
138.923 TL, karşılığı ödeme yaptıkları tespit edilmek-
tedira 

3081 sayılı Kanunla değişik 1111 sayılı Kanun ge
reğince yurt içindeki mükelleflere yaptırılmakta olan 
temel eğitim süresi "bugün için 4 aydır. Geriye 
(18 — 2 = ) 14 aylık Ibir süre kalmaktadır. Yukarıda
ki hesaplama ile yurt dışındaki mükelleflerimiz için 
aylık olarak hesaplanmış plan 138 923 TL. nın 14 
aylık karşılığınım bedele esas akmasında yarar görül
mektedir., 

Böylece; 138 923 X 14 = 1 944 492 TL. nın 
yaklaşık ve yuvarlak 'bir rakam halinde (1 900 000 
TL.) olarak saptanması ve 1985 Malî Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısının ilgili 'bölümüne yazılmasının uygun 
olacağı değerlendirilmektedir. 

B) 20.11.1984 tarih Ve 3082 sayılı Kanunun 4 
üncü maddesinde; devletleştirme bu Kanunda belirti
len esaslara göre kamu hizmeti niteliği taşıyan özel 
teşebbüsün, devletleştirme kararının Resmî Gazetede 
ilan edildiği tarihteki gerçek karşılığı üzerinden he
saplanacak bedeli, nakden ve peşin olarak veya o yıl 
Genel Bütçe Kanununda gösterilecek miktardan az 
olmamak üzere en fazla 5 yıl içinde eşit taksitlerle 
ödenmek suretiyle yapılır, hükmü yer almaktadır. 

Yapılan düzenleme ile, 1985 Malî YıTı için dev
letleştirme ile ilgili asgarî miktar tespit edilmektedir. 

'BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, aşağı yu
karı 10 saatten beri Başkanlık Divanındaki kâtip 
üyeler de yorulmuş durumdadır. Takdir edersiniz 
bundan sonra hayli okunacak madde ve önerge var
dır. Bu sebeple kâtip üyelerin oturarak okumalarını 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler^.. 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1985 Bütçe Kanunu Tasarı
sının 21 inci maddesiyle tasarıya eklenen (R) cet-
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velinin «400 Tüketim Mallan ve Malzeme Alımları 
Harcama Kaleminin 480 temsil, ağırlama, tören fuar 
ve tanıtma ayrıntı kodu lile ilgili olarak (a) temsil gi
derleri» fıkrasına «cenaze törenleri için» ibaresin
den sonra «satın alınacak çiçek bedelleri ile» iba
resinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Atâaddin Kısakürek îhsan Nuri Topkaya 
Kahramanmaraş Ordu 

Ömer Ferruh ıtlter A. Turan Soğancıoğlu 
tsitanbul Sivas 

Fahir Sabuniş; 
Bursa 

Gerekçe : Uygulamada ortaya çıkan tereddütle
rin giderilmesi amacıyla teklif edilmiştir. 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre önerge
leri okutup oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bütçe Kanununun 21 inci maddesine bağlı (1) 

cetvelindeki 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 64 üncü maddesinin (A) bendinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

A) özel idare ve belediyeler : 
özel idare ve belediyelere ait harcamayı gerek

tirecek taahhüt ve sözleşme tasarıları ile karayol-
larınca emanet suretiyle yapılan taşeron anlaşmala
rı miktarı ne olursa olsun Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı vizesi dışındadır. 

Rize Milletvekili 
Fehmi Memişoğlu ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyorlar mı? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTtN FİRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN '(Bursa) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komisyon ka
tılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler.7. 

FEHMÎ (MEMıtŞOĞLU (Rize) ^ önerge sa
hibi olarak konuşmak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Anayasanın 162 inci maddesi, öner
gelerin müzalkeresiz oylanacağı hususunda amir hük
mü havidir, bu sebeple oylamaya geçiyoruz. . 

önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1985 Malî Yılı Bütçe Ka-
uunu Tasarısına bağlı (I) işaretli cetvelin, «1050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanununum 64 üncü mad
desi ile ilgili (B) Genel ve Katma Bütçeli Kuruluş
lar» başlığı altında (a) fıkrasında yer alan 20 000 000 
liralık miktarın 25 000 000 lira (b) fıkrasında yer alan 
200 000 000 liralık miktarın 25 000 000 lira ve 
40 000 000 liralık miktarm 60 000 000 lira, (c) fık
rasında yer alan 40 000 000 liralık miktarm 
60 000 000 İka olarak değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

istanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman 
ve arkadaşları. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTtN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor. 

önergeyi oylannıza sunuyorum1: Kabul edenler... 
Etmeyenler...; önerge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1985 Mlî Yılı Bütçe Kanu
nu Tasarısının 21 inci maddesine bağlı (I) işaretli 
cetvelin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 
inci maddesiyle ilgili «1-a) İllerde, kuruluş merkez
lerinde ve askerî kurum ve kuurluşlarda» ibaresinin, 
«tilerde, kuruluş merkezlerinde, askerî kurum ve ku
ruluşlarda ve nüfusu 50 000'i geçen belediyelerde» 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Milletvekilli Recep Ercüment Konukman 
ve arkadaşları., 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTtN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KORTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor, 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

693 — 



[T. BH M. Mj B: 48 20 , 12 . 1984 0 : 3 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türlkiye Büyülk Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1985 Malî Yılı Bütçe Kanu
nu Tasarısının -21 indi maddesi (c) fıkrasının aşağı
daki şekilde düzenlenmesini ve buna ıbağlı olarak 
da Bütçe Kanunu Tasarısına bağlı (î) işaretli cet
velin sonuna 3081 sayılı Kanunla ilgili olaraik (h), 

3082 sayılı Kanunla ilgili olaraik da (ı) fıkralarının 
efelenmesini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Milletvekili 
Ercüment Konukman 

ve arkadaşları 
İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman 

ve arkadaşları. 
21 -c) Muhtelif kanunlar ile kanun hükmünde 

kararnameler uyarınca yılları Ibütçe kanunlarında 
gösterilmesi gereken parasal sınırlar (1) işaretli, 

î — CETVELİ 

Kanun 
No. 

h) 3081 

ı) 3*082 

Kanunun adı 

21.6.1927 ıtarihli ve 1111 sayılı Askerlik Ka
nununun Değişik 10 uncu Maddesinin De
ğiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin Yürürlük
ten Kaldırılması Hakkında Kanun. 
Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, 
Kamu Hizmetli Niteliği Taşıyan Özel Te
şebbüslerin Devletleştirilmesi Usul ve Esas
ları Hakkında Kanun. 

Madde Fıkra Parasal Sınır TL. 

1 

1 900 000 

10 000 000 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye ka
tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTIN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye ka
tılıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1985 Bütçe Kanunu Tasarısının 
21 inci maddesiyle tasarıya eklenen (R) cetvelinin 4(X> 
Tüketim Malları ve Malzeme Alımları Harcama Ka
leminin, 480 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar ve Tanıt
ma ayrıntı kodu ile ilgili olarak, (a) «Temsil Gider
leri» fıkrasına «cenaze törenleri için» ibaresinden son
ra «satın alınacak çiçek bedelleri ile» ibaresinin eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Kahramanmaraş Milletvekili Alâeddin Kısakürek 
ve arkadaşları. 

'BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALÂETTIN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

21 inci maddeyi kabul edilen önergeler ışığında 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
21 inci madde kabul edilen önergeler istikametinde 
kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
(B) Cetveline ilişkin Diğer Hükümler 
MADDE 22. — a) Musul petrollerinden biriken 

(1Ö0) milyon" liralık paydan malî yıl içinde tahsil edi
lecek kısım, (B) cetvelindeki «Çeşitli Gelirler», 

b) 5.4.1973 tarih ve 1702 sayılı Kanuna göre pet
rolden alınacak Devlet hakkı, bütçenin (B) cetvelinde
ki «Petrolden Devlet Hakkı», 

Tertiplerine gelir kaydolunur. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge olmadığına göre maddeyi 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 
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23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Döner sermaye gelirlerine ilişkin hükümler 
MADDE 23. — Genel bütçeye dahil dairelerle, 

katma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işlet
melerin (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru
mu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, üniversiteler, Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 3423, 3704, 
16Ö7, 2916 sayılı kanunlarla kurulmuş döner sermaye 
işletmeleri, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Ge
nel Müdürlüğüne bağlı döner sermayeli işletmeler ve 
30O7 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre kurulmuş 
döner sermaye işletmeleri hariç) bir ay içinde gayri 
safi hâsılatından % 15'e kadar olan kısmını ve dö
nem sonu kârlarını genel bütçeye peşin gelir kaydet
meye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Uygulanacak oranlara, peşin gelirlerin toplanma
sına, kaydına, raporlanmasına, yıl sonu kârlarına 
mahsubuna ve bildirim ve ödeme sürelerinin tespitine 
ilişkin hususlar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca be
lirlenir. 

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

Peşin gelir hükümlerinin uygulanmasında Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca verilmiş ek süreler için ge
cikme zamları aranmaz. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum : 
Fonlara ilişkin gelir kaydı ve aktarma işlemleri 

MADDE 24. — a) Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığının bağlı olduğu Bakan; 

(1) T.C Merkez Bankasında NATO hesabında 
toplanan paralardan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığınca belirtilecek tutarı, 

(2) Çeşitli kanun ve kararnamelere dayanılarak 
oluşturulmuş fonlar arasında, fonların kurtuluş amaç
larını karşılamaya yetecek miktarın üzerindeki kısmı
nı, 

İşbu fonların genel amaçları içinde karşılıklı ola
rak devretmeye,' 

Yetkilidir. 
b) 16.9.196Ö tarihli ve 79 sayılı Kanunun 5 inci 

maddesinin 1 inci fıkrası gereğince açılan «Akaryakıt 
tstikrar Fonu»nun üçer aylık dönemler itibariyle gelir 
fazlalarından yarısına kadar olan kısmı, yıl sonundaki 

\ net gelir fazlasının tamamı Gelir Bütçesinin ilgili ter
tiplerine gelir kaydedilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum. 

İKİNCİ KISIM 

Kamu Personeline İlişkin Hükümler 

Katsayılar ve yurt dışı aylıkları . 

MADDE 25. — a) 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun değişik 154 üncü maddesi uyarınca gös
terge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde (46) 
katsayı, 

b) 14.4.1981 tarih ve 2446 sayılı Kanuna göre su
baylara, astsubaylıktan subaylığa geçenlere, astsubay
lara ve uzman jandarma çavuşlarına 1 - 3 üncü derece
lerden, aylık alanlar için 8,0, diğerleri için 7,3; er ve 
erbaşlar için 6,0 katsayı, 

Uygulanır. 
c) Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kad

rolarında görev alan Devlet memurlarının yurt dışı 
aylıkları, yeni kurlar ve yeni emsaller tespit edilinceye 
kadar, 5.7.1983 tarih ve 83/6820 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararı ile ek ve değişikliklerinde yer alan hüküm
lere göre ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Halkçı Parti Gru
bu adına Sayın Şeref Bozkurt; buyurun. (HP sıraların
dan alkışlar) 

MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, süreniz 10 dakika
dır. 

Buyurun efendim. 
HP GRUBU ADINA ONURAL ŞEREF BOZ

KURT (Çanakkale) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; yıllardır yoğun 
bir enflasyon yaşıyoruz. Fiyatlar durmadan, hatta ço-
ftu kez de azgınlaşarak artıyor. Ertesi gün âdeta bir ev
velki günü aratır hale geliyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu rakamlarla böyle; bu 
rakamların ötesinde çarşı pazardaki gerçekle böyle. 
İşte rakamlar : 1979'da yüzde 63, 1980Tde yüzde 107, 
1981'de yüzde 37, 1982'de yüzde 25, 1983'te yüzde 
30 dolaylarında, 1984'te de Devlet İstatistik Enstitü
sünün rakamlarına göre yüzde 57,5, Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığı rakamlarına göre yüzde 52,5. Bun-
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lar son derece iyimser rakamlar. Aslına bakarsanız bu 
yüzde 60 dolayında, 

Değerli arkadaşlarım, enflasyonun atrış oranını 
gösteren bu rakamlar aslında ortalama rakamlardır. 
Eğer fiyatların bir analizini yaparsanız, özellikle gıda 
maddelerinin fiyatlarında çok daha yüksek oranlarda 
bir artış olduğu hemen ve bariz bir şekilde ortaya çı
kar. 

özal Hükümetinin, ANAP iktidarının daha seçim
lerde bir vaadi var. Seçim propagandaları esnasında 
her gittikleri yerde, memleketin, ülkenin temel sorun
larının başında enflasyonun yer aldığını söylediler. 
Doğrudur. Dediler ki, biz iktidara gelirsek, biz hükü
met olursak yapacağımız işlerin başında da enflasyo
nu aşağı çekmek gelecektir ve hükümet bir yılını dol
durmuştur. 1983 sonunda, 1984 Malî Yılı Bütçe Ka
nunu kabul edilirken, hazırlanırken öngörülen ve son
radan ANAP Hükümeti tarafından da kabullenilen 
enflasyon artış oranı yüzde 25, fiilî gerçekleşme demin 
arz ettiğim gibi âdeta yüzde 60 dolayında. Yaklaşık 
iki mislini aşkın bir fiilî gerçekleşme durumu ortada. 

Değerli arkadaşlarım, elbette enflasyonun aşağıya 
çekilmesine hiç kimse itiraz etmemek durumundadır. 
Ama enflasyonun aşağıya çekilmesiyle sağlanacak so
nuç, özellikle ücretlilerin, dar ve sabit gelirlilerin ge
lirlerinde enflasyon nedeniyle ortaya çıkabilecek tah
ribatı azaltmak sonucunu yaratır ve çağımızda son 
yılların kapitalizmin en doğal sonucu haline gelmiştir 
enflasyon; âdeta kapitalizmin tabında vardır enflas
yon. En gelişmiş ülkeden alın, gelişmekte olan ülke
lere kadar her yerde o memleket, o ülke ekonomisi
nin özelliklerinden birisi enflasyondur. 

Enflasyonun aşağıya çekilmesi elbette makbuldür, 
muteberdir; ancak dikkatleri oraya teksif etmek, yani 
yalnızca enflasyonun aşağıya çekilmesi suretiyle özel
likle dar Ve sabit gelirlilerin durumlannın iyileşeceğini 
iddia etmek yanlıştır. Ondan daha önemlisi, enflasyon 
artış oranının üzerinde bir geliri dar ve asbit gelirlilere 
sağlamak gelmektedir. (HP sıralarından alkışlar) O 
açıdan bakarsanız, sizin takip ettiğiniz yol da bir yol
dur; ama sosyal adalet açısından bakarsanız, sosyal 
barış açısından bakarsanız skin takip ettiğiniz yön
tem başlıbaşına bir hal çaresi değildir. Demekki, as-
lolan dar ve sabit gelirlilerin, toplumun büyük kesimir 
nin, aşağı gelir gruplarının, aşağı gelir diliminde yer 
alanların gelirlerini enflasyondaki artış oranının üze
rine çıkaracak yöntemleri geliştirmektir. 

Değerli arkadaşlarım, 1984 yılındaki enflasyon ar
tış oranı yüzde 601ar oranında iken 1984 yılı içerisin

de memurlara sağlanan imkânlar, nereden bakarsanız 
bakın, hangi gözlükle bakarsanız bakın, yüzde 35'in 
üzerinde değildir. Demek ki, memurların aylıkları ve 
memurların eline geçen para her halükârda 1984 yılın
da enflasyondan yüzde 25 aşağı oranda gerçekleş
miştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu yalnız 1984'ün ortaya çı
kardığı bir olgu da değildir, bu, yıllardır böyle sür
mektedir. (ANAP sıralarından «Yanlış, yanlış» ses
leri) 

Yanlış değil; işte burada verdiğiniz rakamlar var. 
BAŞKAN — Siz devam edin Sayın Bozkurt, de

vam edin. 
ANURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Ba-

kın, 1980'in sonunda 34 olan katsayıyı 1984 başında... 
(ANAP sıralarından «Bağırma» sesleri) 

Sizden öğrenecek değilim onu, ben burada vazife 
ifa ediyorum, siz bağırmayın. Burada gerçekleri dile 
getiriyorum; rahatsız mı etti sizi? (HP sıralarından 
alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bozkurt, bir daki
kanızı rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, hiçbir hatibe «Bağırarak 
konuşma» veyahut da «Susarak konuşma» diye bir 
hitap $ekli yoktur. (Arkadaşımızın konuşma tarzı öy
ledir, o konuşma tarzına tahammül etmek mevkiinde
yiz. (HP sıralarından alkışlar) Lütfen devam ediniz. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkanım. 

tşte, elimde rakamlar var. 1984 başmda 34 olan 
katsayıyı, ilk yarı için 4Ö'a, ikinci yarı için 41 'e çıkar
mışsınız. Yan ödeme katsayısı 1983 yılı sonunda 9 
iken, birinci yarıda 11'e, ikinci yarıda 12'ye çıkmış. 
Yakacak yardımını, ilk yarı için 6 OCÖ liradan 7 5GO 
liraya; ikinci yarı için 9 5GO liraya çıkarmışsınız. Bir 
de göstermelik vergi iadesiyle, sanki memurun cebine 
üç kuruş koyuyormuş gibi tavır takındınız. Oysa me
murun eline geçen para, nereden bakarsanız bakın, 
enflasyon artış oranının altında kalmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, bir dakikanız kal
mıştır, hemen toparlayınız efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — To
parlamaya çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, toplumda bir kesimden eko
nomik nedenlerle, belki bir yıl için biraz fedakârlık 
isteyebilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi, iki yıl is
teyebilirsiniz, üç yıl isteyebilirsinz, ama her sene ken
disinden bir şeyler istenmek, her sene bir şeyler ver-
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mek, memur kesiminin alınyazısı ve mukadderatı ol
mamalıdır. (HP ve MDP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, eşelmobil sistemi mutlak 
memur ücretlerinde ,kamu personelinin ücretlerinde 
takip edilmesi gereken bir sistem olarak ortaya konul
malıdır. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, süreniz doldu. Topar
layın ricasında bulundum, lütfen toparlayınız efen
dim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Ta
mamlıyorum efendim, tamamlıyorum. 

On dakikanın vermiş olduğu olanaklar çerçevesin
de memurun durumunu size arz etmeye çalıştım. Me
murun ağzı kilitlidir, memur derdini anlatmak imkâ
nına sahip değildir, ama bu yüce Meclis, memurun 
derdini, memurup azabını kendi vicdanında hissetmek 
konumundadır. Buyurun hissedelim, buyurun önerge 
veriyoruz, memurun aylığını... (HP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, Sayın Bozkurt lüt
fen. Sözünüzü kesiyorum, lütfen. Lütfen efendimdim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Son 
cümlemi arz ediyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN —• Lütfen efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Me
murun katsayısına yapacağınız bir veya iki oranında
ki artış, inanınız hayalî ihracatın bu devlet bütçesine 
ika etiği zarar kadar olmayacaktır. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (HP ve MDP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bozkurt. 
Şahsı adına, Sayın İsmail Şengün, buyurun efen

dim. (MDP sıralarından alkışlar) 
Sayın Şengün, süreniz beş dakikadır. Süreye ria

yet edilmesini özellikle rica ediyorum. 
Heyecan yatıştı zannediyorum. Arkadaşlarımız ha

tibi dinlesinler efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, yü

ce Meclisin değerli üyeleri; müsaade ederseniz size, 
önce bir cümle okumak'istiyorum. Bu cümleyi sizler 
tanıyacaksınız. 

«Enflasyon, işçi, memur ve emeklinin her yıl aldı
ğı ücret artışlarını, hayat pahalılığı karşısında tesirsiz 
kılar; gerçek satınalma gücünü düşürür, gelir dağılı
mını daha da bozuk hale getirir» Bu, birinci parag
raf. (MDP sıralarından «imza » sesleri) 

İkinci paragrafı okuyorum : «İşçisi perişan, me
muru sefalete itilmiş bir toplumun geleceği olamaz.» 

Sayın milletvekilleri, bu cümleler, bu mukaddes 
kürsüden, bundan 12 ay önce okunmuştur ve Sayın 
Başbakan tarafından okunmuştur. (MDP ve HP sı
ralarından alkışlar) 

Sanıyoruz hepimiz, muhalefetiyle, iktidar partisiy
le; bu sözlere içtenlikle, samimiyetle katılıyoruz ve 
bu sözlerin doğruluğuna inanıyoruz, Ancak bu laflar 
eğer sözde kalırsa, biz muhalefet olarak sizin sahip 
çıkmadığınız memura sahip çıkacağız ve siz ne söy
lerseniz söyleyin, memuru bu kürsüden sonuna kadar 
savunacağız. (MDP ve HP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Biz senden 
daha iyi savunuyoruz, merak etme. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Sayın milletve
killeri, 1984 yılında yıllık ortalama enflasyon hızı yüz
de 51 oranında, Büyük bir ihtimalle gerçekleşecektir. 
Sanıyorum bu rakama, hükümet dahil iktidar parti
sinin hiçbir mensubu itiraz edemeyecektir. 1984 yı
lından... 

BAŞKAN — Sayın Şengün, bir dakikanız kaldı 
efendim. (MDP ve HP sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, şüphesiz süreye riayet etmek 
mecburiyetindeyiz; aşağı yukarı üç saatten beri de 
Gelir Bütçesinin tümü üzerinde konuşuldu. 
" Devam edin efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Sayın Başkan, 
çok değerli milletvekilleri; eğer biz memurumuza, hü
kümetin çalışmaya başladığı 1984 yılı başındaki satın
alma gücünü veremezsek, o takdirde bu memurlar 
bizden şekvacı olacaklardır. Bu memurlar, hüküme
tin verdiği sözü tutmadığını söyleyeceklerdir ve biz 
milletvekilleri, bu memurlann önüne gittiğimizde ken
dilerine karşı belki de utanç içinde olacağız. 

Sayın Başkan, ben hiçbir Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin, Türkiye Cumhuriyeti memuruna borçlu 
kalacağını kabul edemiyorum. Biraz önce Sayın Ma
liye ve Gümrük Bakam, hep 1985 yılından bahsetti. 
1984 yılından Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin me
muruna borcu vardır, bunu ödemelidir. 

Hepinize en derin saygılar sunuyorum, (MDP ve 
HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç, sizi daha önce kay
dettim, tezkerenizi de aldım; yalnız sizden evvel hü
kümet söz istemiştir, hükümete söz veriyorum. 

MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Hükümetten son
ra söz hakkım var mı efendim? 

BAŞKAN — Tabiî söz vereceğiz efendim. 
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Sürede söz kesme dahil değildir, onun için arka
daşlarımdan sürenin daha rahat işleyebilmesi için söz 
atmamalarını rica edeceğim. 

Buyurun Sayın Bakan; süreniz 10 dakikadır. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; sizlere ne rakamlar, 
ne de yüzdeler söylemeyeceğim. Çünkü gerek Plan 
ve Bütçe Komisyonunda, gerekse Yüce Meclisin da
ha önceki oturumlarında bu madde ve katsayılarla 
ilgili.pek çok rakam, pek çok yüzde söyledik. 

Değerli arkadaşlar, burada bütçeyi konuştuk, ten
kit ettik; iyi taraflarını söyledik, eksiklerini dile ge
tirdik. Biz dedik ki, bütçe, gelirlerle giderler arasın
daki dengeyi gösteren, Hükümetin siyasî görüşünü 
de ifade eden önemli bir belgedir, 'bir tahminler man
zumesidir. Bu tahminleri yapakken, bir tarafa gelir
lerimizi, bir tarafa giderlerimizi koyuyorsunuz. Bu 
gelir tahminleri çerçevesinde yapabileceğiniz zamla
rı veya verebileceğiniz harcama miktarlarını tespit 
ediyorsunuz. Bir taraftan, «Bu bütçe açık verecektir, 
açık miktarı trilyonlara varacaktır» derken, kalkıp 
«Memurlar için öngörülen zam miktarı azdır, bunu 
artıralım» demenin mantığını anlamak mümkün de
ğildir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, Hükümetimiz sadece memuru 
İçin düşünen, sadece memuru için planlar yapan bir 
Hükümet değildir. Hükümetimiz İşçisiyle, memuruyla, 
emeklisiyle, çiftçisiyle ve köylüsüyle ilgilenmek mec
buriyetindedir. Bu Devleti biz, planlar çerçevesinde 
ve bütçede herhangi bir açık vermeden salâha ka
vuşturmak mecburiyetindeyiz, yönetmek mecburiye
tindeyiz. 

Değerli arkadaşlar, daha önceki konuşmalarımda 
açıkça ifade ettim, yüzdelerle de söyledim, neleri 
vereceğimizi ve ayrıca dedim ki, yeni bir vergi siste
mine giriyoruz, bu yergi sistemini de enine boyuna 
tartıştık, esnekliğini söyledik, adaletini söyledik, ne
ler beklediğimizi ifade ettik ve yine dedik ki, Allah 
kısmet ederse ikinci yarıaa gelirler çerçevesinde en 
azından yüzde 8 artışı öngörerek memurumuza bir 
zam yapacağız. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yarısını şimdi yapın. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlar, ben öyle inanıyorum ki, artık bu konu 
hakkında daha fazla konuşmak •* hakikaten birileri
nin ifade ettiği gibi - binlerine selamlar göndermek, 

bir peyler söylemekten başka bir şey değildir. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, konuyu takdimlerinize arz edi
yorum. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Mahmut Akkılıç; buyurun. 

(HP sıralarından alkışlar) 
Sayın Akkılıç, Başkan da zatıâliniz de heyecanlı

sınız, kabul ediyoruz. Bu itibarla, sükûnetle ve tah
rik etmeden bir konuşma yapmanızı rica ediyoruz, 
yani heyecanınızı kabul ediyorum ve gecenin geç 
vaktinde daha rahat bir müzakere tarzı takip etmek 
için hatırlatma yapıyorum. 

MAHMUT AKKILIÇ (izmir) — Efendim, uya
rınıza çok teşekkür ederim. Sayın Başkan, mümkün 
mertebe o sınırlar 'içinde kalmaya çalışacağım. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; biraz önce 
iki arkadaşımız konuştu, arkasından Sayın Maliye 
Bakanımız konuştular. Şimdi, biz buradan kimseye 
selam göndermek istemiyoruz. Selamın gönderileceği 
zaman ve zemin vardır. Ancak memur, işçi gibi bazı 
haklara sahip değildir, grev hakkına sahip değildir, 
gerektiğinde hakkını isteme özgürlüğü yoktur. O ne
denle, ancak Hükümetin verdiği ile yetinmek mec
buriyetindedir. Biz o zaman diyoruz ki, Sayın Baş
bakana geçenierde bütçenin geneli üzerinde yaptık
ları konuşma dolayısıyla bir soru sormuştum, o za
man buyurmuşlardı ki; - büyük başlıkla gazetede çık
mıştı - «Ayağı çıplak, başı kabak, üstü başı munta
zam olmayan pek az insan var.» (ANAP sıralarından 
«Doğru doğru-> sesleri) 

Değil arkadaşlar, değil. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Akkılıç. 
Sayın milletvekilleri, d^ha «evvel sayın hatibe yap

tığım ikazı aynen size de yapıyorum. Laf atan, mü
dahalede bulunnn arkadaşların, müzakerelerin sela
metini ve doğru dürüst cereyanını haleldar ettiğini 
ifade etmek isterim. Bu. zaman kaybından başka hiç
bir şeye meydan vermiyor. Lütfen tahammül gös
terin. 

Buyurun Sayın Akkılıç, devam edin. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Muhterem arkadaşlarım., çok dyi hatırlarsınız bun
dan çok kısa bir süre önce «öğretmenler Günü» 
kutlandı. Her ilden yılın öğretmeni seçildi, sırtı sı
vazlandı, methadildi, büyük törenler yapıldı; ama 
kimse, «öğretmen karnını nasıl doyuruyor?» diye 
sormadı. 
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Bir tane 
aç öğretmen gösterebilir misiniz? 

BAŞKAN — Lütfen Se.yın Bakan. 
MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Sayın Ba

kan, siz Kültür ve Turizm Bakanısınız, lüks yerlerde 
gezip dolaşıyorsunuz, ama gelin ben sizi götüreyim 
ve size göstereyim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Akkılıç. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Nasıl de
vam edeyim? Bakan söz atarsa, nasıl devam edeyim? 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Devam edin efendim, devam edin. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Hepimizin 
çocuğunu okutan ilkokul öğretmenlerinin hangi tür 
gecekonduda oturduğunu beralber gidip görmek is
ter misiniz sayın bakan? Hangi dertlerle yaşadığını 
görmek ister misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Afckilıç, sayın bakan bir de
fa söz söyledi diye, sayın 'bakana hitap etmeyiniz: 
umumî heyete hitap ediniz. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Peki efen 
dim. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 'biraz ev
vel sayın bakan, «Efendim, siz hem bütçenin açık 
vereceğinden 'bahsediyorsunuz, hem de artırım öne-
riyorsunuz» buyurdular; ama biz, artırım önerirken, 
'bütçede yerini bularak öneriyoruz. O nedenle, büt
çede kendilerinin bahsettiği gibi herhangi bir rakam 
artırımı yok, bulduğumuz fonlar vardır. Şunu özel
likle rica ediyor ve hatırlatıyorum; eğer kabul etmez
seniz, gerçekten samimiyetinizden şüphe edeceğiz. 
Biraz evvvel 2 önerge kabul edildi, 2'si de ANAP'a 
aittir. Çok rica ediyoruz, muhalefetin de önergelerini 
kabul ederseniz, o zaman muhalefetin varlığına önem 
verdiğinizi biz de biliriz, basın da bilir, Türk kamu
oyu da farkına varmış olur. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

Konuşmalarıma itiraz eden sayın milletvekili ve 
sayın bakan arkadaşlarım, eğer lütfedip gelirlerse, bu 
memurların hangi koşullarda yaşadığını kendilerine 
gösterebilirim. Eğer Dikmen Lisesinde öğretmense, 
öğrencilerine görünmemek için Yenimahalle'de pa
zarcılık yapan öğrenmenleri gelin size göstereyim. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Bakın ben hep dinliyorum, Sayın Başkan. 
Bir lise öğretmeni dersini hazırlaması gereken za

manı, eğer pazarda limon, portakal satmaya harcar

sa, o zaman çocuklarımızı yetiştiremiyor demektir. 
(ANAP sıralarından «Süresi 'bitti» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Saate bakıyorum efendim, müda
haleleri hesap ediyorum. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Eğer siz söz 
atmakla, benim dikkatimi kaybedeceğimi zannedi
yorsanız aldanıyorsunuz arkadaşlar. Ben burada si
ze gerçekleri ifade etmek istiyorum, ispatını da teş
rif edene bizzat göstereceğim. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (HP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde verilmiş öner
geler vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1984 yılı sonu itibariyle ekonomik göstergelerin 

ve özellikle yıllık ortalama enflasyon oranının gide
rek kesinleşen sonuçlarını göz önünde bulundurarak, 
1985 yılı Bütçe Kanun Tasarısının 25 inci maddesin
le belirtilen «46 maaş katsayısı»nın yeniden görü
şülmesi ve 1985 bütçesi giderlerini artırmayacak bir 
formülle; konsolide bütçede Millî Savunma Bakan
d ı dışındaki kuruluşların «Diğer Cariler» ödenek-
r^rinin yüzde 20 azaltılması yoluyla : 

a) Yılın ilk yarısında katsayının 50, 
b) Yılın ikinci yarısında katsayının 54 olacak 

sakilde bir çözüme varılması için söz konusu mad
denin Plan ve Bütçe Komisyonuna geri verilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
İsmail Şengün Ferit Melen 

Denizli Van 
Ali Bozer Mustafa Çorapçıoğlu 
Ankara Balıkesir 

Kadri Altay Abdurrahman Demirtaş 
Antalya Hatay 

M. 'Murat Sökmenoğlu Ülkü Söylemezoğlu 
Hatay Kahramanmaraş 

H. Sabri Keskin M. Abdurrezak Ceylan 
Kastamonu • Siirt 

Ali Ayhan Çetin Aziz Kaygısız 
Çorum Kars 

Ahmet Sarp Fehmi Memişoğlu 
Diyarbakır Rize 

İmren Aykut Turgut Yaşar Gülez 
tstanbul1 Bolu 

A. Necati Kara'a Eşref Akıncı 
Kütahya Ankara 

Faik Tarımcıoğlu Ertuğrul Gökgün 
Bitlis Aydın 
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Bahri Karakeçili 
Şanlıurfa 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

Arif Atalay 
Adıyaman 

Haydar Koyuncu 
Konya 

A. Yılmaz Erdem 
'Mardin 

Feyzullah Yıldırır 
Gaziantep 

Turgut Halit Kunter 
Rize 

M. Sedat Turan 
Kayseri 

Ahmet Memduh Yaşa 
istanbul 

Rafet İbrahimoğlu 
Bitlis 

m Işılay Saygın 
İzmir 

Vecibi Akın 
Konya 

Ali 'Mazhar Haznedar 
. Ordu 

N. Naci Mimaroğlu 
Siirt 

Ma'hmud Altunakar 
Diyarbakır 

Fevzi Necdet Erdinç 
Van 

S. Fevzi Fırat 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu 

Tasarısının 25 inci maddesinde yer alan katsayının 
(52) olarak değiştirilmesini, güçleşen yaşam koşulları 
karşısında, uygun ve kaçınılmaz görmekteyiz. 

Katsayının 52'ye çıkarılmasının gerektireceği yak
laşık 180 milyar liralık kaynağın, 150 milyar lirası
nın personel fonundan, geri kalanın da kadro tasar
ruflarından sağlanması yoluna gidilmelidir. 

Saygıyla arz ve teklif ederiz. 
Mahmut Akkılıç Durcan Emirbayer 

İzmir İzmir 
Ali Rıdvan Yıldırım 'Mustafa Çelebi 

Tunceli Hatay 
Tevfik Bilâl _ Tülay öney 

Hatay İstanbul 
İhsan Gürbüz Lezgin öınal 

Hatay Hakkâri 
Ömer Kuşhan Hasan Altay 

Karsi Samsun 
Neriman Elgin Yılmaz Demir 

Ankara Bilecik 
Muzaffer Yıldırım Yusuf Demir 

Kayseri Uşak 
Kadir Narin Hüseyin Avni Sağesen 
Diyarbakır Ordu 
Salim Erel Ruşan Işın 

Konya Sivas 
Mehmet Sait Erol Ali Aşkın Toktaş 

Hakkâri İzmir 
İsmet Tufhangil Mehmet Kemal Gökçora 

IManisa Bursa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1985 Malî Yılı Bütçe Kanu

nu Tasarısının «Katsayılar ve yurt dışı aylıkları» 
başlığı altındaki 25 inci maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
R Ercüment Konukman Alâeddin Kısakürek 

İstanbul Kahramanmaraş 
Mehmet Onur Pertev Aşçıoğlu 

Kahramanmaraş Zonguldak 
Saffet Sert Nihat Harmancı 

Konya Konya 
İsmail Dayı Mümtaz Güler 

Balıkesir Uşak 
Mahmut Orhon Mehmet Topaç 

Yozgat Uşak 

»«Katsayılar ve yurt dışı aylıkları r 
Madde 25. — a) '657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun değişik 154 üncü maddesi uyarınca gös
terge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde 
(46) katsayı uygulanır. 

b) Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kad
rolarında görev alan Devlet memurlarının yurt dışı 
aylıkları, yeni kurlar ve yeni emsaller tespit edilin
ceye kadar, 5.7.1983 tarih ve 83/6820 sayılı Bakan
lar Kurulu Kararı ile ek ve değişikliklerinde yer alan 
bükümlere göre ödenir.» 

Gerekçe : 14.4.1981 tarih ve 2446 sayılı Kanunla 
değişik Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Birliği 
mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istihkak
ları birliğin başka giderleri hakkındaki 14.7.1964 ta-
fih ve 500 sayılı Kanuna ekli gösterge tablolarını, 42 
inci madde ile yürürlükten kaldıran 243 sayılı Ka
nun Hükmündeki Kararname, 12 Aralık 1984 gün 
ve 18603 sayılı Resmî Gazete ile yayınlanmış olup 
31 Arahk 1984 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

243 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 42 
nci maddesiyle; «Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'n-
de bulunan Türk Askerî Birlikleri Personeli ile ge
nel ve katma bütçeli daire ve İdareler, kamu iktisadî 
kurumlan ile döner sermayeli kuruluşlar personeli
nin aylık, ücret, yan ödeme, ödenek, tazminat, sos
yal yardımları, tayin bedelleri ve diğer özlük hakları 
Kıbrıs'ta ödenir. Ancak, bu personelin aylıklarının 
(ek gösterge dahil) brüt tutarının yüzde 25 fazlası 
ödemeye esas alınır» hükmü getirilmiştir. 

Bu hükümle, 1 ocak 1985 tarihinden itibaren Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan personelin 
aylıklarının hesabında kullanılacak katsayının bütçe 
kanunlarında belirlenmesine gerek kalmamıştır. 
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243 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname 12 
Aralık 1984 tarihli Resmî Gazetede yayınlandığın
dan, 1985 Malî Yılı Bütçe Kanun TasarısınınT Plan 
ve Bütçe Komisyonundaki müzakereleri esnasında 
bir değişiklik yaptırılamamıştır. 

«Bu nedenlerle; 1985 Malî Yılı Bütçe Kanun Ta
sarısının 25 inci maddesinde 14.4.1981 tarih ve 2446 
sayılı Kanuna ıgöre 'belirlenen katsayıların kaldırıl
masına gerek duyulmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bütçe Kanunu Tasarısının 25 inci maddesinde 

sözü edilen katsayının 48 olarak alınmasını ve bu 
maksatla maddenin yeniden düzenlenmek üzere iade 
edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Cafer Tayyar Sadıklar Türkân Turgut Arıkan 
Çanakkale Edirne 

A. Necati Kara'a Mehmet Erdal Durukan 
Kütahya Adana 

Mehmet Yaşar 
Ağrı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bütçe Kanunu Tasarının 25 inci maddesinin (A) 

fıkrasındaki 46 memur maaş katsayısının, yılın ilk 
yarısında 48 olarak değiştirilmesini teminen komis
yonca tasarının geri alınarak gerekli düzeltmenin ya
pılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ali Ayhan Çetin Sadettin Ağacık 
Çorum Kastamonu 

Ali Mazîhar Haznedar Abdurraıhman Demirtaş 
Ordu Hatay 

Aziz Kaygısız 
Kars 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bütçe Kanunu Tasarısının 25 inci maddesinin (a) 

fıkrasının, aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilme
sini arz ederiz. 

Madde 25. — a) 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca gösterge ra
kamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde 1.1.1985 
tarihinden itibaren (48) ve 1.7.1985 tarihinden itiba
ren 50 katsayı. 

M. Abdürrezak Ceylan 
Siirt 

Bahri Karakeçili 
Uıfa 

Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Mardin 

Süleyman Çelebi 
'Mardin 

Obu<bekir Akay 
. Erzurum 

Turgut Sera Tirali 
Giresun 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, önergeler içe
risindeki uç önerge ayniyet ifade etmektedir. Bu üç 
önerge de bu maddenin komisyona iadesi talebini 
ıhavidir. Bu itibarla bu üç önergeyi 'birlikte işleme 
koyacağız. 

önergenin 'birisini okutup oylarınıza sunacağım : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1984 yılı sonu itibarıyla ekonomik göstergelerin 
ve özellikle yıllık ortalama enflasyon oranının gide
rek kesinleşen sonuçlarını göz önünde bulundurarak, 
1985 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 25 inci madde
sinde ıbelirtilen «46 maaş katsayısı»nın yeniden görü
şülmesi ve 1985 bütçesi giderlerini artırmayacak bir 
formülle; konsolide bütçede Millî Savunma Bakan
lığı dışındaki kuruluşların «Diğer Cariler» ödenek
lerinin yüzde 20 azaltılması yoluyla : 

a) Yılın ilk yarısında katsayının 50, 
b) Yılın ikinci yarısında katsayının 54, olacak 

şekilde 'bir çözüme varılması için söz konusu mad
denin Plan ve Bütçe Komisyonuna geri verilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Denizli Milletvekili İsmail Şengün ve arkadaşları. 
BAŞKAN — 'Maddenin Komisyona geri verilme

sini havi bu üç önergeye Komisyon ve Hükümet ka
tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katilmıvoruz. 

'MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümetin katılma
dığı ibu üç önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 

ŞEYHMUS BAHÇECİ (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan, Bakanlar Kurulu sıralarından fazla el kal
dırmalar var. 

BAŞKAN — Dikkate alıyoruz, sayıyoruz efen
dim. ı(Gürültüler) 

Oyları siz sayacak değilsiniz, 'ben sayıyorum, lüt
fen. 

önerge kabul edilmemiştir. (HP ve MDP sırala
rından alkışlar) 

Okunacak iki önerge de katsayının artırılması ma
hiyetindedir, birincisini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1985 Malî Yılı Bütçe Kanu

nu Tasarısının 25 inci maddesinde ver alan katsavı-
nın (52) olarak değiştirilmesini, güçleşen vasam ko
şulları karşısında, uygun ve kaçınılmaz görmekteyiz. 
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(Katsayının 52'ye çıkarılmasının gerektireceği yak- I 
laşık 180 milyar liralık kaynağın, 150 milyarının pef- j 
sonel fonundan, geri kalanının da kadro tasarrufla- I 
rından sağlanması yoluna gidilmelidir. I 

Saygıyla arz ve teklif ederiz. I 
izmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve arkadaş

ları. I 
'BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu önerge- I 

ye katılıyor mu? j 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇtN ı(Bursa) — Katılmı
yoruz. i 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Anayasanın I 
162 nci maddesinin son fıkrasını okuyorum : I 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütçe ka- I 
nunu tasarılarının Genel Kurulda görüşülmesi sıra
sında, gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde I 
'bulunamazlar». I 

Verilen önergede; «personel fonu, kadro tasar- I 
rufu» gibi müphem ve açıklıktan uzak bir ifade tar- I 
zıyla, önergeyi gider artırıcı mahiyette görmüş bulun- I 
duğumuzdan hu iki önergeyi işleme .koyamıyoruz. I 

Diğer önergeyi okutuyorum : I 
TÜLAY ÖNEY (istanbul) — Sayın Başkan usul 

hakkında söz istiyorum. I 
BAŞKAN — Yine 162 nci maddenin 'bir fıkrasını 

daha okutuyorum : - I 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel Ku- I 

rulda, hakanlık ve daire bütçeleriyle katma bütçeler I 
hakkında düşüncelerini, her bütçenin tümü üzerin- I 
deki görüşmeler sırasında 'açıklarlar; bölümler ve de- I 
ğişikük önergderi, üzerinde ayrıca görüşme yapıl- I 
maksızın okunur ve oya konur.» I 

Bu itibarla değişik önergeleri üzerinde söz vere- I 
rniyorum. I 

Diğer önergeyi okutuyorum... I 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan, usul 

hakkında söz istiyorum. I 
(BAŞKAN — Hangi usul hakkında efendim? I 
TÜLAY ÖNEY '(İstanbul) — Sayın Başkanım, 

önerge gider artırıcı olarak verilmiş bir önerge de- I 
ğildir, muğlak da değildir. Personel fonu Maliye Ba- 1 
kanlığı bütçesinde 150 milyar liralık bir fon olarak I 
mevcuttur. 30 milyar da kadro tasarruflarından sağ- I 
lanacaktır. I 

BAŞKAN — Efendim bu rakamlar bölümlerin I 
oylanmasıyla kabul ©dildi, kesinleşti. 'Bakanlık bttt- I 
çeleri yüksek heyetinizin tasvibinden geçti, kesinleş- | 
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ti. 'Bu itibarla bu bölümler yüksek heyetinizin oyla
rıyla kabul edildi. Kaldı ki, «kadro tasarrufu» hangi 
kadronun tasarrufunu arzu ediyorsunuz? Bu itibarla 
kadroları teker teker... '(Gürültüler) 'Müsaade buyu
run, izahtan aciz değiliz, müsaade buyurun. 

Her bakanlığın kadrosu yüksek heyetinizin tas
viplerine mazhar oldu ve geçti. Buradan, «kadro ta* 
sarraf u» derken kim 'tasarruf edecek, hangi kadro
nun tasarrufunu talep ediyorsunuz; bu da müphem. 
Bu itibarla oya koymama imkân yoktur veya müm
kün değildir. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkanım, 
izin verirseniz izah edeyim? 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — 
Efendim, usul hakkında söz verin, izah etsin. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. (Alkış
lar) 

TÜLAY ÖNEY (istanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; Anayasanın ilgili maddesini biz 
de çok iyi biliyoruz. Sayın Meclis Başkanımız çok 
haklı olarak Bütçe Kanunu üzerinde çok teknik ve 
ayrıntılı bilgiye sahip olamayalbilirler. Onun için bu
rada yönelttikleri itiraz, bu bilginin eksikliğinden ileri 
çelmektedir. Çünkü kendilerinin kullandığı sözler, 
önergede bahse konu meselelerin muğlak hadiseler 
olduğudur. Hiç muğlak değildir efendim. Maliye Ba
kanlığı Bütçesinin transferler kaleminde 150 milyar 
liralık bir personel fonu apaçık yer almaktadır. Kad
ro tasarrufları diye bahsettiğimiz şey de havada bir 
laf yine değildir sayın üyeler ve Sayın Başkanım. 
Birçok kuruluşun boş olan kadroları da dolu kad-
roymuş gibi varsayılarak onların da karşılığı bütçeye 
personel ödeneği olarak konmaktadır. Bunun sebebi, 
yıl içinde herhangi bir şekilde birkaç tane memur 
almak gerektiğinde, ya da yıl içinde şu veya bu ne
denle bir artırma yapmak gerektiğinde supap olarak 
bu kaynak bulunsun diyedir; fakat o kadar boş kad
ro vardır ki, bunların hepsi de sanki maaş ödenecek 
kadrolar gibi personel ödeneklerinde yer almaktadır 
ki, pekala 150 milyarlık personel fonu ve o boş kad
rolardan çok az bir kısmının dahi hesaba katılma
sıyla 180 milyarlık bir ka'bsayı artışını sağlamak ka
bildir. 

Biz bunu hesaplayarak getirmişizdir. Genel Ku
rulda verilen bir gider artırıcı teklif değildir. Tama
men bir transfer teklifidir. Bu Genel Kurul da, Tür
kiye .Büyük Millet 'Meclisi tarihinde, bu biçimdeki 
transferlerde çoğu zaman önerge verilmiş ve kabul 
edilmiştir. Bu bir niyet meselesidir. Sayın Başkanım 
usulüne de uygundur, oya sunmanızı arz ediyorum. 
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Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Tülay öney'in şüphesiz ken

dileri kadar ihtisas sahibi olmayabiliriz; ama hasbel
kader (bütçe komisyonlarında çalıştık, fonları, bölüm
leri kendileri kadar hilmesek de biraz biliriz. 

'Şimdi daha evvel bu bölümler kabul edildi. İkin
cisi, «kadro tasarrufu» diyor. Kadro tasarrufunu na
sıl izah ediyorsunuz? Bu mümkün mü? 

ÖMER KUŞHAN '(Kars) — Her yıl belli işte. 
CAHtT TUTUM (Balıkesir) — Fonda mevcut. 

"BAŞKAN — Teknik olarak izah edebilir misi
niz? 

Bu gider artışının, katsayının 52'ye çıkarılışının, 
180 milyar liralık bir möblağın mevcudiyeti kadar 
olacağını- nereden hesaplıyorsunuz? Belli mi? (Gü
rültüler) 

Bu itibarla her yönüyle müphem 'bulunduğu için, 
gider- artırıcı mahiyette bulunduğu için oylamaya ko
yamıyorum. 

Diğer Önergeye geçiyorum. (HP sıralarından gü
rültüler, ANAP sıralarından alkışlar) 

İstanbul Milletvekili Recep (Ercüment. Konük-
man ve arkadaşlarının önerisi: 

Katsayılar ve yurt dışı aylıkları : 
'MADDE 25. — a) '657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun değişik 154 üncü maddesi uyarınca gös
terge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde 
(46) katsayı uygulanır. 

b) Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kad
rolarında görev alan devlöt memurlarının yurt dışı 
aylıkları, yeni kurlar ve yeni «misaller tespit edilin
ceye kadar, 5.7.1983 tarih ve 83/68'23 sayılı Bakan
lar Kurulu kararı ile ek ve değişikliklerinde yer alan 
hükümlere göre ödenir. 

'BAŞKAN — Komisyonun bir hususu açıklama
sını rica ediyorum : Bu önerge gider artırıcı mahi
yette midir? Bütçeye bir gider getirmekte midir? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT >(Muş) -^ Hayır efendim. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz-

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) - Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
(HP sıralarından «Gider artırıcı» sesleri, gürültüler) 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmiştir. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Kabul edilen önerge ışığında 25 inci maddeyi oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
25 inci madde kabul edilmiştir. 

Yeni bir 26 ncı madde teklifi vardır, okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1985 Malî Yılı Bütçe Kanu

nu Tasarısına 25 inci maddeden sonra, aşağıdaki ifa
denin, yeni bir 26 ncı madde olarak eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

MADDE 26. — Memurlara ödenecek yakacak 
zammı 15 000 liradan az olmayacak şekilde Bakan
lar Kurulunca saptanır. Bunun gerektirdiği ek kaynak 
Millî Savunma, Millî Eğitim Gençlik ve Spor ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım bakanlıkları hariç, diğer kuru
luşların tüm ödeneklerinden yüzde iki kesinti yapıla
rak sağlanır. 

Tülay öney 
İstanbul 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Paşa Sarıoğlu 
Ağrı 

Ömer Necati Cengiz 
İstanbul 

Cevdet Karslı 
Giresun 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

Mahmut Akkılıç 
İzmir 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa 

Lezgin önal 
Hakkâri 

Ş. Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

Hasan Altay 
Samsun 

Orhan Otağ 
Kocaeli 

İlhan Dinçel 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Coşkun Bayram 
Adana 

Yusuf Demir 
Uşak 

Ayhan Fırat 
Malatya 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

İsmet Turhangil 
Manisa 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Mehmet Azizoğlu 
Bursa 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 

Y. Salih Güngörmez 
Kocaeli 

E. Fahrettin özdilek 
Konya 

Münir Sevinç 
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Malatya 
M. Nuri Üzel 

Eskişehir 
Mehmet Kemal Gökçora 

Bursa 
A. Kemal Aydar 

Ankara 
Bahriye Üçok 

Ordu 
Veysel Varol 

Erzincan 

Eskişehir 
Musa Ateş 

Tunceli 
Tevfik Bilal 

Hatay 
Hayrettin Ozansoy 

Diyarbakır 
Seyfi Oktay 

Ankara 
Ömer Kuşhan 

Kars 

BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komisyon 
katılıyor mu? 

M. TURHAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — 
önergeleri üzerinde söz istiyorlar, 

BAŞKAN — önerge; hakkında söz veremeyeceği
mizin nedenini bir evvelki önerge nedeniyle açıkla
mıştım. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Efendim, bu bir değişiklik değil, yeni bir madde ila
vesidir. Anayasamız, değişiklik önergeleri verildiğin
de uygulanacak kuraldan bahsediyor. 

BAŞKAN — Efendim, ilgili maddeleri yeniden 
okuyalım, lütfen. 

Siz 26 ncı maddeyi değiştirmek suretiyle, yeniden 
bir 26 ncı madde ilavesini istiyorsunuz. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
yır, bir madde değişmiyor, yeni bir 26 ncı madde ek
lenmesini istiyor efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Bu madde
ye bağlı olarak diğer maddeler de değişeceği için bu 
da değişiklik teklifi sayılır. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon ve Hükümet 
herhangi bir fikir beyan edemez; sadece katılıp katıl
madığını bildirir. 

içtüzüğümüzün 88 inci maddesine göre bu öner
ge, metne madde eklenmesini talep etmektedir. Bu iti
barla değişiklik önergesi mahiyetindedir. 

TÜLAY ÖNEY (istanbul) — Ama yeni madde 
Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor 
mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTtN FIRAT (Muş) — Hayır. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Hayır. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet ka
tılmamaktadır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum : 
Kadroların kullanımı 
MADDE 26. — a) Genel bütçeye dahil daireler

le katma bütçeli idarelere, bunlara, bağlı döner ser
mayeli kuruluşlara, kanunlarla kurulan fonlara, ke
falet sandıklarına ve hizmetlerini genel ve katma büt
çelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yü
rütülen kuruluşlara tahsis edilmiş bulunan serbest 
kadrolardan 31.12.1984 tarihi itibariyle boş olanlar 
ile bu tarihten sonra herhangi bir nedenle boşalanla
rın açıktan atama amacıyla kullanılması Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının görüşü üzerine Başbakanlığın 
iznine tabidir. Ancak, mecburî hizmetli personel ile 
mevzuatı gereği mesleğe özel yarışma sınavı ile alın
ması zorunlu bulunanlar, hâkimlik ve savcılık meslek
lerinde bulunanlar ile bu meslekten sayılan görevler
de olanlar, yükseköğretim kurumları öğretim eleman
ları, Mülkî İdare Amirliği Hizmetleri ile Avukatlık 
Hizmetleri Sınıfı kadrolarına ve diğer hizmet sınıfla
rından 1 - 4 derece kadrolara atanacak olanlar için 
izin aranmaz. 

t>) Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî ida
reler ve kamu iktisadî teşebbüsleri, özel kanuna ve
ya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan 
banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerleri sakat 
ve eski hükümlüler için; 

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 
inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartları taşı
mak kaydıyla anılan Kanuna göre çalıştırdıkları per
sonele ait kadrolardan, 

(2) Maliye ve Gümrük Bakanlığınca vize edil
miş işçi kadro ve pozisyonlarından, 

iş Kanununun 25 inci maddesinde belirlenen oran
larda kadro ve pozisyon ayırmaya ve yükümlü olduk
ları kadar atama yapmaya mecburdurlar. 

c) 647 sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanu
nun 2638 sayılı Kanunla değişik 17 nci maddesine gö
re hükümlü çalıştırmakla yükümlü kuruluşlar, bu 
amaçla, mevcut işçi kadro ve pozisyonlarının <% 3'ün
den az ve % 5'inden fazla olmamak üzere, işçi kad
ro ve pozisyonu ayırmak zorundadırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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27 nci maddeyi okutuyorum : 
Geçici işçi kadroları 
MADDE 27. — Genel Bütçeye dahil dairelerle 

katma bütçeli idarelerin, bunlara bağlı döner serma
yeli kuruluşların ve kanunla kurulan fonların, hizmet
lerini genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerin
den aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşların ve 
8.6.1984 gün ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name kapsamı dışında kalan kuruluşların 1.1.1985 ta
rihinden itibaren 30 iş gününden fazla süre ile çalış
tıracakları geçici işçilere ait geçici işçi pozisyonları, 
ilgili bakanlığın onayı alınmak suretiyle 31.1.1985 gü
nüne kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığına vize et
tirilecektir. 

1985 malî yılında, kanunla, uluslararası antlaşma
larla veya 1985 Yılı Programı ile kurulması veya ge
nişletilmesi öngörülen birimler için yapılacak yeni vi
zeler dışında, 1984 malî yılında vize edilmiş miktar
ları aşacak biçimde vize yapılamaz. 

Vize edilmiş bulunan geçici işçi pozisyonları Ma
liye ve Gümrük Bakanlığının uygun görüşü ile başka 
unvanlı geçici işçi pozisyonları ile değiştirilebilir ve
ya iptal edilebilir. Birimlerarası veya kuruluşlararası 
aktarmalarda da aynı usule uyulur. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca vize edilen cet
vellerin bir örneği, ilgisine göre, Sayıştay Başkanlığı
na veya Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. 

Bu vize işlemi yapılmaksızın geçici işçi çalıştırıla
maz ve ödeme yapılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum : > 
Sözleşmeli personel 
MADDE 28. — Genel Bütçeye dahil daireler, 

katma bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, 
belediyeler ile il özel idarelerinde ve 8.6.1984 tarih 
ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı 
dışında kalan kuruluşlarda sözleşme ile çalıştırılacak 
personelin genel çalıştırma esaslarına ilişkin 6.6.1978 
gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek 
ve değişikliklerinin uygulanmasına devam olunur. Anı
lan Kararname, ile ek ve değişikliklerinde gerekli hal
lerde Bakanlar Kurulunca değişiklik yapılabilir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü 
maddesinin (B) fıkrasına göre çalıştırılacaklar hakkın
da birinci fıkrada sözü edilen Kararnamenin 14 üncü 
maddesine göre işlem yapılır. 

Birinci fıkrada sayılan kuruluşlar, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu dışında diğer kanun hükümle

rine göre çalıştıracakları sözleşmeli personelin unvan, 
sayı ve ücretlerini belirten cetvelleri ve tip sözleşme' 
örneklerini, Ocak 1985 .ayı sonuna kadar Maliye ve 
Gümrük Bakanlığına vize ettirmek zorundadırlar. 

flütçe yılı içinde ilgili mevzuat hükümlerine daya
nılarak sonradan görevlendirilecek yeni sözleşmeli per
sonel için de kuruluşlarca ayrıca düzenlenecek ek cet
vellerin ve farklı hükümler kapsaması halinde tip söz
leşme örneklerinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına 
vize ettirilmesi gereklidir. Yukarıdaki fıkralara göre vi
ze işlemleri yapılmadan sözleşme yapılamaz ve her
hangi bir ödemede bulunulamaz. 

Bu maddenin birinci fıkrasında sözü edilen karar
name hükümleri, kanunla kurulan fonlar ve hizmet
lerini genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerin
den aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşlar hakkında 
da, uygulanır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü 
maddesinin (B) fıkrası ile Ek Geçici 16 ncı maddesi ve 
özel kanunları uyarınca, 1984 malî yılında sözleşme 
ile çalıştırılanlardan 1985 malî yılında görevlerine de
vam etmeleri ilgili Bakanlık veya kuruluşlarca uygun 
görülenlerin Ocak - Şubat ayına ait sözleşme ücretleri, 
sözleşme ile çalıştırılmaları konusundaki kanunî iş
lemleri tamamlanıncaya kadar, 1984 malî yılında vi
ze edilmiş sözleşmelerine göre, yeni sözleşmeleri esas 
alınarak gerekli düzeltmeler daha sonra yapılmak üze
re, Maliye ve Gümrük Bakanlığı vizesi aranmaksızın 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

29 uncu maddeyi okutuyorum : 
Seyyar görev tazminatı 
MADDE 29. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 

değişik 49 uncu maddesi hükümlerine göre, seyyar 
olarak görev yapan memur ve hizmetlilerin seyyar 
görev tazminatından yararlanma esas ve usullerini tes
pit etmeyer bu konuda gerekli her türlü düzenlemeleri 
yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Salon
da yetersayı yok Sayın Başkan, oylama yapamazsı
nız. 
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BAŞKAN — Müzakere ettik, onları açıklığa ka
vuşturduk efendim. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — Onu çok yanlış yorumluyorsunuz 
efendim. 

30 uncu maddeyi okutuyorum : 
Tayın bedeli 
MADDE 30. — a) Bazı Kamu Personeline Ta

yın Bedeli Verilmesi Hakkında 22.6.1978 gün ve 2155 
sayılı Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası uya
rınca ödenecek aylık tayın bedeli tutarı, günlük er is
tihkakının bir aylık tutarını geçemez. 

b) Ordu hastabakıcı, hemşire ve ebelerinin, er
ler gibi iaşe edilmelerine devam olunur. Bunlardan, 
kazandan iaşelerinin mümkün olmadığı, bağlı bulun
dukları komutanlık veya kurum amirliğince yazılı bel
ge ile tevsik edilenler bedelen iaşe edilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
31 inci maddeyi okutuyorum : 
ikramiye, ödül ve muhtelif ücret ödemeleri 
MADDE 31. — a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men 

ve Takibine Dair Kanun ile ek ve değişikliklerine göre 
verilen ve aynı Kanunla belirtilen oran ve tutarlar uy
gulanmak suretiyle bulunacak ikramiyenin ödenme
sine devam olunur. Anılan Kanunun 26.7.1983 gün ve 
2867 sayılı Kanunla değişik 60 inci maddesinin 3 üncü 
fıkrasında Bütçe Kanunu ile belirleneceği ifade edi
len ikramiye katsayısı olarak 1985 yılında Devlet Me
murları aylıkları için tespit olunan katsayı uygulanır. 

b) Kültür varlıklarımızın tespiti, kültürümüzün 
yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi maksadıyla Kül
tür ve Turizm Bakanlığında onayla oluşturulan yayın 
ve danışma kurullarının bakanlık dışından katılacak 
üyelerine ödenecek huzur ücretleri ile; ansiklopedi
lerin hazırlanması ile ilgili yazı kurul üyeleri, düzel
tici ve madde inceleyicilerine ödenecek ücretler Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Ba
kanlıklarınca hazırlanacak yönetmelikte belirlenir. An
cak, 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkın
da Kanuna ek 14.7.1970 tarih ve 1310 sayılı Kânunun 
2 nci maddesi ile Devlet tiyatrolarında oynanacak 
eserleri seçen edebî kurulun tiyatroda memur olma
yan üyelerine her toplantı için özel kanunlarında de
ğişiklik yapılıncaya kadar (1 350) TL. toplantı öde
neği verilir. 

c) 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yet
kileri Kanununun 21 inci ve 2692 sayılı Sahil Güven-
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İlk Komutanlığı Kanununun 16 ncı maddelerine gö
re muhtelif ücret ödemesi, 

(1) II jandarma alay komutanlıkları ile koman
do ve motorlu jandarma birliklerinde ve bu birlik
lerin hizmetlerini denizde üstlenen Sahil Güvenlik Ko
mutanlığı botlarında görevli subay, astsubay ve uz
man jandarma çavuşlarına ayda ( 5 850) lira, 

(2) Jandarma Genel Komutanlıği ile Sahil Gü
venlik Komutanlığı teşkilatının yukarıdaki birlikler 
dışındaki tüm karargâh, birlik ve kurumlarında gö
revli subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşları
na ayda (4 625) lira, 

Olarak ödenir. Bu ödemelerde aylıklara ilişkin hü
kümler uygulanır. Ancak Jandarma Genel Komutan
lığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu olup da 
anılan kuruluş ve kadroları dışındaki görevlere ata
nan personel, bu görevlerinin devamı süresince söz-
konusu ödemeden yararlanamazlar. 

BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum : 
Fazla çalışma ücreti 
MADDE 32. — a) 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun değişik 178 inci maddesine ve «Fazla Ça
lışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik» 
hükümlerine göre Bakanlar Kurulu kararı ile yürür
lüğe konudan fazla çalışma programlarına dayanıla
rak saat başına yapılacak ödeme (40) liradan az (100) 
liradan çok olamaz. 

T.B.M.M. ve Cumhurbaşkanlığı Dairesi persone
line yaptırılacak fazla çalışma için ödenecek ücretler 
ilgili mevzuatında yer alan esaslara göre yapılır. 

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun de
ğişik 178 inci maddesinde gerekli değişiklik yapılın
caya kadar; 

(1) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda bu 
konuda düzenleme yapılıncaya kadar geçerli olmak 
üzere, 

(a) . Emniyet hizmetleri sınıfından il ve bölge ku
ruluşlarında görevli personel ile, Cumhurbaşkanlığı, 
T.B.M.M., Millî Saraylar ve Başbakanlık koruma mü
dürlerine, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Şube 
Müdürlüğünün koruma hizmeti ile görevli personeli
ne ayda ( 5 850) lira, 

(b) Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Kuruluşu 
j ile bu kuruluşa bağlı öğretim, eğitim, ve sağlık ku-
ı rum veya birimlerinde görevli emniyet hizmetleri sınıfı 
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personeline, merkez, il veya bölge kuruluşlarında gö
revli mülkî idare, genel idare, eğitim, sağlık ve teknik 
hizmetler sınıfı personeline ayda (4 625) lira, 

(c) Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalış
tırılan çarşı ve mahalle bekçilerine ayda (1 850) lira, 

Fazla çalışma ücreti verilir. 
(2) Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatin

de devamlılık gösteren zabıta ve itfaiye hizmetlerinde 
çalışan personele, Bakanlar Kurulu Kararı aranmak
sızın belediye meclisinin kararı ile tespit edilen mik
tar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. 

(3) Orman Genel Müdürlüğünde çalışan ve bu 
Genel Müdürlüğe ait katma ve döner sermaye büt
çelerinden aylık alan memurlardan; görevlerinin nite
liği gereği fazla çalışma günlerinin tespiti ve bir prog
rama bağlanması imkânsız olan orman muhafaza me
murlarına ayda (4 925) lira, telsiz teknisyeni, • telsiz 
operatörü, telsiz santralcisi, dağ telsiz santralcisi, tel
siz ve telefon hat bakıcılarına, yalnız haziran - ekim 
ayları için ayda (2 900) lira fazla çalışma ücreti öde
nir. 

(4) Başbakanlık Merkez Teşkilatı ile Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının tatil günleri ve günlük kanunî 
çalışma saatlerini aşan çalışma özelliği dikkate alına
rak, Başbakanlık için Başbakanın, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı için Maliye ve Gümrük Bakanının onayı 
ile tespit olunacak personele, 657 sayılı Kanunun de
ğişik 178 inci maddesi hükümlerine bağlı kalınmak
sızın ayda 50 saati geçmemek üzere «a» fıkrasında 
belirtilen azamî miktarın iki katına kadar fazla ça
lışma ücreti ödenir. 

(5) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sıtma Era-
dikasyonu teşkilatında çalışan memurlardan, görev
lerinin niteliği gereği fazla çalışma günlerinin tespiti 
ve bir programa bağlanması imkânsız bulunan sağlık 
savaş memurlarına (2 470) lira» sıtma eradikasyonu 
hizmetlerinde görevlendirilen sağlık teknisyenlerine 
(300 kişiyi aşmamak üzere) ayda (1 850) lira fazla 
çalışma ücreti ödenir. 

(6) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 165 inci mad
desinde gerekli değişiklik yapılıncaya kadar, aynı Ka
nunun 164 üncü maddesine göre, olağan çalışma sa
atleri dışında yapılacak gümrük işlemleri ve yük alıp 
vermeleri için aynı madde uyarınca iş sahiplerinden 
tahsil edilen ve emanete alınan ücretlerden % 80'i 
164 üncü madde hükümlerine göre belirlenecek hak 
sahiplerine ödenir. Bu ücretlerden kalan paraların söz 
konusu Bakanlık personeline ödenmesine veya anılan 
Kanunun 161 inci maddesinin 4 üncü bendinde belir-
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tilen amaçlarla kullanımına yahut kısmen ya da ta
mamen hazineye irat kaydına ilişkin esasları tespite 
Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

1615 sayılı Kanunun 164 üncü maddesi hükmün
den yukarıdaki fıkrada belirtilen işlerde görevlendiri
len diğer Bakanlıklar personeli ile bu işlerde fiilen 
çalışan saymanlık memurları ve diğer memurlar da 
yararlandırılırlar. 

(7) (a) Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığına bağlı her dereceli okullar ile kurumların atölye 
ve birimlerinde döner sermaye siparişleri üzerinde 
işin gereği olarak, olağan çalışma saatleri dışında fii
len çalışanlara (okul idarecisi, öğretmen, teknisyen, 
test hazırlayıcı, ölçmeci, usta öğretici, bölüm ve atöl
ye şefi, memur, prodüktör, stüdyo öğretmeni, senarist, 
kameraman, bilgi işlemci ve programcı .ve üretim için 
zorunlu benzeri diğer uzmanlar) öğretim aylarında 
ayda 60 saati, millî ve dinî bayram günleri haricin
deki tatillerde günde 8 saati geçmemek kaydı ile okul 
ve kurum döner sermaye hâsılatından, beher iş saati 
için en çok, «ortaokul ve ortaöğrenim kurumlarında 
gece öğretimi» için verilen ücret kadar ücret ödenir.. 

(b) Meslekî ve teknik öğretim kurumlarında gö
revli atölye ve teknik ders öğretmenleri, ilgili mevzu
ata göre aylıkları karşılığında okutmakla yükümlü ol
dukları ders saatlerini doldurduktan sonra, okul ida
resince gerekli görüldüğü takdirde, haftalık zorunlu ve 
isteğe bağlı olarak okutabilecekleri ek ders saati sayı
sı kadar süre ile döner sermaye siparişleri üzerinde 
öğrencilerin çalışmalarını düzenlemek ve fiilen çalış
mak üzere görevlendirilebilirler. 

Bu çalışma için öğretmenlere, mensup oldukları 
okulların derecesine ve çalışmanın gündüz veya ge
ce yapılmasına göre, bu Kanunun 33 üncü maddesin
de tespit olunan ek ders ücreti kadar ücret, döner 
sermayeden ödenir. Ancak, bu şekilde görevlendirilen 
öğretmenlere okullarında veya başka okullarda gece 
ve gündüz ek ders görevi verilemez. 

(c) Döner sermayede, test öğretim yaprakları ve 
mektupların baskısında çalışanlara (a) fıkrasında belir
lenen saatler kadar ve saat başına (95) lira üzerinden 
ödenecek ücret döner sermayeden karşılanır. 

(d) Bu maddenin b/(l), (2), (3) (sadece muhafaza 
memurları) sıralarına göre ödenecek fazla çalışma 
ücretleri, 

(1) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hasta
lık izni, görevin yapılması sırasında veya görevden 
dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma durum
larında, 
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(2) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak hizmet 
içi eğitime katılma ve geçici görevli bulunma durumla
rında, 

(3) Sürekli görevle atamalardaki mehil süreleri 
içerisinde, 

Kesilmez. 
(e) Bu madde uyarınca aylık maktu fazla çalışma 

ücreti alanlara her ne suretle olursa olsun ayrıca saat 
esasına göre fazla çalışma ücreti ödenmez. 

(8) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel 
Müdürlüğü personeline, 657 sayılı Kanunun değişik 
178 inci maddesi hükümlerine bağlı kalmaksızın (a) 
fıkrasında belirtilen azamî miktarın iki katına kadar 
fazla çalışma ücreti ödenir. 

'BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? • 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
sorum var; madde ile ilgili soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM {Balıkesir) — Efendim, 32 nci 

maddenin (b) bendinde, «657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun değişik 178 inci maddesinde gerekli deği
şiklik yapılıncaya kadar» deniyor. 178 inci madde de 
iki üç defa değişiklik yapıldı; bu değişiklik yapıldı
ğında ne olacakmış? Daha yeni 143 sayılı Kanun 
hükmünde kararnameyle değişti. Şimdi bu değişiklik 
yapılınca ne olacak? Birinci sorum olarak bu hususu 
öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, tabiî kıi bunu Meclisimizde 
müzakere edeceğiz; dolayısıyla değiştirildiğinde görü
lür. 

FERTT MELEN (Van) — Sayın Başkan, hükü
metin vereceği cevabı siz vermeyin, buna hakkınız 
yok. 

BAŞKAN — Sual mahiyetinde değilse, bu suali 
cevaplandırma mevkiinde olan başkandır. Başkan, 
hükümete veya Komisyona «cevap vertiniz» dediği 
takdirde cevap verebilirler. Bu dtibarla, sayın millet
vekilinin muhatabı'başkandır. 

Buyurun Sayın Tutan, ikinci sorunuzu sorunuz 
efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 1 
inci sorumun anlaşıldığını ıraıarım. Eğer anlaşılimadıy-
sa tekrarlayabilirim. 

2 nci sorum: Yine "32 nci maddenin (c) bendinde, 
•«•Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalıştırılan 
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çarşı ve mahalle bekçilerine ayda 1 850 lira, fazla 
çalışma ücreti verilir» deniyor; bunu hangi esasa gö
re takdir etmişler? Hangi ölçü, emniyet hizmetlerin
de çalışanların mesai saatinin maktuen değerlendiril
mesinde kullanılmıştır? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Evet, başka söz almak isteyen var 
mı? Yok. 

Sayın Bakan, bu iki soruyu cevaplandırmak ister 
misiniz? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan likinci sual... 

FERİT MELEN '(Van) — Sorunun cevaplandırıl
ması rızaya mı kalmıştır? 

BAŞKAN — Şüphesiz rızaya bağlıdır Sayın Me
len, cevaplandırmayabilir de. 

FERİT MELEN (Van) —' Sizin müzakereye katıl
maya hakkınız yoktur. 

BAŞKAN — Biz müzakerenin usulünü biliyoruz 
efendim. 

FERİT MELEN '(Van) — Hükümetin vereceği ce
vabı siz veremezsiniz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Geçen se-
neki ücretlerin yüzde 20'si artırılarak bu rakam bu
lunmuştur. <lb) bendi de, 178 linciı maddede, üst dü
zey yöneticilerinin fazla mesai ücretlerinde bazı de
ğişiklikleri içermektedir. Başka bir şey yoktur. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
32 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
32 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
33 üncü maddeyi okutuyorum : 
Ek ders ücretleri 
MADDE 33. — a) 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 214 üncü maddesine göre çıkarılacak yö
netmelik yürürlüğe girinceye kadar, aynı Kanunun 
değişik 176 nci maddesi (Söz konusu Kanunun 89 
uncu maddesinde öngörülen esasların ilgili kurumlar 
itibariyle, Bakanlar Kurulunca tespit edilmiş olması 
şartıyla) uyarınca eğitim ve öğretim kurumlarıyla 
okul ve kurslarda ek ders okutan öğretmen ve diğer 
personele saat başına verilecek ek ders ücreti, aşağı
daki miktarlar üzerinden ödenir. 
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Ders Saat Ücreti 
Gündüz Gece 

1) Okul öncesi ve ilkokul, 
Anaokulları, Anasınıfları ve Kız Teknik Eğitim Okullarına bağlı uygulama anaokulla

rı öğretmenleri ile ilkokullarda, çocuk yuvalarında, Yetiştirme Yurtlarında, öğretmen ve 
yöneticilere : 

2) Ortaokul ve ortaöğrenim okulları, Çıraklık Eğitimi ve Yaysın Eğitim : . 
(a) Ortaokul ve ortaöğretim okulları genel, meslekî ve teknik okullarda, halk eğitimi 

ve çıraklık eğitim merkezlerinde ve diğer yaygın eğitim okul ve kurumlarında, rehberlik ve 
araştırma merkezlerinde görevli veya ücretle ders veren öğretmen, uzman ve uzman yar
dımcılarına (Millî Güvenlik dersi verenler dahil) : 

(b) (a) bendinde sayılan okul ve kurumlarla kız teknik eğitim okullarına bağlı uygula
ma anaokulları yöneticilerinden «zorunlu ders niteliğinde yönetim görevi» verilenlere : 

3) Kurumların elemanlarının yetiştirilmesiyle ilgili eğitim merkezi, meslekî okul ile kurs, 
seminer ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinde ücretle ders vermekle görevlendirilen : 

(a) Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına : 

(b) öğretmenlere ve diğer memurlara : 
4) Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı personelinden; 

inceleme, araştırma, planlama ve programlama, yönetim ve eğitim görevi yapanlara : 
5) Cezaevlerinde ek ders vermekle görevlendirilen öğretmen, eğitici, vaiz, müftü ve 

meslek öğreten sanat erbabına (3) üncü fıkranin (b) bendinde belirlenen ücretler % 25 faz
lası ile ödenir. 

170 

210 

210 

210 

250 

250 

(Personel Kanun
larına göre) 
290 330 

210 — 

b) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 150 inci ve 1323 sayılı Kanunla eklenen 
ek 4 üncü maddesi gereğince, fiilen ek ders görevi 
yapanlara ders saati başına ödenecek ek ders ücreti 
aşağıdaki esaslara göre tespit olunur. 

(1) Harp Akademileri, Gülhane Askerî Tıp Aka
demisi, sınıf okulları, özel ihtisas okulları, Denizcilik 
Yüksekokulu, NBC, İstihbarat ve Dil Okulu, yaban
cı dil okulları ve benzerleri ile harp okullarında ders 
görevi verilenlere taşıdıkları unvart ve niteliklere gö
re, üniversite öğretim elemanları için personel kanun
larında öngörülen.ek ders ücreti üzerinden (öğret
men olarak görevlendirilenlere anılan maddede gire
bilecekleri statüye göre) ücret ödenir. 

(2) Ortaokul ve ortaöğrenim yapan askerî okul
larda (Askerî liseler, astsubay hazırlama okulları gi
bi) ve kurslarda ders görevi verilenlere, bu madde
nin «a» bölümünün (2) nci sırasındaki miktar üze
rinden ek ders ücreti verilir. 

BAŞKAN — 33 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

33 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum : 
Konferans ücreti 
MADDE 34. — Her bir konferans için (700) lira

yı aşmamak üzere, 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 

ncı maddesine göre ve yükseköğretim kurumlarında 
yönetim kurullarınca belirlenen öğretim programı dı
şında, 

b) 3.6.1971 tarihli ve 1467 sayılı Harp Akade
mileri Kanununun 11 inci maddesi uyarınca harp 
akademilerinde ve diğer yüksek dereceli askerî okul
larda (Harp okulları, sınıf okulları, Denizcilik Yük
sek Okulu, özel ihtisas okulları, İstihbarat ve Dil 
Okulu, NBC Okulu gibi), 

c) Cezaevlerinde mahkûm ve tutuklulara ders 
müfredatı dışındaki konularda Bakan onayı ile, 

Konferans verenlere kurumlarınca belirlenen tu
tarda konferans ücreti ödenir. 

Hizmet içi eğitim ve kurslarda konferans ücreti 
ödenmez. 

BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

34 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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35 inci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Hazine ve Kamu Kuruluşlarına ilişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Hazine işlemleri 

Hazine bonoları ve avans işlemleri 
MADDE 35. — Genel Bütçe ödemelerini zama-. 

nında yapabilmek ve tahsilatın göstereceği mevsim
lik dalgalanmalardan bu ödemelerin olumsuz yönde 
etkilenmesini önlemek, uygulanmakta olan para po
litikasını yönlendirmek, amaçları ile malî yıl içinde 
gerçek ve tüzelkişilere genel bütçeden Hazine yardı
mı yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına, Kanunla 
kurulmuş fonlara en çok bir yıl vadeli Hazine bo
noları satmaya, gerektiğinde bu bonoları satın alma
ya, satılacak Hazine bonolarının çeşitlerini, miktarı
nı, satış usul ve esasları ile şartlarını tespite, 14.1.1970 
tarih ve 1211 sayılı Kanunun 50 nci maddesi esasla
rına göre T. C. Merkez Bankasından kısa vadeli 
avans almaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

Hazine bonolarının faiz ve bedelleri ile bunlarla 
ilgili ödemeler ve borçlanmaya ilişkin bütün işlemler 
her türlü vergi ve resimden muaftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
36 ncı maddeyi okutuyorum : 
İç borçlanma tahvilleri 
MADDE 36. — Üçüncü maddede belirlenen tu

tara kadar iç borçlanma akdine Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. Çı
karılacak tahvillerin faiz oranı, ihraç fiyatı, ödeme 
süresi, basım ve satış yöntemleri.ve diğer şartlan Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca tespit olunur. Bu 
tahvillerin basım giderleri ve satışa katılacak banka
lara ödenecek komisyon ve banka muameleleri ver
gileri ile satışa katılan bankaların satış işlemleri do-
layısı ile yapacakları her türlü gider, vergi, resim ve 
harçların Hazinece bankalara geri ödenmesinde ve 
tahvillerin basımında uygulanacak şekil ve esaslar 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası arasında 1050 sayılı Muha-
sebei Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu hükümleri uygulanmaksızın aktedilecek ma
lî servis anlaşması ile tespit edilir. 

Çıkarılacak tahvillerin faiz ve anapara ödemeleri 
ile yukarıda sözü geçen malî servis anlaşmasında yer 
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alacak ödemeler ve bunların dışında kalan diğer kon
solide Devlet borçlan ile ilgili gider ve işlemler her 
türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Bu fıkralardaki hükümler Hazine bonoları ile da
ha önceki yıllarda ihraç olunan Devlet tahvili ve Ha
zine bonoları ve diğer konsolide Devlet borçlarıyla 
ilgili işlemlerde de geçerlidir. 

Devlet iç borçlanma tahvilleri ile Hazine bonoları 
kamu kurumlarının yapacakları ihale ve sözleşmeler
de teminat olarak ve Hazinece satılacak millî emlak 
bedellerinin ödenmesinde nominal değerleri üzerin
den kabul edilir. 

Bu madde gereğince çıkarılacak Devlet tahvilleri 
aşağıdaki türlerde olabilir. 

a) Hazinece çıkarılmış ve halen tedavülde bulu
nan 20 yıl vadeli ve her an paraya çevrilebilir Devlet 
iç borçlanma tahvillerinin taşıdığı şartlar ile tahvil çı
karılabilir. Bu tahvillere uygulanacak faiz oranı, Ha
zinece çıkarılmış ve halen tedavülde bulunan bu tür 
Devlet iç borçlanma tahvillerine de uygulanır. 

b) Hazinece çıkarılmış ve halen tedavülde bulu
nan Devlet iç borçlanma tahvillerinden nitelikleri 
farklı, birbirinden bağımsız tertipler halinde Devlet 
iç borçlanma tahvilleri çıkarılabilir. Bu tahvillere uy
gulanacak faiz ve diğer şartlar bu maddenin (a) fık
rasına göre çıkarılacak Devlet iç borçlanma tahville
rine uygulanmaz. 

ozeı Kanuuıar gereğince Devlet tahvilleri almak 
zorunda bulunan banka, anonim ve limitet şirketler 
ile kuruluşların hangi tür Devlet iç borçlanma tahvil
leri alacakları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca 
belirlenir. 

Bu madde gereğince yapılacak borçlanmalar, Dev
let tahvillerinin taşıdığı şartlarla, bankalarda hesap 
açtırmak suretiyle de yapılabilir. Bu yöntemle borç
lanmanın şekil ve şartları Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığınca belirlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum : 
Program ve proje kredisi ile dış borçlanma 
MADDE 37. — a) Yabancı ülkeler, uluslararası 

kurumlar veya yabancı banka ve kurumlarla yapıl
mış ve yapılacak anlaşmalar uyarınca, belli hizmet
ler, taahhütler, yatırımlar veya projeler için sağlana
cak yardımlar ile program ve proje kredisi ve hibe 
olarak malî yıl içinde elde edilecek imkânların Türk 
Lirası karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedellerini 
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bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan gerektiğinde 
ilgili kuruluşlara ait bütçelerin özel tertiplerine öde
nek kaydetmeye Hazine ve Dış İicaret Müsteşarlığı
nın teklifi üzerine Maliye ve Gümrük Bakanı yetki
lidir. 

İlgili kuruluşlara ait bütçelere ödenek kaydolunan 
tutarlardan yılı içinde harcanamayan ödenek artık
ları, izleyen yıla yukarıdaki esaslara göre devrolu-
nur. 

Daha önceki yıllarda aynı amaçlarla sağlanmış 
bulunan Türk Lirası karşılıkları ile malzeme ve hiz
met bedelleri için de yukarıda yazılı esaslara göre iş
lem yapılabilir. 

b) Yabancı ülkeler ve uluslararası kurumlarla 
yapılmış veya yapılacak anlaşmalar hükümlerine gö
re; Hükümetimizle bu ülkeler veya kurumlar tarafın
dan harcama yer veya amacının ortaklaşa tespiti ka
rarlaştırılmış tutarları ve sözkonusu anlaşmalar hü
kümlerinin uygulanması dolayısıyla harcanması gere
kecek parayı, yabancı ülke, kuruluş ve uluslararası 
kurumlardan sağlanmış veya sağlanacak bağış yar
dımlarıyla program kredilerinin sağladığı veya sağ
layacağı Türk Lirası karşılıklarından ayırarak belirli 
hesaplara yatırmak veya saptanan amaçlar için kul
lanılmak üzere bütçeye gelir ve ödenek kaydetmeye 
ve bunları harcamaya Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığının teklifi üzerine Maliye ve Gümrük Bakanı 
yetkilidir. 

c) Türk parası karşılıklarından serbest bırakılmış 
olup da Hazine işlemi olarak Devlet borçlarına karşı
lık harcanmış tutarları Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığının teklifi üzerine bütçeye gelir, ödenek ve gi
der kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkili
dir. 

d) Uluslararası Para Fonu ile olan ilişkilerimiz 
çerçevesinde ülkemizin kullanımına ayrılan özel çek
me haklarının yarattığı Türk Lirası karşılıklarını, ge
rektiğinde, bütçeye gelir ve bu konuda yapılacak geri 
ödemelerin gerektirdiği tutarları bütçeye ödenek ve 
gider kaydetmeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı
ğının teklifi üzerine Maliye ve Gümrük Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
38 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 38. — Yabancı ülkeler, uluslararası ku

rumlar veya yabancı banka ve kurumlardan borçlan
ma yoluyla sağlanan imkânları, ekonominin çeşitli 
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sektörlerinde gelişmeyi artırmak amacıyla ve andlaş-
I malar hükümleri uyarınca kamu ve özel sektör ku-
| rumlarına ikraz veya devretmeye ve bu kredilerden 
j yapılması gereken geri ödemeleri aynı kuruluşlar için 

hesaben ikraz veya krediye dönüştürmeye Hazine ve 
! Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yet-
| kilidir. 
j Yukarıda belirtilen imkânların doğrudan Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankasınca sağlanması halinde, 
bu kredileri kısmen veya tamamen anlaşma hüküm
leri ile beraber devralmaya, devralınan kredileri ka
mu kurumlarına ikraz veya devretmeye ve bu kredi
lerden yapılması gereken geri ödemeleri aynı kuruluş
lar için hesaben ikraz veya krediye dönüştürmeye 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakan yetkilidir. 

Uluslararası kurumlarca, yabancı ülkelerin kredi 
kuruluşlarınca ve diğer her türlü dış kaynaklarca ka-

i mu kurumlarına (Özel hukuk hükümlerine tabi ol-
i makla beraber sermayelerinin % 50'sinden fazlası 

kamuya ait olanlar dahil) ve yatırım bankalarına ve
rilecek kredileri, anlaşmalarındaki şartlarıyla garan
ti etmeye, ulusal banka ve kamu kuruluşlarınca ya
bancı ülkelere açılacak kredilerin geri ödenmesini ga
ranti etmeye, yabancı ülkelerde doğrudan teminat 
mektubu vermeye, yetkili ulusal bankalar lehine ga
ranti vermeye, özel sektör kurumlarına verilecek kre
dilere Türk parası kıymetini koruma mevzuatına gö
re transfer garantisi vermeye Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

Daha önceki yıllarda yapılan işlemler için de bu 
esaslar geçerlidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
39 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 39. — Yıllık programlarla belirlenen dış 

finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 244 
sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan kuruluşlarla 
kredi anlaşmaları yapmaya ve projelerin yapılabilir
lik çalışmalarının dış finansman ihtiyaçlarını karşıla
mak üzere Dünya Bankası ile üzerinde anlaşılacak 
şartlarla (10 000 000) dolara kadar olan borçlanma
ların yapılmasına Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı
ğının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

Bu gibi anlaşmalar savunma borçlanmalarına iliş
kin kredi anlaşmaları ve bütçe kanunları hükümleri
ne dayanılarak yapılmış olup, Bakanlar Kurulunca 
uygun görülen diğer kredi anlaşmaları Bakanlar Ku-
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rulu kararıyla yürürlüğe girer. Bu kararnameler 
31.5.1963 tarih ve 244 sayılı Kanun ve 23.5.1928 ta
rih ve 1322 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir. 

Daha önceki bütçe yıllarında aktedilmiş benzeri 
anlaşmalar hakkında da bu hüküm uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
40 inci maddeyi okutuyorum : 
Selektif kredi fonundan ödemeler 
MADDE 40. — Kredilerin maliyetlerinin ucuzla

tılması, yatırımların ve dışsatımın özendirilmesi ve 
banka kaynaklarının ekonomik gelişme hedeflerine 
yöneltilmesi amacıyla, Bakanlar Kurulunca çıkarılan 
kararlar ve bu kararların ek ve değişikliklerine daya
nılarak borçlulara selektif kredi fonundan faiz farkı 
ödemesi yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum .* Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
41 inci maddeyi okutuyorum : 
Çeşitli saymanlıklardaki değerlerin Hazineye ge-

ÇİŞİ 

• MADDE 41. — Maliye ve Gümrük Bakanı, bü
tün saymanlıkların çeşitli nedenlerle Hazine hesapla
rı dışında kalan mal varlıkları ve emanetler de dahil 
olmak üzere her çeşit paralarım Hazine hesaplarına 
kaydettirmeye, bu hesaplara tasarruf etmeye ve bu 
amaçla gerekli önlemleri almaya yetkilidir. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun ta
nımladığı bir saymanın yönetim ve sorumluluğunda 
olmayan kamu fonları hakkında da bu hüküm uy
gulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
42 nci maddeyi okutuyorum : 
Geri verilecek paralar 
MADDE 42. — 27.6.1963 tarih ve 261 sayılı Ka

nun uyarınca, geri verilecek paraların ödeme şekil 
ve usulleri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağ
lı olduğu Bakanlıkla Maliye ve Gümrük Bakanlığın
ca müştereken tespit olunur. 

Yapılacak inceleme sonunda, fazla ödendiği tes
pit olunan tutarlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ge
ri alınır. 

BAŞKAN —r Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

43 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 

Hazine ve Kamu Kuruluşları ilişkilerine Ait 
Hükümler 

Ayrıntılı harcama planları 
MADDE 43. — 1985 malî yılında, Genel Bütçe

ye dahil dairelerle katma bütçeli idareler, belediye
ler, belediyelere bağlı kuruluşlar, özel idareler, kamu 
iktisadî teşebbüsleri ile benzeri kuruluşlar ve fonla
ra tasarruf eden kuruluşlar, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca 
tespit edilecek esaslar ve sürelerde; 

a) Gelir tahminlerini, 
b) Gider tahminlerini, 
c) Malî tabloları, 
d) Birbirleriyle borç ve alacak durumlarını, 
İlgili mercilere vermek zorundadırlar. 
Maliye ve Gümrük Bakanı madde kapsamına gi

ren idare, kuruluş, teşebbüs ve kurumlardan, her tür
lü malî işlemleri ile ilgili bilgi, belge ve hesap durum
larını almaya; bu belge ve hesap durumları ile borç
lanma ve borç ödeme imkânları üzerinde inceleme 
yaptırmaya, programlarına uygun harcama yapma
yan* bilgi, belge ve hesap durumlarını ibraz etmeyen 
idare, kuruluş, teşebbüs ve kurumların bütçe ödenek
lerini kesmeye ve diğer imkânlarını durdurmaya; büt
çe ödenekleri ile diğer imkânları en etkin şekilde kul
lanmak üzere gerekli önlemleri almaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

44 üncü maddeyi okutuyorum : 

Sermaye değişikliği ve kâra ilişkin hükümler 
MADDE 44. — Kamu iktisadî teşebbüslerinin yö

netim veya müdürler veya genel kurullarınca onay
lanan 1984 net kârlarıyla eski yıllar kârlar ve olağan
üstü yedek akçelerinden ödenmiş sermayelerine mah
sup edilmeyen ve Hazine payına düşen tutarları, büt
çeye gelir ve yıllık yatırım ve finansman programla
rı çerçevesinde veya genel kurul kararları gereğince 
sermayesine mahsup veya kendilerine ikraz edilmek 
üzere bütçeye ödenek veya gider kaydetmeye Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi üzerine Maliye 
ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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. 45 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 45. — Kamu ortaklıklarının ve iştirak

lerinin yeniden düzenlenmesi önlemlerini gerçekleştir
mek, sermaye artırımlarına katılmak, yatırım ve fi
nansman programlarının gereklerini yerine getirmek 
amacıyla, 

a) Hazineye her türlü sermaye artırımlarına ka-
tılınmasına ve her türlü sermaye paylarının satın alın
masına, 

b) Hazinenin ve kamu iktisadî teşebbüslerinin 
sermaye paylarını diğer kamu iktisadı teşebbüslerine 
ve katma bütçeli idarelere devrettirmeye ve onlar ta
rafından da devraldırmaya, 

c) Kamu iktisadî teşebbüslerine Hazinece ikraz 
edilen tutarları yıllık yatırım ve finansman program
larına uygun olarak teşebbüslerin ödenmemiş serma
yelerine mahsup etmeye veya vadelerini uzatmaya, 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı oldu
ğu Bakan yetkilidir. 

d) Bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla belirle
nen tutarları, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
teklifi üzerine niteliğine göre, bütçeye gelir ve gerek
tiğinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere yete
rince ödenek ve "gider kaydetmeye, Maliye ve Güm
rük Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
46 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 46. — Devlet Yatırım Bankası Kanunu

nun 2 nci maddesi dışında kalan Kamu İktisadî Te
şebbüslerini, yıllık yatırım ve finansman programın
da öngörülen yatırımlarının finansmanı için Devlet 
Yatırım Bankasının yatırım ve işletme kredilerinden 
yararlandırmaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
nın bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

BAŞKAN— Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
47 nci maddeyi okutuyorum : 
Özel otomatik ödenekler 
MADDE 47. — Genel Bütçeye dahil daireler, 

katma bütçeli idareler, iktisadî devlet teşekkülleri ve 
diğer kamu iktisadî teşebbüslerinin ve belediyelerin 
geçmiş yıllarda ve 1985 malî yılında, birbirlerine, Ha
zineye, belediyelere bağlı kuruluşlara, elektrik idare 
ve müesseselerine, özel idarelere, Devlet Yatırım Ban
kasına ve T. C. Merkez Bankasına her çeşit işlemler
den doğan tüm borç ve alacakları ile dış borçlarını 

nakden veya hesaben tahsil veya tediye etmeye ve 
ettirmeye, cari hesapların ve karşılıklı borç ve ala
caklarının ödeme şekil ve zamanını tespite, mahsup 
işlemlerini tamamlamaya Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığının bağlı olduğu Bakan, bütün bu işlemler 
sonuçlarını Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
teklifi üzerine gereğine göre bütçeye gelir ve karşılı
ğında mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ödenek 
ve gider kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yet
kilidir. 

Yukarıdaki fıkra kapsamına giren idare, kurum 
ve kuruluşlar, birbirlerine olan borç ve alacaklarını 
istendiğinde Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildir
mekle yükümlüdürler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
48 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 48. — a) 6.12.1960 tarihli ve 154 sa

yılı, 12.6.1963 tarihli ve 250 sayılı, 26.7.1965 tarihli 
ve 691 sayılı, 22.5.1975 tarihli ve 1902 sayılı tahkim 
kanunları ile 5.9.1963 tarihli ve 325 sayılı Kanun ve 
441 sayılı Devlet Yatırım Bankası Kanununun 27 nci 
maddesi gereğince doğan Hazine borç ve alacakları
nı, yukarıdaki mahsup işlemlerinin yapılabilmesi için 
veya yıllık yatırım ve finansman programının gereği 
olarak veya küçük meblağların hesaplardan tasfiyesi 
amacıyla kısmen veya tamamen erken tahsil ve öde
meye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı ol
duğu Bakan yetkilidir. 

b) (a) fıkrasında belirtilen tahkim kanunları do
layısıyla Hazinenin kamu kuruluşlarına olan borçları 
Devlet iç borçlanma tahvilleri verilmek suretiyle tas
fiye olunur, bunlar için de geçmiş yıllar vadelerine 
ait faiz ödemesi yapılmaz ve bu fıkra gereğince ya
pılacak mahsup işlemleri sonuçlarının gelir, ödenek 
ve gider kaydının yapılmasında bu Kanunun 47 nci 
maddesi hükümleri uygulanır. 

c) (a) fıkrasında sözü edilen tahkim kanunları 
uyarınca yapılan erken ödeme ve mahsup işlemleri 
faizsiz olarak yürütülür. Bu işlemler için geçmiş yıl
lar vadelerine ait faiz ödemesi yapılmaz ye kanunla
rın uygulanmasından ötürü Hazineye borçlu olan ku-
. romlardan da faiz aranmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Bu
yurun Sayın Üzel. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir)— Sayın Başkan, bu 
48 inci maddenin erken tahsil ve ödemeye ait olan 
.(a) fıkrasının sondan üçüncü satırında küçük meb-
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lağlardan bahsediliyor. Bu küçük meblağların mik
tarları hakkında acaba Sayın Bakan bir açıklama ya
parlar mı? Bu küçük meblağlar ne kadar? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu konuda bir açık
lama yapabilecek misiniz? 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; bu küçük meblağlar ar
tık üzerinde durulmaması gereken büyüklükte bir 
raıkamdır; hizmetin mahiyetiyle ilgili olarak değişe
bilir. Bu ralkam şu kadar demek mümkün değil. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Mesele 1 mil
yon... Bunlar malı Ikonulardır. Bir miktar, bir iliıriit 
koymak lazım. 

MALIYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Efendim; 
düşünülen, amaçlanan hizmetin yapılmasına yeterli 
olmayacak kadar bir rakamdır. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, soru mahiyetini 
aştı. Şayet söz almak istiyorsanız, buyurun kürsü
de izah edin, bir değişiklik önergesi vermek istiyor
sanız verin. 

Buyurun efendim. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

soru mahiyetini aşmıyor. Konu malî açıdan oldu
ğu için, bir asgarî ve azamî miktarın belirtilmesi 
malî (kanunlar gereğidir. O itibarla, limit koyulma
sında yarar vardır demek ve uyarmak istiyorum; 
yoksa, bir önergeyle değişiklik şeklinde değil. İleri
de mahsup işlemlerini yapacak teşkilat zorluklar için
de kalacağı için arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
48 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
49 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 49. — Türkiye Cumhuriyeti Karayol

ları ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüklerinin dış 
borçları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçe
sinde yer alan «Dış Devlet borçlan» alt programının 
ilgili faaliyet ve harcama kalemine konulan ödenek
ten karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

50 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 50. — Genel Bütçeye dahil daireler

le, katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu ik
tisadî teşebbüslerine yapılacak «İktisadî Transfer

ler ve Yardımlar Hakkında» 8.6.1959 tarihli ve 7338 
sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
51 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 51. — Hükümet tarafından destekleme 

alımları ile görevlendirilecek kamu iktisadî teşebbüs
lerinin bu görevleri nedeniyle gerekli finansman ih
tiyaçları için çıkarılacak bonolara Hazine kefaleti ver
meye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı ol
duğu Bakan yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
52 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 52. — 1985 ve daha önceki yılarda 

yabancı devletlerden sağlanmış ve sağlanacak krediler 
ile 1978 1979 ve 1980 yılları için OECD ülkeleri ve 
faponya ile aktedilen Dış Borç Erteleme Anlaşmaları 
kapsamına giren garantili ticarî kredilerin Hazine he
sabına alınmış Türk lirası karşılıklarından, yılları büt
çelerine gelir kaydedilmeyerek ayrı bir hesapta tutu
lan meblağları, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
nın teklifi üzerine gerektiğinde cari yıl bütçesinin il
gili tertiplerine gelir, ödenek ve gider kaydetmeye 
Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

iBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

53 üncü maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

RE - MO 
MADDE 53. — Silahlı Kuvvetlerin yeniden teş

kilatlanması, silah, araç ve gereçlerinin yenileştiril
mesi amacıyla Millî Savunma Bakanlığına gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi 
hakkında 1904 ve 2020 sayılı kanunlarla değişik 
27.6.1972 tarih ve 1601 sayılı Kanunun 8.9.1983 ta
rih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa aykırı ol
mayan hükümlerinin yürürlük süresi uzatılmış ve il
gili bütçede yeni tertip açmaya ve geçen yıllar öde
nek bakiyelerini devretmeye Maliye ve Gümrük Ba
kanı yetkili kılınmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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54 üncü maddeyi okutuyorum : 
Dernek ve benzeri kuruluşlara yapılacak yardımlar 
MADDE 54. — Genel ve katma bütçeli kuruluş

lar, bütçelerindeki «Dernek, birlik, kurum, kuruluş, 
sandık, vakıf ve benzeri teşekküllere yapılacak öde
meler» faaliyetinde yer alan ödeneklerden yapacak
ları yardımlarda; anılan kurumların 'bütçeden alacak
ları yardımlarla gerçekleştirecekleri hizmet ve faali
yetlerini gösteren plan ve iş programlarını istemek, 
bunlar üzerinde gerekli incelemeyi yapmak, plan İle 
iş programlarının gerçekleştirilme durumlarını izle
mekle zorunludurlar. Yapılacak yardımlar yukarıdaki 
incelemelere bağlı olarak gerektiğinde taksitler ha
linde ödenebilir. 

(Harcamaların yukarıdaki esaslar doğrultusunda 
amacına uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme
ye, yapılacak yardımların yönlendirilmesine ilişkin 
yeni ilkeleri tespite Maliye ve Gümrük Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Madde, üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
55 inci maddeyi okutuyorum : 
Kişi borçları ve işçi avanslarının ımahsübu 

MADDE 55. — a) Saymanlık hesaplarında ka
yıtlı olup, zamanaşımına uğrayan veya zorunlu ne
denlerle tahsil imkânı bulunmayan kişi borçlarından, 
1050 sayılı Mühasebei Umumiye Kanununun 133 ün
cü maddesi uyarınca Malî Müşavere Encümeni tara
fından silinmesi gerektiğine karar verilenlerin kayıt
tan düşme işlemlerini yapmaya Maliye ve Gümrük 
Bakanı yetkilidir. 

Bu suretle kayıtlardan düşülmüş olan Hazine ala
caklarından tutarı 50 000 lirayı aşanlar Yasama Or
ganının onayına sunulur. 

b) Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığının 19.10.1983 
tarihli ve 1 No. lu tebliği ile verilen ve 1985 yılına 
devredilen avansların mahsubuna ilişkin düzenleme
leri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

'BAŞKAN — Madlde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
56 nci maddeyi okutuyorum : 
Devlet hesaplarımda kuruşlu işlemler 
MADDE 56. — Devletin mahkemelerce hükme 

bağlanan para cezaları da dahil olmak üzere her tür
lü gelir ve giderlerinin tarh, tahakkuk, tahsil ve tedi
yesi ile emanetlerin alınıp, geri verilmesinde ve Dev
let kayıüaruıda, kanunlarında ve diğer mevzuatında 

belirtilmiş tutar ve oranlar değişmemek kaydıyla lira 
kesirleri dikkate alınmaz. 

Pul yapıştırılarak yapılan tahsilat bu hükmün dı
şındadır. 

Maliye ve Gümrük Bakanı yukarıda belirtilen hu^ 
suslarla ilgili olarak doğacak aksaklıkları gidermeye, 
vergi dairelerinin müfredat ve mutabakat hesapları 
arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla dene
tim raporlarına dayanılarak tespit edilecek kesin fark
ları terkine yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştin, 
57 nci maddyyi okutuyorum : 
Mahsup süresi 
MADDE 57. — 1050 sayılı Mühasebei Umumi

ye Kanununun 108 inci maddesinde belirlenen mah
sup süreleri malî yılın ikinci ayı sonunda biter. 1984 
malî yılına ilişkin mahsup süresi için de bu hüküm 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
57 nci madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, 

okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1985 Malî Yılı Bütçe Kanu

nu Tasarısının «Mahsup Süresi» ile ilgili 57 nci mad
desine 2 nci paragraf olarak aşağıdaki hükmün ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 
R. Ercüment Konufcman Alâeddin Kısakürek 

İstanbul Kahramanmaraş 
Mehmet Onur Pertev Aşçıoğlu 

Kahramanmaraş Zonguldak 
Nihat Harmancı İsmail Dayı 

Konya Balıkesir 
Ahmet Yılmaz Saffet Sert 

Giresun Konya 
Arif Şevket Bilgin Mehmet Topaç 

Rize Uşak 
Mümtez GüUler Yavuz Köymen 

Uşak Giresun 

deli yatırılmış olup, akreditifi açılmış bulunan taşıt be
deli yatırılmış olup, akreditifi açılmış bulunan taşıt 
bedelleri, taşıtların malî yılın bitiminden itibaren iki 
ay içinde teslim edilmesi ve tahakkuk evrakının ve
rilmesi kaydıyla anılan yıl bütçesinden mahsup edilir. 

Gerekçe : 
Yurt dışından satın alınması gereken bazı taşıt

ların siparişi verilip, akreditifi açıldığı halde, tesliminin 
malî yılın sonuna kadar gerçekleşmemesi halinde, bu 
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taşıtlara ait alım bedelinin ait olduğu geçen yıl büt
çesinden mahsubunun sağlanması maksadıyla bu de
ğişiklik teklif olunmaktadır. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
. Hükümet katılıyor mu? 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kaibul edilmiştir. 
Maddeyi, kabul edilen önergedeki değişiklikle bir

likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

58 inci maddeyi okutuyorum : 
Vergi bağış ılUığı 
MADDE 58. — 1985 malî yılı içinde, Millî Sa

vunma Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, Sa
hil Güvenlik Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teş
kilatı ihtiyacı için Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
(27.09) tarife pozisyonunda yer alan hampetrol ile 
(27.10) tarife pozisyonunda yer alan akaryakıt ve 
madenî yağların, (3 8.19.29; tarife pozisyonuna giren 
yalnız petrol istihsalinde kullanılan kimyevî müstah
zarlar ile (34.02.38.19) yalnız makine yağı istihsalin
de kullanılan katkı maddeleri (addififler) dış alım 
ve bunların yurt içinde üretilenlerinin teslimi, gümrük 
vergisi, belediye hissesi, ithalde alınan damga resmi, 
rıhtım resmi, katma değer vergisi ve akaryakıt tüke
tim vergisi ile Hazineye, katma bütçeli idarelere, 
özel idare ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, 
harç, zam ve ardiye ücretlerinden müstesnadır. 

• (27.10) gümıüfc tarife pozisyonuna giren akarya
kıt ve madenî yağlar Millî Savunma Bakanlığı, Jan
darma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutan
lığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı ihtiyaçları için adı 
geçen kuruluşlara veya onların gerek göstermesi üze
rine akaryakıt ikmalini yapan müesseselere birinci 
fıkradaki istisna esasları çerçevesinde teslim edilir. 

Ancak, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel 
Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Millî 
İstihbarat Teşkilatı ihtiyaçları için vergi bağışıklığı 
uygulanarak ithal olunan hampetrolden elde ©dilen 
ürünlerin bunlara tahsis olunmayan kışımı yukarıda
ki istisnadan faydalanamaz. 

I Türk Silahlı Kuvvetleri saıvunma hizmetierinin 
I yürütülmesi için yurt dışından alınması zorunlu bu-
I lunan savaş silah, araç, makine ve teçhizatı ile mal-
I zemelerinin yapılmış ve yapılacak dışalımları bu mad-
I denin birinci fıkrasında yazılı vergi ve resimlere tabi 
I değildir. 
I Gümrük Muhafaza Teşkilatı ihtiyacı için Maliye 
I ve Gümrük Bakanlığınca yurt dışından satın alınacak 
I silah, makine, jeneratör, telsiz, radar ve muhabere 
I cihazları, televizyon ve sistemlerine ait cihazların, 
I ses ve resim kaydedici cihaz ve bunların parça leva-
I zımatı 1985 malî yılı içinde gümrük vergisi ve resirn-
I lerinden bağışık olarak ithal edilir. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
I Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, oku-
I tuyorıım : 

t Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
I Bütçe Kanunu Tasarısının «Vergi Bağışıklığı» baş-
I lığını taşıyan 58 inci maddenin birincil paragrafında 
I yer alan «Klatma Değer Vergisii» ibaresinin çıkarıl-
I masını arz ve teklif ederiz. 

Alâeddin Kısakürek Mehmet Onur 
I Kahramanmaraş Kahramanmaraş 

I Nihat Harmancı Ünal Yaşar 
I Konya Gaziantep 

I Engin Cansızoğlu Yavuz Köymen 
I Zonguldak Giresun 

I Gerekçe : 
I 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 19 
I uncu maddesi, «Diğer kanunlardaki vergi muaflık ve 
I istisna hükümleri bu vergi kanunu bakımından ge-
I çerezdir. Katma Değer Vergisine ilişik in istisna ve 
I muafiyetler ancak bu Kanuna hüküm eklenmek ve bu 
I Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir.» 
I hükmünü içermektedir. 

I 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer 
I Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinin 'Değiştirilme-
I sine ilişkin Kanunun 1 linçi maddesiyle «Millî Savun-
I ma Bakanlığı, Jandarmla Genel Komutanlığına, Sa

hil Güvenlik Komutanlığı ve Millî istihbarat Teşfcila-
I ti Müsteşarlığına yapılan ve gümrük giriş tarife 

(27.09), (27.10), (38.19.29), (34.02) ve (38.19) pozisyon-
I larınıda yer alan ham petrol, akaryakıt, yağlar ile pet-
I rol istihsalinde kullanılan kimyevî müstahzarlar ile 
I makine yağı imalinde kullanılan katkı maddelerinin 
I teslimi Katma Değer Vergisinden istisna edilmiş» bu-
I Ilınmaktadır. 
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Bu nedenle Bütçe Kanun Tasarısının 58 inci mad-
desıinde yer alan «Katma Değer Vergisi» ibaresine 
gerek kalmamaktadır. 

Arz ederiz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon^ katılıyor mu?. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKÂNVE-

KÎLİ AYÇAN ÇAKIROÖULLARI (Denizli) — Ka-, 
tüiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Katıhyoruz 
efendim. 
, BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon 

katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Maddeyi, değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Madde önergedeki de
ğişik şekliyle kabul edilmiştir. 

59 uncu maddeyi okutuyorum : 
Malî Yılda Kısmen Veya Tamamen Uygulanmayacak 

Kanun Hükümleri 
MADDE 59. — a) (1) 9.6.1958 tarihli ve 7126 

sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 21.10.1960 tarih ve 
107 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesinin (a) fık
rası, 

(2) 6831 sayılı Orman Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç Ek Madde 
ile 'bir geçici madde Eklenmesine Dair 20.6.1973 t a 
rih ve 1744 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi. 

(3) 18.2.1963 tarih ve 197 sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin müşterek 
trafik fonuna pay verilmesine ilişkin, 

(4) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun de
ğişik 46 nci maddesinde yer alan «... bu hariç isteyen 
öğrenciler için borçlanma veya hizmet yükümlülüğü 
karşılığı Devlet tarafından ödenir,» 

Hükümleri, 1985 bütçe yılında, bu Kanuna bağlı 
(A) cetvelinin İlgili tertiplerine konulmuş ödenek 
tutarları düzeyinde uygulanır. 

b) (1) Muhafazasına lüzum kalmayan evrak 
ve vesaikin imha edilmesi hakkında 26.3.1956 tarih 
ve 6696 sayılı Kanun; (Ancak, anılan Kanunda, sayı
lan kurumlar kendilerine ait yazı ve belgelerin yok 
edilmesini bu Kanun hükümlerine bağlı olmaksızın 
hazırlayacakları yönetmelikler doğrultusunda yerine 
getirebilirler, Bütçe Kanunlarının verdiği yetkiye da
yanılarak daha önceki yıllarda bu konuda çıkarılmış 
olan yönetmelikler 1985 malî yılında da geçerliliğini 
korur.) 

(2) Şehir içi konuşmalar dışında Ankara, Istan-
ibul, tzmıir ve diğer şehirlerde tesis edilen meccani te
lefonlara ait 30.5.1926 tarih ve 876 sayılı Ankara Şeh
ri Otomatik Telefon Kanununun 7 nci ve bu madde
ye ek 5.12.1928 tarih ve 1366 sayılı; 13.12.1934 tarih 
ve 2609 sayılı; 10.3.1930 tarih ve 1569 sayılı; 16.4.1933 
tarih.ve 2142 sayılı; 11.6.1933 tarih ve 2304 sayılı ka
nunlar ile 3054 sayılı Kanunun 7 nci, 3488 sayılı Ka
nunun 6 nci ve 1.5.1930 tarih ve 1601 sayılı Kanunla 
değişik 1379 sayılı Kanunun 5 inci maddesi; 

(3) 29.8.1977 günlü ve 2108 sayılı Muhtar ödenek 
ve Sosyal Güvenlik Kanununun 2 nci maddesinin 2 
nci fıkrası; 

(4) Hazine tarafından garanti edilen dış kredi
ler nedeniyle nakden veya hesaben ödenen veya ta
hakkuk ettirilen faizler için Kurumlar Vergisi Kanu
nunun 12/6 ve 24/4 maddeleri (Yalnızca islam ülke
leri, kuruluşları, fonları ve İslam Kalkınma Bankası 
için aynı Kanunun, 12/5 ve 24/3 maddeleri diğerlerine 
ilaveten) ve Uluslararası .kurumlarca, yabancı ülke
lerin kredi kuruluşlarınca ve diğer her türlü dış kay
naklarca kamu kurumlarına, yatırım bankalanna ve-
T.C. Merkez Bankasına verilecek krediler için 1.7.1964 
tarih ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu; 

(5) 6831 sayılı Orman Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç Ek Mad
de ile Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 20.6.1973 
tarih ve 1744 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi; 

(6) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 
16.2.1965 günlü ve 537 sayılı Kanunla değişik 23 ün
cü maddesinde yer alan'% 7 tahdit; 

(7) 2.1.1961 tarih ve 195 sayılı Basın - İlan Ku
rumu Teşkiline Dair Kanunun 42 ve 43 üncü mad
deleri (özel Kanunla kurulan sosyal güvenlik kurum
ları ile bunların aynı Kanunun 29 uncu maddesinin 
(b) bendi kapsamı dışında kalan iştirakleri hakkında); 

(8) 8.6.1984 tarih ve 235 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin 47 nci maddesi ile 44 üncü madde
nin (m) bendi; 

(9) 11.6.1978 tarih ve 2148 sayılı Kanunun ek 
3 üncü maddesinin birinci fıkrası; 

Hükümleri 1985 malî yılında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. 
Efendim soru mu soruyorsunuz yoksa söz mü 

istiyorsunuz?. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sorunun açıklan

masına göre söz alıp almayacağımı arz edeceğim efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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M. NURÎ ÜZEL (Eskişehir) — Maddenin (b) 
fıkrasında belirtilen 6696 sayılı Kanunun 'kapsadığı 
'kurumları açıklamak acaba mümkün mü efendim?. 

BAŞKAN — Sayın komisyon, cevaplama imkâ
nını haiz misiniz?. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KÎLÎ AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Açıktayamam efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sayın milletvekili bir 
açıklatma- arzu ederler. 

Tekrarlar mısınız efendim?. 
M. 'NURÎ ÜZEL (Eskişehir) — Maddenin (b) Me

rasında sözü edilen 6696 sayılı Kanunun, parantez 
içine alındığı şekliyle 'belirtilen kurumlardan neler 
kastediliyor- acaba?. Kanun açıklandığı takdirde bir 
söz hakkımı tekrar muhafaza ediyorum efendim. 

BAŞKAN— Sayın Bakan?. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — tSayın Baş-^ 
kan, yazılı cevap verme hakkımız var mı efendim?. 

BAŞKAN — Hayır efendini, maddeyi müzakere 
©diyoruz; yani maddeye açıklık getirmek bakımından 
konuşuyoruz. 

Evet, konuşmak için söz istiyor musunuz efen
dim?. 

M. NURÎ ÜZEL (Eskişehir) — Açıklamadılar 
ki daha efendim. 

• 

BAŞKAN — Efendim, açıklamaya gerek bir hu
sus yok demek işitiyorlar. 

M. NURÎ ÜZEL (Eskişehir) — Hangi kurumlar 
olduğunu öğrendiğimiz takdirde, maddede getirilmek 
istenen evrakın imha edilmesi hakkındaki konuya dair 
konuşmak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun konuşun efendim; daha iyi 
•açıklık kazanır. 

M. NURÎ ÜZEL (Eskişehir) — Ama hangi ku
rumlar olduğuna dair bir açıklık getirilmediği için 
bu sözümü sövlevemiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Efendim, 
bu 'kanun eski ve çok karışık bir kanun. Uygulama 
imkânları da bulunamıyor. Dolayısıyla 'bu hüküm 
burada yer almaktadır. 

M. NURÎ ÜZELi (Eskişehir) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Üzel. 
M. NURÎ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; Sayın Maliye Bakanı arkada

şımızın şu son söylediği sözü 'biraz yadırgadım. Yıl
lardan beri uygulanamayan bir kanun hakkında bu
rada, bütçede yine 1985 yılında uygulanmamak üzere 
bir hüküm getiriyor. 

Kaç yıldan beri uygulanmayan bir kanun?... Ha
tırladığıma göre 25 yıldan beri uygulanamayan bir 
kanun. Şu halde bu hükümet acaba neden 25 yıldan 
beri uygulanamayan bu kanun hakkında, bu 'bütçede 
de bir ileriki seneye atıyor bu işi?. 

Evrak devletin evrakıdır. Muhafazasına lüzum 
kalmayan evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkında
ki kanunun, yıllardan beri tatbik edilememek duru
munda olduğu bizzat ifade edilen kanunun bir daha 
uzatılmasıdır. Bu, imha edilecek evrakın ne olduğu 
biliıramiyor mu?. 

Görevde iken bu konu Başbakanlığa müteaddit 
defalar sorulmuştur. Başbakanlıkta bunun evrakı var
dır, araştırıldığı takdirde 'bulunacaktır; fakat o za
manın hükümetleri bu kanunu bir türlü uygulayamı
yoruz demektedirler. 

İBRAHİM FEVZt YAMAN (İsparta) — îşin için
den çıkamıyorlar da ondan. 

M. NURÎ ÜZEL (Devamla) — Şu halde, içinden 
çıkılamayan bu kanunun içinden iş (bitirici bu hükümet 
çıksın. 

Arz ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekiline hakikaten çok teşekkür edi
yorum. Çok önemli bir konuya parmak bastılar. İn
şallah bu hususu da halletmek 1985 yılı ve daha son
raki yıllarda hükümetimize nasip olur. Sağolsunlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen?. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bununla ilgili bir 

açıklama yapmak istiyorum tSayın Başkan. 
BAŞKAN — Söz alırsınız, açıklamanızı kürsüde 

;yaparsınız efendim. Buyurun. (Gürültüler, «Oylama
ya geçildi» sesleri.) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, 'sa
vın •milletvekilleri; gecenin bu saatinde çalışmanın ne 
kadar zor olduğunu, fizikî yapının insan üzerine yığ
mış olduğu ve dolayısıyla insanı adalete sürükleyen 
o özelliği atmak için sayın İktidar partisi milletvekille
rinin çare aradıklarını ben de biliyorum. Ama sayın 
milletvekilleri, Büyük Millet Meclisindeyiz ve millet
vekilleri olarak çalışıyoruz. Hareketlerimiz devamlı 
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surette bu düşünce ve 'bilinç altında çok iyi değerlen
dirilmesi gereken hareketler olmalıdır. 

Sayın 'Başkan, biraz önce arkadaşlarıımın sordu
ğu ve sayın bakanın da, «Bugüne kadar değiştirmeye 
fırsat bulamadık, iş bitiren hükümetimiz bunun da 
işini bitirecektir» diye ifade ettiği kanun Türkiye'de 
işlemektedir. Eğer Maliye Bakanlığı İçendi bünyesin
de bunu işletemiyorsa büyük bir noksanlıktır. Benim, 
devlet memuriyetinde 'bulunduğum sürede evrak im
ha komisyonları bu 'kanun çerçevesinde kurulur ve 
devletin sırlarını İfşa edecek mahiyette olabilecek 
evrakları içerisinde bulunduran, atılması gereken kâ
ğıtlar SEKA'ya gönderilmez veyahut da özel koru-

- malar altında SEKA'ya gönderilir, bu imkân yoksa, 
bu komisyonlar tarafından belirli yerlerde imha edi
lirdi. 

Binaenaleyh, buraya konulmuş olan bu hüküm 
geçersiz bir hüküm değildir ve «Kanunun Türkiye' 
de uygulama imkânı yoktur» ifadesini de biraz ya
dırgadığımı söylemek işitiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kuşhan. 
Madde üzerinde başkaca söz isteyen?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
60 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 60. — Bu Kanun 1.1.1985 tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

61 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 61. — Bu Kanunun; 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hü

kümleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 
b) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerini Cum

hurbaşkanlığı Genel Sekreteri, 
c) Sayıştay Başkanlığı ile İlgili hükümlerini Tür

kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 
d) Diğer hükümlerini Maliye ve Gümrük Ba

kam, 
Yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
1985 yılı Bütçe Kanunu Tasamı üzerindeki mü

zakereler tamamlanmış bulunmaktadır. 
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Bu kanun tasarısı açık oylamaya tabidir. Açık 
oylama, yarınki birleşimde bütçenin tümü üzerinde-
'ki son konuşmalardan sonra yapılacaktır. 

Katma Bütçeli idareler 1985 Malî Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısının gider ve gelirlerle ilgili 1 inci mad
de kapsamına giren idarelerin bütçelerinin görüşme
leri tamamlanmıştır. 

Şimdi, tasarının gider ve gelirlerle ilgili 1 inci mad
desini tekrar okuttuktan sonra, oylarınıza sunacağım. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Katma Bütçeli İdareler 1985 Mali Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

ödenekler, öz gelirler Hazine yardımı 
MADDE 1. — a) Katma bütçeli idarelerin 1985 

yılında yapacakları hizmetler için (936 880 275 000) 
lira ödenek verilmiştir. 

b) Katma bütçeli idarelerin 1985 yılı gelirleri 
(130 100 000 000) lirası öz gelir, (806 780 275 000) 
lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam (936 880 
275 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi, daha önce kabul edilen bölümleriyle 

birlikte yeniden oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Bağlı cetveller 
MADDE 2. — a) Katma bütçeli idarelerin, 
1. Ödenek dağılımı (A) işaretli cetvelde, 
2. Gelirleri, her bir idarenin bütçesine ekli (B) 

işaretli, 
3. Özel hükümlerine göre 1985 yılında tarh, ta

hakkuk ve tahsiline devam olunacak gelir çeşitleri
nin dayandığı bükümler, her bir idarenin bütçesine 
ekli (C) işaretli, 

4. Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye 
yetki veren kanunlar, her bir idarenin, bütçesine ekli 
(G) işaretli, 

5. Harcamalara ilişkin formül, her bir idarenin 
bütçesine ekli (R) işaretli, 

Cetvellerde, 
b) Orman Genel Müdürlüğüne-bağlı orman okul

ları öğrencilerinden alınacak ücretler bu idare bütçe
sine ekli (M) işaretli cetvelde, 

Gösterilmiştir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

ÎKÎNCt KISIM 

İdarelere ilişiklin, özel Hükümler 

Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
MADDE 3. — Toprak ve Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğünün toprak ve tarım reformu uygulaması 
ile ilgili uyuşmazlık ve devaları bu Genel Müdürlük 
adına gerektiğinde Hazine avukatları tarafından da 
takip edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
MADDE 4. — Devlet daire ve müesseseleri, ka

mu tüzelkişileri, dernekler ile diğer kurum ve kuru
luşlardan vaki olacak görevler il© ilgili hizmet ta
leplerini kendi imkânları nispetinde, yapılacak anlaş
malar esasları dahilinde ve karşılıkları adı geçen ku
ruluşlarca karşılanmak şartıyla yerine getirmek, ay
rıca Karayolları Genel . Müdürlüğünce yapılan yol
ların kenarında bulunan ve yol güvenliği bakımın
dan yola giriş ve çıkışların düzenlenmesi gereken te
sislerin (Akaryakıt istasyonları gibi) ilgilileri tarafın
dan veya dış yardımlardan etüt, araştırma ve proje 
hizmetlerinin ifası ile yol, köprü ve benzeri tesislerin 
yaptırılması ve balkımı maksadıyla Karayolları Ge
nel Müdürlüğüne yatırılacak paralar bu idareye ait 
(B) iaşretli cetvelde açılacak özel bir tertibe gelir, 
diğer taraftan (A) işaretli cetvelde mevcut veya ye
niden açılacak özel projelere Maliye ve Gümrük Ba
kanlığınca ödenek kaydolunur. Karayolları Genel 
Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde gelir ve ödenek 
kaydı işlemlerini belklemöksizin (A) işaretli cetvelin 
ilgili proje ödeneklerinden gerekli harcamayı yapa
bilir. Yapılan kesin harcamalara göre, tahakkuk eden 
miktarı, ilgili projesindeki ödenekten, harcama yapı
lan projeye aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı 
yetkilidir. 

Bu ödenekten yılı içinde sarf edilmeyen kısmı 
ertesi yıla birinci fıkra esasları dairesinde devren ge
lir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 11.2.1950 tarih ve 5539 sayılı Ka

nunun 30.5.1973 tarih ve 1737 sayılı Kanunla deği
şik 20 nci maddesi gereğince geçişi ücretli olan, yol, 
köprü' ve tünellerin her çeşit gelirleri, aynı mahiyet
teki yol, köprü ve tünellerin yapım, bakım, onarım 
ve işletmesinde kullanılmak üzere, bir taraftan Kara
yolları Genel Müdürlüğü bütçesinde açılacak özel 
bir tertibe gelir, diğer taraftan da yeniden açılacak 
111-02-2-000 (Geçişi ücretli olan yol, köprü ve tü
nellerin planlama, proje ve keşif hizmetleri), 112-04-
2-000 (Geçişi ücretli olan yol, köprü ve tünellerin 
yapım ve onarımı) altpı ogramı ve projeleri ile; 
113-03-1-000 (Geçişi ücretli olan yol, köprü ve tünel
lerin bakım ve işletmesi) altprogram ve faaliyetleri
nin harcama kalemlerine Maliye ve Gümrük Bakan
lığınca ödenek kaydolunur. Karayolları Genel Müdür
lüğü işin gerektirdiği ahvalde, gelir ve ödenek kay
dı işlemlerini beklemeksizin bütçesinin ilgili proje 
ödeneklerinden gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan 
kesin harcamalira göre tahakkuk eden miktarı, ilgili 
projedeki ödenekten, harcama yapılan projeye aktar
maya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödenekten, yılı içinde srfedihneyen kısımlar 
ertesi yıla devran gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuşhan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; gö
rüşmekte olduğumuz Bütçe Kanununun şu anda oku
nan maddeleri teamül haline gelmiş ve yıllardan ak
tarılan ifadeler aynen kullanılmak suretiyle geçilmek
tedir. Biraz önce de birkaç maddenin gerek okunma
sı esnasında, gerek üzerindeki tartışmalarda bunu 
tespit ettik, zaten realite de budur. 

Ancak, şu anda okuduğumuz maddede bir şey 
noksan kalmıştı;" bizce. O da, karayollarının ve üze
rindeki köprülerin veya geçit yerlerinin gelirlerinden 
söz edilmektedir. Son zamanlarda uygulamaya ko
nulmuş olan bu gibi gelir getirici Devlete ait kamu 
yatırımlarının gelirleri, hisse senetleri karşılığı satıl
dığına göre, gelirleri tevzi edileceğine göre, bu mad
dede bir tadilatın yapılması ve dolayısıyla iş bitirici 
Hükümetimizin, iş bitirici Maliye Bakanı ve eleman
larının bu konuyu gözden uzak tutmaması, bunu dü
zelttikten sonra Meclise getirmesi, konuya daha ciddî 
yaklaştıklarını ifade ederdi. 
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Bunu arz etmek için söz aldım. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
5 inci madde üzerinde söz isteyen başka sayın mil

letvekili?.. Yok, 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
MADDE 6. — a) Devlet kurum ve müessese

leri ile toamu lüzelkişileri, dernekler, vakıflar ve ku
rumlar tarafından veya dı̂  yardımlardan sulama, iç
me suyu, yol ve köprü gibi tesislerin yaptırılması ile 
bunların bakımı, etüt, araştırma ve proje hizmetleri
nin gerçekleştirilmesi amacıyla Köy Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğüne yatırılacak paralar, bu İdareye ait 
(B) işaretli oetvelde açılacak özel bir tertibe gelir, di
ğer yandan (A) cetvelinin sonunda açılacak özel ter
tibe Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydo
lunur. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü işin gerek
tirdiği durumlarda gelir ve ödenek kaydı işlemlerini 
beklemeksizin (A) cetvelinin ilgili tertibinden zorun
lu harcamayı yapabilir. İşin bitiminde yapılan harca
malara göre tahakkuk eden miktarı ilgili özel terti-
bindeki ödenekten harcama yapılan kalemlere aktar
maya Maiye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanamayan kısım
lar ertesi yıla yukarıdaki esaslara göre devren gelir 
ve ödenek kaydolunur. 

b) Geçmiş yıllarda (a) fıkrasındaki esaslara gö
re genel ve katma bütçeli kuruluşlara yatırılmış bu
lunan paralar artıklarından bu bütçelerin özel tertip
lerinde mevcut olan erenciklerin, Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü carı yıl bütçesine intikali için ge
rekli işlemleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakam 
yetkilidir, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir, 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
Devlet Su tşleri* Genel Müdürlüğü 
MADDE 7. — 3.7.1968 tarih ve 1053 sayılı Ka

nun gereğince Ankara ve İstanbul -şehirlerine içme, 
kullanma ve endüstri suyu temini maksadıyla girişi
lecek taahhütlerin tutarı için aynı Kanunun 1 inci 
maddesinde gösterilmiş bulunan azamî taahhüt had
leri, dış yardımlardan temin olunan proje kredileri 
için, 1985 malî yılında uygulanmaz. 

1053 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan 
ve Ankara - İstanbul belediyderince yaptırılacak iş

ler karşılığı bu belediyelere yapılacak yardımların sı
nırlı oluşu hakkındaki hüküm 1985 malî yılında uy
gulanmaz, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — Baraj ve hidroelektrik santrallan 

inşası dolayısıyla yerlerinin değiştirilmesine zaruret 
hâsıl olacak kara ve demiryollarının varyant, yol, 
köprü inşaatı ile bu gibi yerlerde ulaşımın süratle sağ
lanması amacıyla havaalanları, inşa, ıslah ve tevsii ve 
baraj ve göl sahalarında kalan akaryakıt boru hatla
rının veryantı için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
bütçesine konulan ödenekten lüzumlu görülecek mik
tarı gereğine göre Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Ta
rım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü 
bütçelerine bağlı (A) işaretli cetvellerin ilgili projele
rine aktarmaya ve bu konuda gerekli işlemleri yapma
ya Maliye ve. Gümrük Bakam yetkilidir. Projelerde 
ver alan proje kredilerinden bu işlerde kullanılacak 
miktarın bu maddede yazılı kuruluşlara devri için ge
reken işlemleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum r Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul ediîmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — Devlet daire ve müesseseleri ile ka

mu tüzelkişileri ve kamu yararına hizmet eden der
nekler veya dış yardımlardan sulama, içme, kullan
ma ve endüstri suyu, kanalizasyon baraj ve hidro -
elektrik santralı ve diğer su kaynaklarının geliştiril
mesi ile ilgili etüt, proje ve inşaat yaptırılması, kana-
let, boru, beton direk, filitre kumu gibi DSİ tarafın
dan üretilen malzemelerin verilmesi, temel sondaj
ları betonla ilgili her türlü deneyler, zemin mekaniği 
deneyleri, her türlü kimyasal deneyler, su, çimento ana
lizleri ve model deneyleri yaptırılması amacıyla Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüğüne yatırılacak paralar, 
bu idareye ait (B) işaretli cetvelde açılacak özel bir ter
tibe gelir, diğer taraftan (A) işaretli cetvelde mevcut 
veya yeniden açılacak özel projelere Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde gelir ve 
ödenek kaydı işlemini beklemeksizin (A) işaretli cet
velin ilgili proje ödeneklerinden gerekli harcamayı ya
pabilir, Yapılan kesin harcamalara göre tahakkuk eden 
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miktarı ilgili projesindeki ödenekten harcama yapı
lan projeye aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yet
kilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarfedilmeyen kısım
lar, ertesi yıla yukarıdaki fıkra esasları dairesinde dev
ren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
MADDE 10. — 29.4.1959 tarih ve 7258 sayılı Ka

nunun 4 üncü maddesi gereğince her çeşit spor, saha 
ve tesisleri vücuda getirmek amacı ile, Beden Terbi
yesi Genel Müdürlüğü bütçesinin (A) işaretli cetvelin
de yer alan projelerin Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünce 29.6.1938 tarih ve 3530 sayılı Kanun hüküm
leri uyarınca yapılabilecek işler dışında kalanlara ait 
ödenekleri, Bayındırlık ve tskân Bakanlığına aynı 
amaçla aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkili
dir. Bu ödeneklerden yılı içinde sarfedilmeyen kısım
lar, projenin ikmali için müteakip yıl bütçesine dev
redilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — Becfen Terbiyesi Genel Müdürlü

ğüne ait (B) işaretli cetvelin «Futbol Müsabakaları 
Müşterek Bahis Hâsılatından Elde Edilecek Gelir» 
tertibinde kayıtlı kaynaktan sağlanacak, gelir fazlala
rını sportif hizmetler ve spor tesislerinin yapım, bakım 
ve\büyük onarımlarında kullanılmak üzere Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesine bir yandan 
özel gelir diğer yandan açılacak özel tertibe ödenek 
kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarfedilmeyen kısmı 
ertesi yıl bütçesinin ilgili tertibine devren gelir ve öde
nek kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Diğer Hükümler 
Genel Bütçe Kanununun uygulanacağı 
MADDE 12. — Bu Kanunda yer alan hükümler 

saklı kalmak üzere, Genel Bütçe Kanunu hükümleri 
katma bütçeli idareler hakkında da uygulanır, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok, 
, Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 13. — Bu Kanun 1.1.1985 tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 

Yürütme 

MADDE 14. — Bu Kanunun; 

a) Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Çevre, Genel 
Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Başbakan ve Maliye 
ve Gümrük Bakanı, 

b) Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini 
Maliye ve Gümrük ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
bakanları, 

c) Karayolları Genel Müdürlüğü ile ilgili hüküm
lerini Maliye ve Gümrük ve Bayındırlık ve tskân ba
kanları, 

d) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Gümrük 
ve Tarım Orman ve Köy tşleri bakanları, 

e) Orman Genel Müdürlüğü, Toprak ve Tarım 
Reformu Genel Müdürlüğü ve Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Gümrük 
ve Tarım Orman ve Köy işleri bakanları, 

f) Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğü ve Petrol 
tşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye 
ve Gümrük ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanları, 

Yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Katma Bütçeli İdareler 1985 Mail Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısı üzerindeki müzakereler tamamlanmış
tır. Bu tasarı da açık oylamaya tabidir. Yarınki birle
şimdi bütçe üzerindeki genel görüşmelerden sonra açık 
oylamaya sunulacaktır. 

1983 yılı genel bütçeye dahil kuruluşların kesin-
hesabmın görüşmeleri tamamlanmıştır. 

Şimdi tasarının giderlerle ilgili 1 inci maddesini 
okuttuktan sonra oylarınıza sunacağım. 
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1 inci maddeyi okutuyorum : 
1983 Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı 

Gider bütçesi 
MADDE 1. — Genel Bütçenin giderleri bağlı (A) 

işaretli cetvelde gösterildiği üzere; 
a) Yılı Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerden 

(891 701 595 609.—) lirası cari, 
(293 182 636 674.—) lirası yatırım, 
(1 598 256 808 870.—) lirası sermaye teşkili ve 

transfer, 
b) özel kanunlar uyarınca kaydolunan ödenekler

den 
(569 522 829.—) lirası cari 
(819 285 401.—) lirası yatırım, 
(5 841 031 664.—) lirası sermaye teşkili ve trans

fer, 
c) Nazım gelirler karşılığı kaydedilen ödenekler

den, 
(122 482 451 930.—) lirası nazım harcamalar ol

mak üzere toplam (2 912 853 332 977.—) lira gider 
yapılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen üye?.. 
Yok. 

„ Maddeyi, daha önce kabul ettiğiniz bölümleriyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Gelir ütçesi 
MADDE 2. — Genel Bütçenin gelirleri bağlı (B) 

işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 934 491 871 716,—) 
lirası vergi gelirlerinden, 

(307 143 693 610.—) lirası vergi dışı normal gelir
lerden, 

(63 502 115 887.—) lirası özel gelir ve fonlardan, 
(8 819 411 557.—) lirası özel kanun gelirlerinden, 
(198 462 663 569.—) lirası iç istikrazlardan, 
(122 482 451 930.—) lirası nazım gelirlerden ol

mak üzere toplam (2 634 902 248 269.—) lira gelir 
tahsil edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı (B) cetvelindeki bö
lümleri ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım. 

Bölümleri okutuyorum : 

Gelir 
türü 

B -

Gelirin çeşidi 

- CETVELİ 
Tahmin 

Lira 
Tahsilat 

Lira 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
özel gelirler ve fonlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
iç istikraz 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
özel kanun gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Nazım gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
1983 yılından devralan nazım gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 980 OCÛ 000 000 1 934 491 871 716 

283 619 000 000 307 143 693 610 

145 283 500 00Ö 63 50(2 155 887 

198 462 663 569 

8 819411557 

137 526 321996 

15043 870066 

GENEL TOPLAM 240890250000® 2634 902248269 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

— 723 — 



[T. B. M. M. B: 48 2to . 12 . 1984 0 : 3 

2 nci maddeyi kabul ettiğiniz (B) cetveline bağlı 
bölümleri ile birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 2 nci madde bağlı (B) cetve
li ile birlikte kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Denge 
MADDE 3. — Birinci maddede yazılı giderler ile 

ikinci maddede yazılı gelirler arasındaki farkı oluş
turan (277 951 084 70«.—) liralık gider fazlası bütçe 
emanetine alınmak suretiyle Hazine imkânlarıyla kar
şılanmıştır. 

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 sü

tununda kayıtlı (8 916 970 684.—) 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. — Yılı içinde harcanmayan ve 

özel kanunlarla ertesi yıla devrine izin verilen 
(130 182 934 318.—) liralık ödenek devredilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantcğlu'nun, 

bankaların uyguladığı kredi sistemlerine ilişkin sorusu 
ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın 
yazılı cevabı (7/258) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret (Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanitlanmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

Hitai Nal'bantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
İptal edilen ödenek 
MADDE 6. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sü

tununda kayıtlı, yılı içinde kullanılan ve devredilen
ler dışında kalan (329 938 609 332) liralık ödenek ip
tal edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe 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. 
Bu kanun tasarısı da açık oylamaya tabidir. Diğer 

açık oylamaya tabi bahsettiğimiz 2 tasarıdan sonra, 
bu tasarıyla birlikte 3 tasarı, bugün, bütçenin tümü 
üzerindeki konuşmalardan sonra oylanacaktır. 

Bugünkü programımız tamamlanmış bulunduğun
dan, bütçe kanunu tasarıları üzerindeki son konuşma
larla, açık oylamalarım yapmak için 21 Aralık 1984 
Cuma günü, yani bugün saat lO.ODfda toplanmak üze
re birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 00,10 

Soru 1. Bankalarımızın kuUandırhkları krediler 
için soru önergeme verilen (23.5.1984 tarih 23-öl/MM-
1'29 sayılı) yanıtınız eklerin'deki karışık tablolardan 
edindiğim bilgi nedeniyle, bankalarımızın kredilendir-
me felsefe ve uğraşlarında bir reorganizasyon yap
mak gereğini isiz de duyuyor musunuz? Şöyle ki : 

Soru 2. a) Ziraat Bankasının kullandırdığı kre
dilerin ticarî kredi oranı düşürülüp ziraî kredi oranı 
yükseltilemez mi? 

Ib) Ziraat Bankasının 'kredileri hatta ziraî kredi 
miktarları bile büyük şehirler ve zengin halk kesim

l i * * 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

— 724 — 



(T. B. M. M. fi: 48 

leri yararına olarak kullandırılmıştır. Bu krediler da
ha ziyade küçük şehirler ve bu şehirlerdeki ziraat ke
simi için-kullandırılamaz mı? 

Soru 3, Garanti 'Bankası, Adıyaman, Ağrı, Art
vin, Bingöl, Bitlis, Hakkâri, Mardin, Muş, Sinop, Tun
celi illerinde neden şube açmamıştır? Bu illerimizi 
ekonomik uğraşısı için değerli bulmamakta mıdır? 
Bu illerimizde kredi uygulaması yapmak suretiyle 
ekonomik gelişmelerini geliştirici çabada pay edin
meyi istememekte midir? Kaldıki kredilendirme uğ
raşısı daha ziyade büyük iller ve zengin halk kesim
lerimiz için olan bu bankamıza kamu bankası gözü 
ile nasıl bakabiliriz? 

Soru 4. Tüm bankalarımızın 1985 yılından baş
layarak kreduendkmelerini ulusal vS sosyal yararla
rımız •doğrultusunda düzeltmelerini uygun bulur mu
sunuz? 

19 . 12 , 1984 

TC 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : 23-01-MM-401 

Konu : Soru önergesi Hk, 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi 'Başkanlığına 
ilgi : 4.12.1984 tarih ve 7/258/2230/08530 sayılı 

yazınız. 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun Ban

kaların uyguladığı kredi sistemlerine ilişkin yazılı so
ru önergesiyle ilgili cevabımız ilişikte arz edilmiş
tir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
H. Cahit Aral 

Sanayii ve Ticaret Bakanı 
Erzurum milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun soru

larına cevaplarımız. 
Soru 1. Bankalarımızın kullandıkları krediler 

için soru önergeme verilen (23.5.1984 tarih ve 23-01/ 
.MİM -129 sayılı) yanıtınız eklerindeki karışık tablo
lardan edindıiğim bilgi nedeniyle, bankalarımızın kre
dilendirme felsefe ve uğraşılarında bir reorganizasyon 
yapmak gereğini siz de duyuyormusunuz? (Şöyle ki, 

Soru 2. a) Ziraat bankasının kullandırdığı kre
dilerin ticarî kredi oranı düşürülüp ziraî kredi oranı 
yükseltilemez mi? 

b) Ziraat bankasının kredileri hatta ziraî kredi 
miktarları bile büyük şehirler ve zengin halk kesim
leri yararına olarak kullandırılmıştır:. Bu krediler 
daha ziyade küçük şehirler ve bu şehirlerdeki ziraat 
kesimi için kullandırılamaz mı? 

20ı . 12 . 1984 Û : 3 

Soru 3. Garanti bankası, Adıyaman, Ağrı, Art
vin, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Mardin, Muş, Sinop, 
Tunceli illerinde neden şube açmamıştır? 

Bu illerimizi ekonomik uğraşısı için değerli bul-
mamaktamıdır? Bu illerimizde kredi uygulaması yap
mak suretiylç ekonomik gelişmelerini geliştirici çaba
da pay edinmeyi istememektemidir? Kaldı ki kredi
lendirme uğraşısı daha ziyade büyük iller ve zengin 
halk kesimlerimiz için olan bu bankamıza kamu ban
kası gözü ile nasıl bakabiliriz? 

Soru 4. Tüm bankalarımızın 1985 yılından başla
yarak kredilendirmelerini ulusal ve sosyal yararları
mız doğrultusunda düzeltmelerini uygun bulurmusu-
nuz? 

Cevaplarımız: 
Tarım sektörünü finanse etmekle görevli bulunan 

T.C. Ziraat bankası her yıl hazırlanan ve krediler 
yüksek kurulunun onayından geçen çalışma ve plas
man programları ile kaynak ve imkânlarının büyük 
bir kısmına tarım sektörüne, ancak bankacılık tek
niği açısından bu sektörde kullanılması mümkün ol
mayan miktarını da ticarî sektöre tahsis etmektedir. 

Bu durumu,- aşağıdaki taploda gösterilen son üç 
yıla ait rakamlarda teyid etmektedir. 

Yıllar (Tarım sektörüne Kaynak ve 
ayrılan kaynak imkanlara 

oranı 

1982 480 289 876 000.— % 80 
1983 625 600 633 000.— % 78,3 
1984 857 243 333 000.— % 85,7 

TC Ziraat bankasının anaamacı, tarım sektörün
de üretim ve verim artışı ile birlikte elde edien bit
kisel ve hayvansal ürünlerin işlenerek değer fiyatına 
iç ve dış piyasalarda satılmasına yönelik tarıma da
yalı sanayi teşebbüsleri de dahil olmak üzere, üretim
den, pazarlamaya kadar uzanan zinciri kredileriyle 
desteklemektedir. 

Bu ilkeden hareket eden TC Ziraat bankası, ta
rım sektörüne yapacakları projeli yatırımlar için DPT' 
den teşvik belgesi alarak kredi için müracaat eden 
özel ve tüzelkişilerin bu taleplerini, usul ve mevzuat 
dahilinde yaptığı tetkik ve inceleme sonucuna göre 
müsbet görünenleri kredilemekte, kredi açılması 
mümkün olmayanları ise reddetmektedir, 

Ancak, küçük orta tarım işletmelerinin (işletme, 
gübre, tohum, ilaç, akaryakıt, hayvancılık ve yem vs.) 
kredi taleplerinin TC Ziraat bankasınca ve tarım kre-
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idi kooperetafllerince öncelik ve ivedilikle karşılan
masına büyük dikkat ve itina gösterilmektedir. 

Nitekim, küçük ve orta tarım işletmelerinin, kredi
lerden zamanında ve yeterli miktarda yararlanabilme
lerini sağlamak amacıyla TC Ziraat bankası şubele
rince bir çiftçiye yetkileri) dahilinde açabilecekleri 
kredi limiti kademeli olarak 10 milyon İraya kadar 
artırılmıştır. Tarım kredi kooperatiflerinin bir orta
ğa verebilecekleri kredi miktarı da 1 milyon liraya 
yükseltilmiştir. 

Diğer taraftan, mahallî T.C. Ziraat bankası şu
belerinin talep ettikleri plasmanlarda kaynak ve im-
kanlarımızdaki artışa paralel olarak en seri vasıtalarla 
T.C. Ziraat bankası şubelerime ulaştırılmakta ve bu 
suretle 'küçük ve orta tarım işletmelerinin kredi ihti
yaçları gecikmeye meydan verilmeden yerine getiril
mektedir. 

Ayrıca Dünya bankasından sağlanan kaynaklarla, 
Tarım Orman ve Köy işleri bakanlığı ile müştereken 
yürütülen hayvancılığı geliştirme projeleri ile T.C. 
Ziraat bankası kaynaklarımdan açılan ziraî kalkınma 
kredileri kapsamı dahilinde küçük ve orta tarım iş
letmelerinin hayvancılık ve yatırım kredisi talepleri 
öncelikle karşılanmaktadır. 

T. Garanti bankası A.Ş. bilindiği üzere özel bir 
kuruluştur ve Adıyaman, Muş, Ağrı, Artvin, Bingöl, 
Bitlis, Hakkari, Mardin, Sinop ve Tunceli illerinde 
şubesi yoktur, 

Bununla beraber hükümetimiz, özel sektör banka
larının da kredi uygulamaları bakımından ülke eko
nomisinin gerekleri, kalkınma planı hedefleri ile ban
kaların bütçe, faaliyet programları doğrultusunda sür
dürmelerine, gerekli tedbirlerle, özen göstermektedir. 

2. — İzmir Milletvekili lşılay Saygın'ın, emekli, 
dul ve yetim aylıklarının artırılmasına ilişkin sorusu ve 
Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alpte-
moçin'in yazılı cevabı (7/274) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye ve Gümrük Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
lşılay Saygın 

izmir Milletvekili 
Asgarî emekli dul ve yetim aylığı alan vatandaş

larımızın içinde bulundukları büyük maddî sıkıntı kar
şısında bunların aylıklarını kısmen olsun artırmak 
maksadıyla aylıklarına esas tutulan derece ve gös
tergenin yükseltilmesi veya ek bir sosyal ödeme dü
şünülemez mi? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük 

Bakanlığı 
Bütçe ve Malî Kontrol 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : Bümko-KY-16-

115619-192/38861 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadesi ile alınan 
16.11.1984 gün ve 7/274-2294/08772 sayılı yazınız. 

ilgi yazı ekinde alınan ve izmir Milletvekili lşılay 
Saygın tarafından emekli, dul ve yetim aylıklarının 
artırılmasına ilişkin Bakanlığımıza yöneltilen yazılı 
soru önergesine cevabımız aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği üzere, Beş Yıllık Kalkınma Planının 4 ün
cü bölümünün 642 nci maddesinde «Sosyal güvenlik 
kuruluşlarının sigorta hizmetlerini nimet külfet den
gesi içinde kendi yapısı dahilinde karşılaması esas
tır.» denilmekte ve bu ifadeye uygun olarak 8.6.1949 
tarih ve 5434 sayılı Kanunla kurulan T.C. Emekli 
Sandığı da prim esasına göre hizmet vermektedir. 

Sandığın amacı, iştirakçilerinin yaşlılık, malullük 
ve ölümleri halinde kaybettikleri kazançlarını telafi 
etmek, kendilerinin ve geride bıraktıkları dul ve ye
timlerinin geleceklerini güvence altına almaktadır. 

Sandıkça yapılacak ödemelerde hizmet, yaş ve 
kesenek oranları, aktuaryal hesaplara göre belirlenen 
üç önemli unsuru teşkil etmektedir. 

Yabancı ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de emek
li, dul ve yetimlere bağlanacak aylık miktarı, bu ay
lıkların ödenebilmesi için alınacak primlerin oranı, 
sigortada esas olan ilkeler ve dayanışma göz önünde 
bulundurulmak suretiyle yine aktuaryal hesaplara gö
re tespit edilmektedir. 

Ayrıca, bazı yabancı ülkelerin sosyal güvenlik 
mevzuatında, dul ve yetimlere aylık bağlanması için 
ayrıca prim ödenmesine dair hükümler yer almış ol
masına rağmen, Emekli Sandığınca dul ve yetimlere 
bağlanacak aylıklar için iştirakçilerden ayrıca prim 
alınmamaktadır. 

Diğer taraftan, 23.9.1983 tarih ve 2898 sayılı Ka
nunla «Emekli Aylığı Bağlanmasına Esas Gösterge 
Tablosu» 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren kaldırılmış 
olup emekli gösterge tablosu yerine devlet memur
larının aylıklarına uygulanan «Aylık Gösterge Tab
losu» ile ek göstergeler uygulanacağından ve 1985 Ma
lî Yılı Bütçe Kanunu ile aylıklara uygulanan katsayı 
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41'den 46'ya, sosyal yardım zammı da 9 500 liradan 
12 500 liraya yükseltileceğinden, emekli, dul ve ye
tim aylığı alanların aylıklarında 1 Ocak 1985 tarihin
den itibaren önemli miktarlarda artış meydana ge
lecektir. 

13.5.1983 tarih ve 2853 sayılı Kanunla, 14 üncü 
derecenin 2 nci kademesi üzerinden ve 30 hizmet 
yılı için hesaplanacak emekli aylığının altsınır aylığı 
olarak ödenmesi kabul edilmiş olup buna göre dul 
ve yetimlere ödenecek altsınır aylıkları emekli aylığı
nın; 

a) Dul ve yetim sayısı 3 ve daha fazla ise ta
mamından, 

b) Dul ve yetim sayısı 2 kişi ise % 90'ından, 
c) Dul ve yetim sayısı 1 kişi ise % 80'inden az 

olamayacaktır. 
Buna göre, sosyal yardım zammı dahil bir emek

liye 1.7.1984 tarihinden itibaren altsınır aylığı ola
rak ödenmekte olan (12 300 + 9 500) = 21 800 lira, 
1. Ocak 1985 tarihinden itibaren % 20,6 oranında bir 
artışla (13 800 + 12 500) — 26 300 liraya yüksele
cektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Maliye ve Gümrük 

. Bakanı 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

3. — Balıkesir Milletvekili Davut Âbacıgil'in, zey
tinyağı fiyatlarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Hüseyin Cahit Aralın yazılı cevabı (7/289) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanınca 
yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılık edilmesini 
arz ederim. 

Davut A'bacıgil 
Balıkesir Milletvekili 

1. 5 asitli zeytinyağının 350 TL.'ndan satılması 
karar gereğidir. 

2. 8 asitli zeytinyağı borsada 370 TL. üzerinden 
işlem görmektedir. 

Açıklanan 2 fiyat üreticinin açıkça zararına ne
den olmaktadır. 

Bakanlığın bu konudaki görüşlerinin ne olduğu
nun, müstahsili destekleyici, koruyucu önlemlerin alın
ması hakkında ne^görüş getirileceğinin... 

2 0 . 12 , 1984 O: 3 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 14 . 12 . 1984 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
- Sayı : 23-01/MM-386 

Konu : Soru önergesi hk. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 30.11.1984 tarih ve 7/289/2407/09255 sayılı 
yazınız. 

Balıkesir Milletvekili Davut Âbacıgil'in zeytinyağı 
fiyatlarına ilişkin yazılı soru önergesiyle ilgili cevabı
mız ilişikte arz edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
H. Cahit Aral 

Sanayi ve Ticaret 
Bakanı 

Balıkesir Milletvekili Davut Âbacıgil'in Sorularına 
Cevaplarımız 

Soru 1. 5 asitli zeytinyağının 350 TL.'ndan sa
tılması karar gereğidir. 

Soru 2. 8 asitli zeytinyağı borsada 370 TL. üze
rinden işlem görmektedir. 

Açıklanan 2 fiyat üreticinin açıkça zararına ne
den olmaktadır. 

Bakanlığın bu konudaki görüşlerinin ne olduğu
nun, müstahsili destekleyici, koruyucu önlemlerin alın
ması hakkında ne görüş getirileceğinin. 

Cevaplarımız 
Halen TARİŞ tarafından yapılan zeytinyağı alım

ları devlet adına yapılmamaktadır. Açıklanan fiyat 
da devlet tarafından tespit olunmamış, bir üretici ku
ruluş olan TARİŞ'in önerisi doğrultusunda benimsen
miştir. 

Alımların neticesinde ortaya çıkacak kâr ve zara
rın TARİŞ'e dolayısıyla ortaklara ait bulunması sebe
biyle, bu kuruluşun gerek alım fiyatı ve gerekse zey
tinyağı satış fiyatının tespitinde iç ve dış piyasalar
daki mevcut durum ile muhtemel gelişmelere göre ha
reket etmesi, diğer bir ifadeyle müddebir bir tacir 
gibi davranması zarurî olmaktadır. 

TARİŞ tarafından 5 asitli zeytinyağı için uygu
lanan 350 TL. baz fiyat üretici maliyetlerinin üze
rinde bir fiyattır ve üreticiyi memnun etmiştir. 

Kaldı ki, TARİŞ kendi nam ve hesabına alım yap
tığından, kâr etmesi halinde bunu üreticiye yansıta
caktır. 

* • » » I 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürltiğtt 1983 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısına Yerilen Oyların Sonucu : 

(Kanunlaşmıştır») 

t 

ADANA 
Ahmet Akfün Albayrak 
Ledin Barlas 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Deliceoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Haindi özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım ipek 
tsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Ahmet Kemal Aydar 
Ali Bozer 
Necdet Calp 
Kamil Tuğrul Coşkunoğîu 

Üye sayısı : ' 

Oy- verenler : 1 

Kabul edenler : '. 

Reddedenler : 
Çekimser : 

Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

MM 
128 

522 

5 
1 

70 

2 

(Kabul edenler) 

Hüseyin Barlas Doğu 
Neriman Elgin 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Halil İbrahim Karal 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahankaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bavulken 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

^AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı1 

Fenni Islimyeli 
Necat Tunçsiper 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Rafet tbrahimoğlu 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oktay 
Fuat özteloin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelîkbaş 
AH Kemal Erdem 

BURSA 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabunliş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 

Saffet Sakarya 
îlkef Tuncay 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 
Mehmet Besim Göçer 
İhsan Tombuş 

DEMtTO 
Muzaffer Arıcı 
Mustafa Kani Bürke 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
Cevdet Karakurt 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
S. Hüsamettin Konuksever 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 

ERZİNCAN 
Yıldırım Aildbutut 
Veysel Varol 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
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ESKÎŞEHlR 
Mustafa Balcılar 
ismet Oktay 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
M. Hayri Osmanlıöğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 
Feyzulah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karslı 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
ibrahim Turan 

HATAY 
Abdurrahman Demirtaş 
Kâtnran Karaman 
Hamlt Melek 
M. Murat Sölkmenoğlu 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatma Mihriban Erden 
Mustafa Kemal Tofay 
ibrahim Fevzi Yaman 

ÎÇEL 
îbralhim Aydoğan 
Hikmet Bicentürk 
Edip özgenç 
Durmuş Fikri Sağlar 
Rüştü Kâzım Yücelen 

ÎSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğhı 
Bülent Akarcalı 
B. Doğanoan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
Sabit Batumlu 
Ömer Necati Cengiz 
Mehmet Vehbi Dinçerler 

Hayrettin Elmas ' 
Hail Orhan Ergüder 
ismail Safa Giray 
Ömer Ferruh Üter 
Mehmet Kafkasbgü 
Dolan Kasaroğlu 
Altan Kavak 
R. Ercüment Konufcman 

Leyla Yeniay Köseoğlhı 
Fertkiun Şakır öğünç 
Turgut özal 
ibrahim özdemir 
Tüky öney 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilâl Şişman 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
ibrahim Ural 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

IZMlR 
Mahmut Akkılıç 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Burhan Cahit Gündüz 
Yılmaz önen 
özdemir Pehlivanoğlu 
Işılay Saygm 
Turgut Sunalp 
Ahmet SÜter 
Süha Tanık 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğiu 

KARS 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Muta öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
ibrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 

• Cengiz Tuncer 
I Mehmet Sedat Turan 
I Mehmet Üner 
I Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
I Şükrü Babacan 
I Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
I ismet Ergül 

Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
I Osman Nuri Akyol 

Mustafa Batgün 
I Salih Güngörmez 

Orhan Otağ 

KONYA 
I Vecihi Akın 
I Abdurrahman Bozkır 
I Kadir Demir 
I Ziya Ercan 
I Salim Erel 
I Altınok Esen 
I Nihat Harmancı 
I Sabri Irmak 
I Haydar Koyuncu 
I Emin Fahrettin özdüek 

Saffet Sert 
I Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 

I Mustafa Uğur Ener 
I Mustafa Kalemli 

A. Necati KaraV 
MALATYA 

I ilhan Dincel 
I Ayhan Fırat 
I Ahmet Ilhami Kösem 

Fahri Şahin 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mehmet Timur Çmar 

I Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranü 

I ismet Turhangil 
Münir Fuat Yazıcı 

I MARDÎN 
I Süleyman Çelebi 
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Mehmet Necat Bidem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlti 

MUĞLA 
Idris Gürpınar 
Muzaffer ilhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmı önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHlP 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NlöDE 
Emin Alpkaya 
Mustafa Sabri Güvenç 
Birsel Sönmez 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kıhçaslan 
Mümtaz özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Ilyas Akta? 
Hasan Altay 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Fahrettin Uluç 

SlîRT 
Aydın Baran 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 
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SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 
özer Gürbüı 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
M ab mut Karabulut 
Muıtafa Kemal Palaoğlu 
Ahmet Turan Soğancıotlu 
M. Müıkerrem Taşcıoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Vecihıi Ataklı 
Muataf» Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKÎRIDAÖ 
Salih Alcan 
Ali Rıfkı Ataaever 
Ahmet Karaevllli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 

Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Reddedenler) 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 

İSTANBUL 
Hüseyin Avni Güler 

İZMİR 
Fikret Ertan 

TOKAT 
Enver özcan 

(Çekimser) 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
(B.) 
Sururi Baykal 

ANTALYA 
Ali Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
HalU Nüshet Goral 

Nabi Sabuncu 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Şerafettin Toktaş 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
<P.) 
Mehmet Azizoğlu 

DENİZLİ 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 

(Oya katılmayanlar) 

özgür Barutçu 
Kadir Narin 

EDİRNE 
Muhittin Yıldırım 

ELAZIĞ 
Zeki Yavuztürk (B.) 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 

ESKİŞEHİR 
Cemal Büyükbaş. (B.) 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Galip Deniz 
Süleyman Koyuncugil 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin öna'l 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
thsan Gürbüz 

ttOEL 
\li İhsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 

İSTANBUL 
İmren Aykut 
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Yılmaz ihsan Haatürk 
Kemal özer (iz.) 

İZMİR 
Vural Arikan (İz.) 
ismet Kaya Erdem 
(B.) 
Hayrullah Olca (İz.) 
Rüştü Şardağ 

KARS 
ilhan Aküzüm 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 

KONYA 
Kemal Or 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Talat Zf.n>cin 

MANİSA 
Mustafa izci 
ismail özdağflar (B.) 

MARDİN 
Beıir Çelebioğlu 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

SAMSUN 
Muhlis Arıkan 
Süleyman Yağcıoğiü 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

TOKAT 
Selim Koçak er 
Cemal özdemir 

TRABZON 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Selahattin Tafhoğlu 

ZONGULDAK 
Veysel Atasoy (B.) 
Cahit Karakaş 
Isa Vardal {tz.) 

(Açık üyelikler) 

BİNGÖL i l 

İSTANBUL " : 1 
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Petrol tşleri Genel MUdürlUğü 1983 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

Üye tayıaı 

Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 

Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

400 

348 

342 
4 
2 

50 

2 

(Kabul edenler) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçü 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Nurettin. Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Delıiceoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Metin Balıbey 
Harndıi özsoy 
Nihat Türker 

• Mustafa Şükrü Yüzbaşıoğlu 
AĞRI 

Paşa Sarıoğlu 
ibrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş ArpacıoğUu 
Kâzım ipek 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Ahmet Kemal Aydar 
Ali Bozer 
Necdet Calp 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doj£u 
Nerliman Elgin 

Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Halil İbrahim Karal 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

'ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
iskender Cenap Eg« 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
ismail Dayı 
Fenni îslimyeli 

Necat Tunçsiper 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Rafet îbrabimoğju 
Kâmran inan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
ilhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabuniş 
ismet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 

Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI' 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
ilker Tuncay 

CORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 
Mehmet Besim Göçer 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
'Muzaffer Arıcı 
Mustafa Kani Bürke 
Ayçan Çakıroğulları 
Halil ibrahim Şahin 
ismail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
Şeyihmus Balhçeci 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narın 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
S. Hüsamettin Konuksever 
ismail Üğdül 
Muhlittin Yıldırım 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
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ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Veysel Varol 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Mehmet Nuni Üzel 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karslı 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 
Ahmet Yılmaz 
^ GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Bilâl 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demürtaş 
İhsan Gürbüz 
Kâtnran Karaman 
Hamit Melek 
M. Murat Söfcmenoğlu 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatma Mihriban Erden 
Mustafa Kemal Tofay 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
HflkmGt Bicentlürik 

Ali. İhsan Elgin 
Edip Özgene 
Durmuş Fikri Sağlar 
Rüştü Kâzım Yüceden 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B, Doğancan Akyürek 
Yaşaır Albayrafc 
İmren Aykut 
Salbit Batumlu 
Ömer Necati Cengiz 
Möhmet Vehbi Dinçerler 
Hayr-etltin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Ömer Ferruh tlter 
Mehmet Kafikaslıgü 
Doğan Kasaroğlu 
Altan Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Feridun Şakir öğünö 
Tülay Öney 
Turgut Özal 
İbrahim Özdemir 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilâl Şişman 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulum 
İbrahim Ural 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Mahmut Akkılıç 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Burhan Cahit Gündüz 
Yılmaz önen 
özdemdr Pehlivanoğhı 
Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 
Süha Tanık 

Ali Aşkın Toktaş 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabrı Araş 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün. 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabrı Keskin 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Salim Erel 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Sabri Irmak 

I Haydar Koyuncu 
I Emin Fahrettin özdilek 

Saffet Sert 
I Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
I Ahmet Büyükuğür 
I Ahmet Ekici 
I Mustafa Uğur Ener 
İ Mustafa Kalemli 
I A. Necati Kara'a 

MALATYA 
I İlhan Dinçel 

Ayhan Fırat 
I Ahmet llhami Kösem 
E Fahri Şahini 
I Talat Zengin 

MANİSA 
I Abdullah Çakırefe 
I Mehmet Timur Çmar 
I İsmail özdağlar 
I Mekin Sarıoğlu 
I Gürbüz Şakranlı 
I İsmet Turhangil 
I Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
I Süleyman Çelebi 
I Mehmet Necat Bidem 
I Abdülkerim Yılmaz Erdem 
I Kenan Nuri Nehrozoğkı 

I MUĞLA 
I Mehmet Umur Akarca 
I Ahmet Altıntaş 
I İdris Gürpınar 
I Muzaffer İlhan 

MUŞ 
I Alaattin Fırat 
I Nazmi önder 
I Atillâ Sın 

I NEVŞEHİR 
I Ali Babaoğlu 
I Faruk Dirik 
I NİĞDE 
I Emin Alpkaya 
I Mustafa Sabri Güvenç 
I Birsel Sönmez 
I Arif Toprak 
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ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
ihsan Nuri Topkaya 
Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Hasan Altay 
Mehmet Aydjn 

Beratı Erdoğan . 
Gülami Erdoğan 
Fahrettin Uluç 

SÜRT 
Aydın Baran 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

SÎNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 
Özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Ajtuğ 
Ruşan Işın 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
Mehmet Mükerrem 
Taşçıoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Vecibi Ataklı 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 
Ali Rıfkı Atatever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Osman Bahadır 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Engin Cansızoğlu 
Rıza Öner Çakan 
Fevzi Fırat 

ERZURUM 
Hilmfi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
'Münir Sevinç 

(Reddedenler) 

İSTANBUL 
Hüseyin Avni Güler 

İZMİR 
Fikret Ertan 

(Çekimserler) 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 

ZONGULDAK 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Oya katılmayanlar) 

ADANA 
Vehbi Batuınan 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
İsmet özarslan 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral (B.) 
Sururi Baykal 

ANTALYA 
ADİ Dizdaroğlu 
Aydım Güven Gürican 

AYDIN 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Şerafettin Toktaş 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Fuat öztekin 

DİYARBAKIR 
Özgür Barutçu 

ELAZIĞ 
Zeki Yavuztürk (B.) 

ERZURUM 
ilhan Araş 
Sabahattin Araş 

ESKİŞEHİR 
Cemal Büyükbaş <B.) 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Galip Deniz 

İ Ç E L 
Mehmet Kocabaş 

İSTANBUL 
Yitmaz İhsan Hastürk 
Kemal özer (İz.) 
Arife Necla Tekinel 

IZMlR 
Vural Arıkan (İz.) 
ismet Kaya Erdem (B.) 

— 734 



jT. B< M. M< B : 48 20 , 12 â 1984 0 : 3 

Hayrullah Olca (İz.) 
Rüştü Şaırdag 

KASTAMONU 
Şaban Küçükojlu 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 

KOCAELİ 
Abdu'lnalim Araş (Bşk. V.) 

KONYA 
Kemal Or 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 

MANİSA 
Mustafa İzci 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 

NEVŞEHİR 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz (B.) 

SAMSUN 
Muhlis Arıkan 
Süleyman Yağcıojlu 

TOKAT 
Enver özcan 
Cemal Özdemir 

TRABZON 
Mehmet Kara 

(Açık üyelikler) 

BİNGÖL 
İSTANBUL 

: 1 
: 1 

Necmettin Karaduman 
(Başkan) 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 

Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Veysel Atasoy (B.) 
Cahit Karakaş 
İsa Vardal (İz.) 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

Üye Sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

400 
348 
335 
10 
3 

50 
2 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Coşkun Bayram 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Delıiceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdii özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım İpek 
tsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Ali Bozer 
Necdet Calp 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nerüıman Elgin 

Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
H. İbraJhim Karal 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Sudi Neşe Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Osman Eskin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 

Şerafettin Toktaş 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat Öztekün 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
İlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal İğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabunliş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetlin 
Mehmet Besim Göçer 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
Halil ibrahim Şahin 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmud Alltunakar 
Şeyhımus Bahçeci 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
S. Hüsamettin Konuksever 
İsmail Üğdül 
Muhüttin Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Veysel Varol 
Metin Yaman 
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ERZURUM 
Ebubekir Akay 
îlhan Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karslı 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKARİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman DemJirtaş 
İhsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Haımit Melek 
M. Murat Söfcfmenoğlu 

İSPARTA 
Fataıa Mihriban Erden 
Musitafa Kemal Togay 
İbrahüm Fevzi Yaman 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hükmet Bicenıtörk 
Ali İhsan Elgin 
Meihmeit Kocabaş 
Edip Özgenç 
Durmuş Fikri Sağlar 
Rüştü Kâzım Yücelen* 

JT. BH M. M. B : 48 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B, Doğancan Akyürek 
Yaşar AlıbayraK 
İmren Aykut 
Sabit Batumlu 
Ömer Necati Oeogiız 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Ömer Ferrufa Üter 
Mehmet Kafkaslıgil 
Doğan Kasaroğlu 
Alltan Kavak 
R. Ercüment Konukm&n 
Leyla Yetoiay Kö&eoğlu 
Feridun Şakir Öğünç 
Tülay Öney 
Turgult Özal 
İbrahim özdemir 
Namık Kemal Şentürk 
Bilâl Şişman 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu -
İbrahim Ural 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Mahmut Akkılıç 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
İsmet Kaya Erdem 
Fikret Ertan 
Burhan Cahit Gündüz 
Yılmaz önen 
Özdemıir PehMvanoğlu 
Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 

20 s 12-, 1984 O : 3 

Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS * 
İlhan Aküzüm 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan' 
Musa Öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
ismet Ergül 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecjhi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Sabri Irmak 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 
Saffet Sert 
Abdullah ^Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 
Ahmet llhami Kösemi 
Fahri Şahin 
Talat Zengini 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sarıoğlü 
Gürbüz Şakranli 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
«Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
İdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar, 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür -

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 
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RtZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Hakt Kurîter 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Mehmet Aydın 
Beratı Erdoğan 
Gülami Erdoğan * 
Fahrettin Uluç 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
M. Abdurrezak Ceylan 

Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi ©içer 
HaMt Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Veoihıi Ataklı 
Mustafa DemAr 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçeli 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Enver özcan 
Cemal Özıdemir 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp A§ık 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşuniuoğlu 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Reddedenler) 

ANKARA 
Ahmet Kemal Aydar 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 

ERZURUM 
Hilmli Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 

İSTANBUL 
Hükeyin Avni Güler 
Günseli Özkaya 

İZMİR 
Ali Aşkın Toktaş 

KONYA 
Salim Erel 

SAMSUN 
Hasan Altay 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

(Çekimserler) 

AĞRI 
İbrahim Taşdemir 

DİYARBAKIR 
Kadir Narin 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Cüneyt Canver 
Metin Üstünel 

AFYON 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 
(1. A.) 

ANKARA 
Hüseyin CabJit Aral (B.) 
Sururi Baykal 

ANTALYA 
Ali Dizdaroğiu 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
Nabi Sabuncu 

(Oya Katılmayanlar) 

BALIKESİR 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BURSA 
Ahmet K, Alptemoçin 
CB.) 
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ÇANAKKALE 
Onural Şeref: Bbzkurt 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 

ESKİŞEHİR 
Cemal Büyükbaş ^B.) 
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GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
'-Galip Deniz 
Ünal Yaşar 

E5JPARTA 
Metin Atamam 

İSTANBUL 
M. Vehbi Dinçerler 
(B.) 
Yılmaz İhsan Haatürk 
Kemal özer (tz.) 

İZMİR 
Vural Arıkan i(tz.) 
HayruHah Olca (İz.) 
Rüştü Şardağ 

KARS 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 

KIRKLARELİ 
Erol Agagil 

KOCAELİ 
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KONYA 
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Metin Emîroğlu 
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BİNGÖL 
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MANİSA 
Mustafa İzci 
İsmail özdağlar (B.) 
İsmet Turhangil 

MUŞ. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

48 INCI BİRLEŞİM 

20.12.1984 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

1. — Ankara Milletvekili Oğan Soysal'ın Yasa
ma Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/623) 
(S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 11.12.1984) 

2. — Aydın Milletvekili Halil Nüzhet Goral'ın 
Yasama 'Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/624) 
<S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.12.1984) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X 1. — 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/608) (S. Sayısı : 
149) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 2. — Katma Bütçeli İdareler 1985 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/609) (S. Sayısı : 150) (Dağıtma tarihi : 
5.12.1984) 

X 3. — 1983 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Ku
ruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/595, 
1/558) (S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi •; 5.12.1984) 

X 4. — 1983 Malî Yılı Tekel Genel Müdürlü
ğü Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/585, 1/583) (S. Sa
yısı : 215) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X 1. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1983 
Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/587) (S. Sa
yısı : 207) 

Perşembe 
X 2. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1983 Malî 

Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/588) (S. Sayı
sı : 205) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

e 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Zonguldak 'Milletvekili Isa Vardal'ın, ye
minli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

2. — İstanbul 'Milletvekili Bilâl Şişman'ın, mo
dern matematik eğitimi yapan okullara ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor IBakanından sözlü soru öner
gesi (6/203) 

3. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, köy öğ
retmenlerinin mahrumiyet zammına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/212) 

4. — izmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, İstanbul 
İli Emniyet eski Müdürüne ilişkin başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/218) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, İstanbul İli Emniyet eski müdürü hakkındaki 
ihbar ve iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/219) 

'6. — Sivas 'Milletvekili Ruşan Işın'ın, yurt dışına 
gönderilen işçilerden İş ve işçi Bulma Kurumunca 
ücret alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) 

7. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nın, Çokran Suyu mecrasının değiştirilmesin
den doğacak sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/223) 

8. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş* 
in, üniversite öğrencilerinden alınan harçlara ilişkin 
IMiUî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/224) 

(Devamı arkada)) 



9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının uygulan: 

masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/225) 

10. —Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğlu* 
nun, Siirt ili Şirvan - iMadenköy'deki bakır madenine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/226) 

11. — Balıkesir Milletvekili Davut Albacıgil'in, 
Yunanistan'a yapılan balık ihracatına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesir (6/227) 

12. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Boğaz Klöprüsü ve köprü geliri hissedarlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi '(6/228) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLÎFLERtYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İSLER 
1. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilât ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ile Bu Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret; Anayasa Komisyon
ları Raporları (1/117, 1/512) (S. Sayısı : 165) (Da
ğıtma tarihi: 11.12.1984) 

2. — 23.1.1953 Tarih ve 6023 Sayılı Türk Ta
bipleri Birliği Kanununun 'Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 23.1.1953 
Tarih ve 6023 Sayılı Türk Tabipleri 'Birliği Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Üç Madde Eklenmesi Hakkında. 24.5.1983 
Tarihli ve 65 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Bazı Hükümleri ile 6023 Sayılı Kanunun Bazı 
Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair, Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak
kında Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Sağlık ve Sos
yal işler Komisyonu Raporu (1/533) (S. Sayısı : 208) 
{Dağıtana tarihi : 11.12.1984) 

3. — 25.1.1956 Tarih ve 6643 Sayılı Türk Ecza
cıları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesi 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 
6643 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sağ
lık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (1/31, 1/34) 
(S. Sayısı : 21'3) (Dağıtma tarihi : 11.12.1984) 

4. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bu Kararnamenin Bazı Hükümleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Sağlık ve Sosyal işler; Anayasa Komis
yonları raporları (1/116, 1/511) (S. Sayısı : 214) (Da
ğıtma tarihi: 11.12.1984) 

5. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82fye 1 inci ek) '(Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

6. — 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
iki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Adalet Komisyonları ra
porları (1/610) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 
4.12.1984) 

7. — Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci'nin, 
18.5.1955 Tarihli ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kirala
rı Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/162) (S. Sayısı : 212) <pağıtma tarihi : 4.12.1984) 

:8. — istanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın, 
1.3.1926 Tarih ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
224 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/163) 
(S. Sayısı : 219) '(Dağıtma tarihi : 4.12.1984) 

9. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Ta
şar ve 58 Arkadaşının, 10.7.1953 Tarih ve 6136 Nu
maralı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun Değişik 10 uncu Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri 
Komisyonu Raporu '(2/179) <S. Sayısı : 228) (Dağıt
ma tarihi : 11.12.1984) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS! S. Sayısı : 215 

1983 Malî Yılı Tekel Genel Müdürlüğü Kesinhesabına Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/585, 1/583) 

T. c„ • . • 
Sayıştay Başkanlığı 10.10.1984 
Sayı : 131259/2841 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1983 bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin ilişik olarak 
sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Sayıştay Başkan V. 
Servet Koksal 

ANAYASANIN 164 .ÜNCÜ MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN GENEL 
UYGUNLUK BİLDİRÎMÎ 

1. Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı saymanlıklardan 86 tanesinin idare hesabı cetvelleri Sayıştay Kanu
nunun 39 uncu maddesinde belirtilen süre içinde Sayıştaya verilmediğinden, Anayasa ve Muhasebei Umumiye 
Kanunu hükümleri uyarınca bir nüshası Sayıştaya gönderilen anılan Genel Müdürlüğün 1983 Bütçe Yılı Ke-
sinhesabınm, sayman hesaplarıyla (İdare hesabı cetvelleri) karşılaştırılması olanağı bulunamamış ve bu ne
denle Kesinhesapta yer alan gider, gelir, iptal edilecek ödenek miktarları ile genel mizandaki rakamların uy
gunluğu hakkındaki Sayıştay görüşü saptanamamıştır. 

2. 832 sayılı Sayıştay Kanununun 83 üncü maddesi hükmü uyarınca Kesinhesaıba bağlanması gereken 
Sayıştay # ilamlarının infaz derecesini gösterir cetvelde, ilamın yılı ve numarasının, borçlunun adı ve soyadı
nın, borç tutarının, ilamın kesinleştiği yılın, yapılan tahsilat ile varsa silme ve düşme tutarının, tahsilat yüzde
sinin belirtilmesi ve sadece kesinleşmiş ilamlara dayalı borçların sözü edilen cetvele alınması gerektiği halde, 
Tekel Genel Müdürlüğünün 1983 Bütçe Yılı Kesinhesabına bağlanan Sayıştay ilamlanmn infaz derecesini gös
terir cetvelde, Resİnhesabın düzenlendiği tarihe kadar kesinleşmiş bulunan aşağıda müfredatı yazılı ilamla
rın anılan cetvele kaydedilmediği saptanmıştır. 

Diğer taraftan, söz konusu cetvelde, muhtelif yıllara ait hesap ve işlemlerin yargılanması sonucunda verilen 
kararlar uyarınca düzenlenen ulamlara dayalı 1 243 597,13 lira tutarında borç bulunduğu, bu miktardan 
231 401,18 liralık bölümünün tahsil ve terkin edildiği, 1 012 195,95 lirasının ise ertesi yıla devredildiği gö-
rülmektedirH 

Açıklanan nedenlerle, Sayıştay ilamlarının infaz durumunu gösterir cetvelin usulüne uygun ve tam olarak 
düzenlenmediği sonucuna varılmıştır, 



2 — 

SAYIŞTAY İLAMLARININ İNFAZ DERECESİNİ GÖSTERİR CETVELE ALINMAMIŞ OLAN 
KESİNLEŞMİŞ İLAMLAR 

İlamı yılı İlam No. Saymanlığın adı Tazmin miktarı 

1976 
1976 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1978 
1978 
1978 

2615 Van Tekel Kat. Büt. Say. 
2036 Gaziantep Tekel İçki Fab. Kat. Büt. Saymanlığı 
1876 Erzincan Tekel Baş. Md. Kat. Bütçe Saymanlığı 
il 902 lAnkara Bira Fb. Kat. B. Say. 
1934 İstanbul Cibali Tekel Tütün Fb. Kat. Büt. Saymanlığı 
2134 Denizli Tekel Baş. Md. Kat. Büt. Say. 
2182 Samsun Tekel Baş. Md. Saymanlığı 
2458 Bursa Yaprak Tütün Baık. ve İşileme Atel. Md. Kat. Büt. 
616 Ürgüp Tekel Şarap Fb. Kat. Büt. Say. 
997 Urfa Tekel Şarap Fb. Kat. Büt. Say. 

(1138 Erzincan Tekel Baş. Md. K. Büt. Say. 

,27 871— 
6 853,— 

98 000,— 
20 557,40 

1 258— 
1 030 — 

600 — 
Say. 146, 

42 252— 
150,— 

1 065— 
3. Yukarıdaki maddalerde yazılı açıklamaların göz önünde bulundurulması suretiyle Kesinihesapta göste

rilen "idamların kabulünün uygun olacağı arz olunur. 1.1İ0.İ984 

Birinci Başkan V. 7. Daire Başkanı 
Servet Koksal Mesut Tozan 

5. Daire Başkanı' 2. Daire Başkam 
Ferda Yazgaç Halil Kırcalı 

1. Daire Başkam 3f Daire Başkanı 
Semiha Denizdöven M. Kemal Ersun 

Üye Üye 
Sena Aral Behiç Erdem 

Üye Üye 
Yasar Aydın A. tlhan Oğuz 

Üye Üye 
Fikri Çözgener Oktay Gökdeniz 

Üye Üye 
Doğan Ulusoy İlhan Gener 

Üye Üye 
Osman Büyükyılmaz M. Halit Öztunalı 

Üye Üye 
Tülay Demirkan Ertan Dalgıç 

Üye Üye 
Asaf Gökalpay Emin Utaş 

Üye Üye 
Osman Zeki Tansı Necdet Güvenç 

Üye Üye 
Ö. Faruk Çulhacı Selahattin Güntaç 

Savcı Y. 
Raif Turgut 

8. Daire Başkaınıı 
Muzaffer Şakarcan 

-6. Daire Başkam 
A. Mithat Testereci 

4, Daire Başkan V. 
Sezai Ekinci 

Üye 
Fikret Uludamar 

Üye 
Mehmet Kâmitoğlu 

Üye 
Oktay Aslan 

Üye 
Mehmet Olgun 

Üye 
Özcan Soygun 

Üye 
Turhan Kartal 

(İzlini) 
Üye 

H. Kaya Urgan 

Üye 
Yaşar Özbek 

(blM) 
Üye 

Mehmet Aydoğdu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 215) 



TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı . • m 10.8.1984 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-
1785/05463 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 8.8.1984 tarihinde 
kararlaştırılan «Tekel Genel Müdürlüğü 1983 Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı» üe gerekçe ve ekleri ilişik 
olarak gösterilmiştir. 

Gereğini arz. ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

TEKEL GENEIL MÜDÜRLÜĞÜ 
1983 MALÎ YILI KESÎNHESAP KANUN GEREKÇESİ 

Mihasebe-i Uımuımiiye Kanununun 101, 104 ve 118 inci maddesine göre 1983 Malî Yılı Tekel Genel Mü
dürlüğü Kejsıinhesap Kanunu tasarısı, Anayasa ve Muhasetbe-i Umumiye Kanunları ile belli edilten süre 
içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuş bulunımaktadrav 

I - ÖDENEK DURUMU 
Tekel Genel iMlüdiirlüğünün 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile (A), işaretli cetvelde gösterildiği gibi 

(14 025 500. 000) liralık ödenek verilmesi öngörülmüştür. Bu tutara!M4Jha^be-i UmumiyeKamuna*ve 1983 : 

Malî Yılı 'Bütçe Kanununda yer alan hükümlerin verdiği yetkilere dayanılarak (7,681 258 660) Irailık öde
nek eklenmiş ve 1983 yılının ödenekleri (21 706 758 .660) lira olmuşta. 

II - GİDER DURUMU 
1983 Malî Yılı içinde yapılan (8 437 752 868) liralık harcamaya 1050, sayılı Kanunun 48 inci maddesi 

gereğince ı(22 503 122) lira ve 83-A/d maddesi gerekince (181 613 214) Uranın eMennıesiyie toplam harca
ma (8641 869 204) lira olmuşta;, 

III - GELECEK YILLARA GEÇtCÎ AVANS VE KREDİ 
1983 Malî yılında mahsubu yapılmayan (9 609 854 690) liralık akreditif arttığı. 1050 (sayılı Kanunun 24 sa

yılı Kanun Hükmünde Kajraırname ile değişik 83 üncü maddesinin A/d fıkrasına göre iptal edilerek kesinhe-
sapta yok edilecek ödenek rakamları arasında gösterilmiştir'.! 

IV - YÖK EDİLECEK ÖDENEK 
1983 Malî yılı ödenek ıtoplalra (21 706 758 660) lirayı bulmuştur, ©u (miktardan naikten veya emanete alı

nan harcamalar toplamı (8 '641 869 204) liranın dürülmesi He (13 064 889 .456) liralık ödenek yok edil
miştir. 

V - GELİRLER DURUMU 
1983 Yılı Bütçesinin (B) işaretli cebelide görüldüğü gibi !(250 000 000) lirası normal ka/ynaklıatfdan 

(13 775 500. 000) lirası da özel kaynaklardan olmak üzere <[14 025 500 000) liralık gelir tahmini yapılmıştır. 
Yilı içinde 1983 BütÇe Kanununun 14/A, 14/F maddeleri gereğince özel kaynaklardan (179 350 755) lira ek
lenerek gelir tahmini (14 204 850 755) liraya yükselmiştir. Bu tahmine karşılık normal kaynalkillardiaa 
(420 605 321) lira özel kaynaklardan ise (13 775 500 000) lira olmak üzere (14 196 105 321) Ura tahsil edilmiş 
(131 825 000) lira tahakkuk antiği kalmıştır. Gerçekleşme oram |% 99,94 dür. 

VI - GELÎR GÎDER KARŞILAŞTIRILMASI 
(B) cetvelinde gösterildiği gibi toplam gelir (14 196 105 321) uradır. Buna karşılık (A) ceittoelinde .gösteril

diği gibi toplam gider (8 641 869 204) liradır. Buna göre (5 554 236 117) lira gelir fazlası olarak kalmıştır. 
Bu esaslara göre hazırlanan 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanun tasarısı ilişik olarak sunulmuştur, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 215) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 3/585, 1/583 30 . 11 . 1984 

Karar No. : 69 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 10.8.1984 tarihinde Türkiye Büyük Mitte* Meclisi Başkanlığına sunulan ve 1.9.1984 
tarihlinde Kjomisyonıtauza havale edilen «Tekel Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı» ite Anayasanın 164 üncü maddesi gereğince Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan aynı yıla ilişkin «Genel 
Uygunluk Bildirimi» Komisyonumuzun 26.11.1984 tarihinde yapılan 38 inci birleşiminde Hükümet ve Sayıştay 
Başkanlığı 'temsilcilerinin ide katıldığı 'toplantıda görüşüldü. 

Bilinldiği ıgibi, Aayasaîıım 164 üncü maddesi, Kesinhesap Kanunu Taşanlarının yeni yıl bütçe kanunu ta
sarısı ile birlikte görüşülmesini öngörmektedir. Analyasanın !bu hükmü çerçevesinde ele alınan «Tekel Genel Mü
dürlüğü 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı» ve bağu cetvellerinin incelenmesinde, 

(A) Cetvelinde yıl sonu itibariyle verilen (21 706 758 660) liralık ödenekten (8 641 869 204) liranın har
candığı, (13 064 889 456) liranın harcanamayarak iptal edildiği, 

<(<B) CatJvelinde ise (14 204 850 755) liralık gelir tahminine karşılık (14 196 105 321) liralık gelir .'tahsi
latının yapıldığı tesp'ilt ediilimiştir. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan «Gen'el Uygunluk Bildirimi» nin 
rapor ve cetvelleri de dikkate alınarak kuruluşun hizmetleri 'bütün ayrıntıları ile incelenmiş, 1983 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarlısının tümü benimsenerek maiddslerlinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 5 ve 6 mcı maddeleri aynen kabul 
edAriiş, 

Diğer taraftan Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı saymanlıklardan 86 tanesinin idarî hesabı cetvelleri Sayış
tay Kanununda belirtilen ısüıre içinde Sayıstaya verilmediği için anılan Genel Müdürlüğün 1983 Bütçe yılı ke-
slnlhesabının sayman hesaplarıyla karşılaştırılması olanağı bulunmadığından kes'inıhesapta yer alan gider, gelir 
ve iptal edilecek öldenek miktarları ile genel mizandaki rakamların uygunluğu hakkında Sayıştay görüşünün 
saptanaimadığı, 'Sayıştay yetkililerince ifade edilmiştir. Ancak IKomüsyonumuz, talsarı ve bağlı cetvellerini aynen 
kabul etmiş ileride sözü edilen sayman hesaplarının sayıştaya intikalinden .sonra meydana gelebilecek değişik-
liMerin ek uygunluk bîDdiırimin'i düzenlemek suretiyle Komiısıyonumuza gönderilmesini de kararlaştırmışıtır. 

Ayrıca, «Genel Uygunluk» bildirimine ekli cetveller ösas 'alındığından (A) cetvelinin başlığında yer alan 
«Yok edilmesi 'gereken ödenek» ibaresi «İptal edilmesi gereken ödenek» şeklinde, (B) cetvelinin başlığında yer 
alan «Muhamımenaıt» ibaresi «Tahmin» şeklînde değiştirilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

. (Kıâitip Üye 
Kadir Demir 

Koruya 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Başkanvek'ü 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

Ahnet Akgün Albayrak 
Adana 

Sururi Baykal 
Ankara 

(İmzada Bulunamadı) 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Nabi Sabuncu 
Aydın 
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M. Fenni Jslimyeli 

'Balıkesir 

İlhan Aşkın 
Bursa 

İsmail Şengün 
Denizdi 

İlhan Araş 
Erzurum 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Fikret Ertan 
îzmir 

Erol Ağagil 
Kırklarda 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bollu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkaıle 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

' İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Haydar Özalp 
Niğde 

Enver Özcan Ferit Melen 
Tokat Van 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Metin Yaman 
Erzincan 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Tülay Öney 
İstanbul 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Fehmi Memişoğlu 
Rrae 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tekel Genel MüdUrlüğU 1983 Yılı Kesinhesap Kanun 
Tasarısı 

Giderler 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1983 
yılı giderleri 'bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere; (3.445.511.899) lirası cari, (4.682.677.851) lira
sı yatırımı, (513.679.454) lirası sermaye teşkili ve trans
fer, harcamalarına ait olmak üzere toplam (8.641.869. 
204) liradır. 

Gelirler 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1983 
yılı gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere; (420^605.321) lirası vergi dışı ve (13.775.500. 
000) lirası da özel. gelirlere ait olmak üzere toplam 
(14.196.105.321) liradır. 

Gelir gider dengesi 

MADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğünün birin
ci maddede yazılı giderler ile ikinci maddede yazılı 
gelirleri arasındaki farkı oluşturan (5.554.236.117) li
ra gelir fazlası olarak gerçekleşmiştir. 

İptal edilen ödenek 

MADDE 4. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1983 
yılı ödeneği, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere; (21.706.758.660) lira olup, bu tutardan yılı 
içinde harcanamayan ve ertesi yıla devredilenin dı
şında kalan (13.064.889.456) liralık ödeneği iptal edil
miştir. İptal edilen ödenekten akreditif (veya akredi
tif ve taahhüt) artığına ilişkin (9.609.854.690) lirası
nın ertesi yılda açılacak özel bir tertibe ödenek kay-
dolunması gerekir. 

Yürürlük 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

Tekel Genel Müdürlüğü 1983 Yılı Kesinhesap Kanun 
Tasarısı 

Giderler 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Gelirler 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Gelir gider dengesi 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

İptal edilen ödenek 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yürütme 

MADDE 6. — Bu Kanunu Maliye ve Gümrük 
Bakam yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

•(Plan ve-Bütçe Komisyonu Metni) 

Yürütme 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

8.8.1984 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
İ. K. Erdem 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakam 
/. Özdağlar 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Adalet Bakam 
M, N, Eldem 

Millî Savunma Bakanı V. 
S. N. Türel 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V. Arıkan 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam 
M. Vt, Dinçerler 

Bayındırlık ve İskân Bakam 
/. 5. Giray 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakam V. 
M. Kalemli 

Ulaştırma Bakanı 
V» Atasoy 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Enerji ve TaÜiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

Kültür ve Turizm" Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 
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Prog. 

— SA

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNCA KABUL EDtLEN CETVELLER 

t 1983 YÎLI 
TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

ödeneğin çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 

111 YAPRAK, TÜTÜN HİZMETLERİ 
112 TEKEL MAMULLERİ ÜRETİMİ 
113 SATIŞ HİZMETLERİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA

MAYAN TRANSFERLER 

GENEL TOPLAM 

ödenek 
Lira 

727 735 508 
1 307 499 000 

16 395 462 692 
2 736 541 508 

539 519 952 

Gider 
Lira 

591 479 343 
990 852 466 

4 302 043 592 
2 243 814 349 

513 679 454 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

136 256 165 
316 646 534 

12 093 419 100 
492 727 159 

25 840 498 

21 706 758 660 8 641 869 204 13 064 889 456 

1983 YILI 
TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B — CETVELİ 

*• I 1 
"O ffl g 

3 Gelirin Çeşidi 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HÂSILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Tekel safi hâsılatı 
FAİZLER VE CEZALAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
Para cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çâşfoli getrler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZÎNE YARDIMI 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İ C M A L 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 

Taıhmiiın 
Lira 

250 000 000 
1 000 
1 000 

9 999 000 
4 000 000 
5 999 000 

240 000 000 
240 000 000 

13 954 850 755 
13 954 850 755 
13 954 850 755 

250 000 000 
13 954 850 755 

TalhsiM 
Lira 

420 605 321 

70 774 543 
3 600 

70 770 943 
349 830 778 
349 830 778 

13 775 500 000 
13 775 500 000 
13 775 500 000 

420 605 321 
13 775 500 000 

GENEL TOPLAM 14 204 850 755 14 196 105 321 

»m<i 
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